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Tillegg til tildelingsbrev nr 10 – utforming av en helseteknologiordning 

Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Direktoratet for e-helse, i samarbeid med 

Helsedirektoratet og KS, utreder en helseteknologiordning som gjennom finansielle og andre 

virkemidler gir insentiver for kommunene til å sette i gang med anskaffelser av bedre 

journalløsninger og innføring av velferdsteknologi (teknologi for trygghet, mestring, digital 

hjemmeoppfølging mv). Formålet er å avlaste risiko for kommunene som går foran, stimulere 

kommunene til å samordne seg og å bidra til mer forutsigbarhet for leverandørene. IKT-

bransjen skal involveres i arbeidet. Det skal vurderes et sett av virkemidler som bidrar til å 

øke investeringene i markedet for helseteknologi og som kan styrke kommunenes evne til å 

etablere og forvalte gode journalløsninger som dekker deres behov. Videre skal ordningen 

omfatte virkemidler som stimulerer til bruk av velferdsteknologi i kommunene og i 

samhandlingen mellom kommuner og helseforetak.   

 

Følgende rammebetingelser skal legges til grunn for utredningen: 

a) Ordningen skal kunne bygges ut over tid, men startpunktet er kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og arbeidet med journalløsninger og velferdsteknologi. Utredningen 

skal inkludere alternative ambisjonsnivå.  

b) Utredningen må vurdere hvordan ordningen best kan skape helhet og sammenheng 

for de ulike sporene for modernisering av pasientjournaler, dvs mellom nivåene i 

helse- og omsorgssektoren og både innenfor og utenfor helseregion Midt-Norge. 

c) Ordningen skal inneholde tilskudd for risikoavlastning og stimuli for kommuner som 

ønsker å komme raskt i gang. Det skal være en fordel med kommunesamarbeid og 

eventuelt flere kommuner og helseforetak sammen. Ordningen må ses i sammen-

heng med KS’ og kommunenes ambisjoner på e-helseområdet, inklusive arbeid med 

bedre journalløsninger og mulig etablering av «markedsplass».  

Direktoratet for e-helse 

Postboks 221 Skøyen 

0213 OSLO  

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/3662-85 

Dato 

30. juni 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

d) Det skal ses hen til statens ordinære virkemidler for innovasjon og næringsutvikling. 

Det bør vurderes om det kan bygges videre på erfaringer fra tilsvarende ordninger i 

regi av Innovasjon Norge. Fokus skal imidlertid være på ordninger som kan sikre at 

bruk av helseteknologi kommer i drift, heller enn å starte nye piloteringer. 

e) Tilskudd skal forutsette samsvar med (til enhver tid) gjeldende rett og at personvern 

og informasjonssikkerhet ivaretas på en god måte.  

f) Det skal tilrettelegges for at kommunene og leverandørene har tydelige krav og 

rammer å forholde seg til gjennom arbeidet med standardisering, sertifisering, 

normering og veiledning.  

g) Det skal legges til grunn en tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom 

myndigheter, helseforetak, kommuner, leverandører og 

standardiseringsorganisasjoner.  

 

Som del av utredningen skal det gjøres rede for økonomiske og administrative konsekvenser 

knyttet til etablering, forvaltning og drift av ordningen.  

 

Dersom utredningsarbeidet viser behov for å belyse andre sider ved ordningen enn det som 

fremgår av oppdraget, forutsettes det at direktoratet inkluderer disse i arbeidet. Oppdraget 

må gjennomføres i tett dialog med departementet. Møtetidspunkt og oppfølging avklares i 

nærmere dialog med departementet. Departementet vil ta initiativ til et oppstartsmøte der 

også Helsedirektoratet vil delta.  

 

Frist: 15. november 2022. 
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Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 
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