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Helse- og omsorgsdepartementet
1  Helse- og omsorgspolitikken

Regjeringens mål er å skape pasientens helse-
tjeneste. Alle skal ha likeverdig tilgang til helse- 
og omsorgstjenester av god kvalitet uansett hvor i 
landet man bor. Regjeringen vil fremme god helse 
og livskvalitet i befolkningen og redusere sosiale 
forskjeller i helse. Gjennom økte bevilgninger, 
klare prioriteringer og nye løsninger viser regje-
ringen at den prioriterer helse- og omsorgstje-
nestene. Målet er å sikre at alle skal ha trygghet 
for at gode offentlig finansierte helse- og omsorgs-
tjenester er der for seg og familien, når man tren-
ger dem.

Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal 
sikre godt smittevern, god behandling i helse- og 
omsorgstjenesten og oppfølgingstilbud til de som 
trenger det, etter gjennomgått covid-19-sykdom 
eller andre negative virkninger av pandemien. 
Samtidig skal vi svare på de langsiktige utfordrin-
gene landet står overfor. Vi skal skape mer og 
inkludere flere slik at flere får mulighet til å delta 
både i arbeidsliv og i samfunnsliv. I tillegg skal 
tryggheten og tilliten i det norske samfunnet 
bevares, og det sterke internasjonale engasjemen-
tet skal videreføres.

Sentrale mål for regjeringen er:
1. Redusere unødvendig og ikke-medisinsk 

begrunnet venting for pasienten.
2. Fremme kommunenes evne til omstilling og 

kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, basert på kvalitetsreformen 
Leve hele livet.

3. Prioritere psykisk helse- og rusfeltet med sat-
sing på forebygging, tidlig innsats og bedre 
behandling.

4. Øke tilgjengelighet og kapasitet samt styrke 
kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten.

5. Folkehelse som fremmer gode liv og helse 
gjennom livsløpet.

Regjeringen vil styrke pasientens rettigheter og 
muligheter og vil flytte makt fra systemet over til 
den enkelte. Målet er bedre kvalitet, forutsigbar-
het og trygghet for pasienter, brukere og pårø-
rende.

Mye er bra i helse- og omsorgstjenesten. 
Innenfor en rekke områder viser forskning og 

analyser at vi oppnår svært gode resultater. Dyk-
tige ansatte i alle deler av tjenesten gjør en uvur-
derlig jobb og sørger for god kvalitet i tjenestene. 
Det er imidlertid fortsatt behov for endringer og 
forbedringer på viktige områder. Det er fremdeles 
for mange uønskede hendelser som kunne vært 
forebygget, og som fører til unødig skade på pasi-
enter og brukere. Særlig er det behov for livslang 
læring og kompetanseutvikling hos helseperso-
nell, bedre organisering, ledelse og kommunika-
sjon og at ny kunnskap raskere blir tatt i bruk i tje-
nestene. Overganger og samhandling på tvers av 
nivåer og funksjoner må bli bedre. Det er for mye 
uønsket variasjon i kvaliteten mellom ulike syke-
hus, mellom kommuner og mellom tjenestene 
som tilbys. For mange venter fortsatt for lenge på 
helsehjelp. Regjeringen vil ta vare på det som fun-
gerer bra, og forbedre det som kan bli bedre.

Folkehelsen i Norge er generelt god, og leve-
alderen har økt. Det er likevel store utfordringer, 
blant annet med økte sosiale helseforskjeller. 
Ensomhet er et problem blant mange, og fore-
komsten av overvekt og fedme er økende. Utfor-
dringene må møtes med en tverrsektoriell tilnær-
ming både lokalt og nasjonalt, med et livsløpsper-
spektiv og i samarbeid med frivillig sektor og 
næringslivet.

1.1 Pasientens helsetjeneste

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre tje-
nesten med utgangspunkt i pasientens behov. 
Norge har – og skal ha – et godt offentlig helsetil-
bud som har tillit i befolkningen. Skal tilliten ivare-
tas, må tjenestene utvikles og mangfoldet tas i 
bruk i utvikling av tjenestene. Brukernes med-
virkning skal ivaretas på alle nivåer – fra utvikling 
av tjenestene gjennom forskning, innovasjon og 
kvalitetsforbedring, til møtet mellom pasient og 
helse- og sosialpersonell. Regjeringen vil i budsjet-
tet for 2022 fortsette å prioritere tiltak som styrker 
disse målene.

For å skape pasientens helsetjeneste må tje-
nestene legge til rette for at pasientene skal kunne 
ta kunnskapsbaserte beslutninger om sin egen 
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helse. Da må pasienter med ulik helsekompetanse 
kunne forstå og ta i bruk helseinformasjon. 
Undersøkelser om helsekompetanse i den norske 
befolkningen og i utvalgte innvandrerpopulasjo-
ner tyder på at en relativt stor andel av befolknin-
gen har lav helsekompetanse. Det er derfor viktig 
at helse- og omsorgstjenesten tar høyde for dette i 
sin virksomhet og tjenesteyting. Regjeringens 
strategi for å øke helsekompetansen i befolknin-
gen skal bidra til dette. Det er i 2021 gjennomført 
kartlegging av helsekompetansen i befolkningen 
samt en kartlegging av helsekompetanse blant 
fem innvandrergrupper i Norge. Kartleggingene 
viser at så mange som én av tre i befolkningen kan 
ha lav helsekompetanse. For enkelte av innvan-
drergruppene kan andelen med lav helsekompe-
tanse være høyere.

Regjeringen vil videreutvikle lærings- og mest-
ringstjenester som skal gi pasienter og pårørende 
økt innsikt i egen livssituasjon slik at de kan mes-
tre den bedre.

God helse ligger i evnen til å mestre sin livssi-
tuasjon, oppleve selvbestemmelse og føle verdig-
het. Mange vil leve hele eller deler av livet med 
sykdom eller funksjonsnedsettelse. I fremtiden vil 
det bli flere pasienter og brukere med kronisk 
sykdom som vil kreve langvarig oppfølging i 
helse- og omsorgstjenesten. For å møte denne 
utfordringen må tjenestene tilpasse seg bruker-
nes og pasientenes behov, ønsker og forutsetnin-
ger. Pasienten skal kunne være en aktiv deltaker i 
alle spørsmål om egen helse.

Nye arbeidsformer i helse- og omsorgstje-
nesten skal bidra til økt mestring. Mennesker 
med kronisk sykdom skal få bedre oppfølging 
blant annet gjennom digital hjemmeoppfølging og 
primærhelseteam som er under utprøving. I 2020 
hadde 235 kommuner (66 pst. av landets kommu-
ner) etablert frisklivssentral som en helsetjeneste 
som skal drive sykdomsforebyggende tiltak. 
Læring og mestring inngår i økende grad i dette 
tilbudet.

Det er en utfordring at pasienter venter for 
lenge på nødvendig behandling. Det gjelder også 
helsetjenester der det er ledig kapasitet hos pri-
vate aktører. Gjennom konkrete reformer og styr-
king av sykehusene har regjeringen redusert ven-
tetiden og økt pasientbehandlingen. Ventetidene 
har gått ned med 14 dager fra 1. tertial 2013 til 1. 
tertial 2021.

For å lykkes med å redusere ventetider og 
antall fristbrudd har regjeringen tatt i bruk flere 
virkemidler. Regjeringen har fjernet taket for hvor 
mange pasienter sykehusene kan behandle. Sam-
tidig får sykehusene betalt for å behandle flere 

pasienter gjennom innsatsstyrt finansiering, som 
er økt fra 40 til 50 pst. Pasientene har også fått 
større valgfrihet. Dette gjør regjeringen ved å ta i 
bruk et mangfold av aktører i offentlig og privat 
sektor og ved å bruke mer av den ledige kapasite-
ten hos private, blant annet gjennom reformen 
fritt behandlingsvalg. Evalueringen av fritt 
behandlingsvalg viser at de som har benyttet seg 
av ordningen, har fått kortere ventetider, og at fritt 
behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet og 
mangfold.

Koronapandemien har gjort det nødvendig å 
redusere planlagt aktivitet i spesialisthelsetje-
nesten for å frigjøre kapasitet, personell og utstyr 
til håndtering av pasienter med covid-19. Aktivite-
ten har også vært tatt ned av smittevernhensyn. 
Dette førte til økt ventetid i spesialisthelsetje-
nesten i 2020. Gjennom budsjettet for 2021 har 
regjeringen lagt til rette for at ventetidene reduse-
res i 2021. Det er blant annet bevilget 200 mill. 
kroner til en insentivordning som skal stimulere 
sykehusene til å gjennomføre tiltak som reduse-
rer ventetidene.

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten gir 
pasienter med begrenset levetid mulighet for å få 
en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter. 
De regionale helseforetakene skal innen utgan-
gen av 2021 evaluere Ekspertpanelet. Målet er at 
flere pasientgrupper skal få ekspertråd. Regjerin-
gen vil ha større åpenhet om kvalitet og pasient-
sikkerhet. Statens undersøkelseskommisjon for 
helse- og omsorgstjenesten er etablert for å 
undersøke alvorlige hendelser og andre forhold 
som kan påvirke pasient- og brukersikkerheten i 
helse- og omsorgstjenesten. Fra 1. juli 2019 fikk 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten vars-
lingsplikt til Statens helsetilsyn, og fra 1. juli 2021 
fikk de varslingsplikt til undersøkelseskommisjo-
nen. Arbeidet til det nasjonale pasientsikkerhets-
programmet videreføres gjennom Nasjonal hand-
lingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbe-
dring (2019–2023).

Regjeringen følger opp Meld. St. 7 (2019–
2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. 
Meldingen setter retningen for utviklingen av spe-
sialisthelsetjenesten og samarbeidet med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hovedte-
maene er samhandling, psykisk helsevern, akutt-
medisinske tjenester, kompetanse, teknologi og 
digitalisering. Regjeringen og KS har inngått en 
avtale om å etablere 19 helsefellesskap mellom 
kommuner og helseforetak for å bidra til sammen-
hengende og bærekraftige helse- og omsorgs-
tjenester. I noen områder vil også private ideelle 
sykehus være en del av helsefellesskapene. Stor-
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tinget har, gjennom behandlingen av Prop. 102 L 
(2020–2021), sluttet seg til regjeringens forslag 
om å innføre et nytt krav til samarbeidsavtalen. 
Kravet innebærer at kommuner og helseforetak 
må avtale hvordan de sammen skal planlegge og 
utvikle tjenester.

Regjeringen følger opp Meld. St. 18 (2018–
2019) Helsenæringen – Sammen om verdiskaping 
og bedre tjenester. Bedre samarbeid mellom 
helse- og omsorgstjenesten og næringslivet vil 
bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi, flere 
lønnsomme arbeidsplasser og et bedre og mer 
effektivt tilbud til pasienter og brukere. Politikk 
og tiltak i meldingen skal bidra til at den offentlige 
helse- og omsorgstjenesten bedre kan dra nytte av 
innovasjonskraften, kompetansen og ressursene 
som finnes i næringslivet. Regjeringen vil ta alle 
gode krefter i bruk og ønsker å legge til rette for 
god samhandling og samarbeid mellom det offent-
lige og private, ideelle og frivillige aktører.

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg 
som skal lage en ny utredning om kvinners helse 
og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget skal se 
helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå pro-
blemstillinger som gjelder likeverdighet mellom 
kjønnene på helseområdet. Utredningen skal også 
ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske 
minoriteter.

1.2 Den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten

Det overordnede målet for de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene er å sikre at innbyggerne 
får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammen-
hengende og tilpasset den enkelte brukers behov. 
Tjenestene må i større grad legge til rette for at 
brukerne kan leve et aktivt liv, samtidig som de 
skal ha trygghet for at de får god hjelp og omsorg, 
når de har behov for det.

Koronapandemien har utfordret den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten. Kommunene har 
hatt en helt sentral rolle i pandemibekjempelsen. 
Alle kommunene har hatt behov for beredskaps-
planlegging og for å sikre smittevernkompetanse, 
smittevernutstyr og smittevernkapasitet for å iva-
reta de viktige «TISK-oppgavene», det vil si 
testing, isolering, smittesporing og karantene. 
Dette har vært både kompetanse- og ressurskre-
vende og krevd at kommunene har omstilt og 
tenkt nytt i tråd med lokale behov og nasjonale 
føringer. Kommunene har i tillegg hatt ansvar for 
å tilby innbyggerne vaksinering mot covid-19 i 
tråd med det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. 

Samtidig med de covid-relaterte oppgavene har de 
skullet holde mest mulig normal drift i de vanlige 
tjenestene.

Konsekvensene av koronapandemien og smit-
teverntiltakene for ulike grupper er kontinuerlig 
vurdert og fulgt opp gjennom flere kunnskapsinn-
hentinger og statlige grep. I mars 2020 ble det 
nedsatt en koordineringsgruppe for å vurdere tje-
nestetilbudet til barn og unge under covid-19-pan-
demien. I februar 2021 nedsatte Helse- og 
omsorgsdepartementet en arbeidsgruppe som så 
på konsekvensene for personer med funksjons-
nedsettelser, og den ble bedt om å komme med 
forslag til tiltak på helse- og omsorgsområdet for å 
redusere konsekvensene av pandemien for perso-
ner med funksjonsnedsettelser og deres pårø-
rende. Regjeringen nedsatte i mars 2021 en 
ekspertgruppe som har sett på konsekvenser pan-
demien har hatt for befolkningens psykiske helse, 
livskvalitet og rusmiddelbruk. Ekspertgruppen 
har tatt utgangspunkt i forskning og erfaringer fra 
Norge og andre land, og de har innhentet erfarin-
ger fra tjenestene, brukere og pårørende.

Forskningen som er gjennomgått, viser ingen 
entydig forverring av den psykiske helsen og rus-
middelbruk under pandemien. Men de finner at 
pandemien har rammet skjevt, og i størst grad 
rammet dem som allerede var mest sårbare, her-
under personer som lever i familier preget av øko-
nomisk uro, rus og psykiske lidelser. Gruppen 
foreslo konkrete tiltak til hvor innsatsen bør styr-
kes innenfor psykisk helse- og rusfeltet, både på 
kort og lengre sikt. I revidert nasjonalbudsjett for 
2021 ble det bevilget 750 mill. kroner til tiltak på 
kort sikt.

Regjeringen har løftet rehabiliteringsfeltet i 
statsbudsjettene fra 2017 til og med 2019 med en 
treårig opptrappingsplan for habilitering og reha-
bilitering. Det er bevilget totalt 300 mill. kroner til 
opptrappingsplanen, hvorav mesteparten av mid-
lene fra 2021 inngår i kommunerammen. Det er et 
mål at hovedtyngden av habiliterings- og rehabili-
teringstjenestene skal skje i kommunen der bru-
keren bor. Derfor er oppmerksomheten i opptrap-
pingsplanen rettet mot kommunene. Opptrap-
pingsplanen ble evaluert i 2020 og viser flere posi-
tive utviklingstrekk, men også at det fortsatt er 
behov for ytterligere innsats på området.

Regjeringen gjennomfører Meld. St. 15 (2017–
2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for 
eldre. Leve hele livet er regjeringens hovedsat-
sing for å skape et mer aldersvennlig samfunn og 
bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til 
eldre. Målet er at eldre kan mestre livet lenger og 
ha en trygg og aktiv alderdom. Målet er også å 
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bidra til at pårørende ikke blir utslitt, og at ansatte 
får gjort en faglig god jobb i et godt arbeidsmiljø. 
Kommunene er godt i gang med arbeidet til tross 
for en krevende periode, men reformarbeidet som 
helhet er om lag et år forsinket på grunn av pande-
mien. For å sikre kommunene tilstrekkelig tid og 
kapasitet til gjennomføring forlenges reformperio-
den med ett år, ut 2024. De kommunene som oms-
tiller seg i tråd med reformen, blir prioritert 
innenfor flere tilskuddsordninger fra og med 
2021. Rapporteringen fra statsforvalterne per 1. 
mai 2021 viser at nesten alle kommunene enten 
har vedtatt en plan eller er i prosess for å vedta en 
plan i 2021. De fleste kommunene rapporterer at 
de deltar i, eller planlegger å delta i nettverk.

Gjennomføringen av Leve hele livet er avhen-
gig av en rekke nye strategier og planer gjeldende 
fra 2020/2021, herunder Kompetanseløft 2025, 
Demensplan 2025, pårørendestrategi og hand-
lingsplan, nasjonal ernæringsstrategi for eldre og 
stortingsmeldingen om lindrende behandling og 
omsorg. De nye satsingene inneholder en rekke 
virkemidler som er avgjørende for å lykkes med 
Leve hele livet. For eksempel vil det være avgjø-
rende at fag- og kompetansevirkemidler i Kompe-
tanseløft 2025 innrettes for å realisere målene i 
reformen, og ernæringsstrategi for eldre under-
støtter innsatsområdet mat og måltider. Satsin-
gene skal, sammen med de nye løsninger i Leve 
hele livet, bidra til en ny og bærekraftig politikk 
som skal sikre innbyggerne et godt og trygt liv. 
Regjeringen vil bidra til å samordne de statlige ini-
tiativene overfor kommunene på omsorgsfeltet. Vi 
vil legge grunnlaget for en felles oppfølging både i 
statlig og kommunal sektor slik at kommunene 
lager helhetlige planer som ser de statlige virke-
midlene i sammenheng.

Regjeringen er opptatt av god kvalitet og 
trygghet i tjenestene. Det skal være enkelt for 
ledere å finne frem til informasjon og verktøy som 
oppleves nyttig i det systematiske arbeidet med 
forbedring av kvalitet og sikkerhet. Derfor har 
regjeringen i 2021 lansert lederverktøyet Trygg-
hetsstandard i sykehjem. Trygghetsstandard i 
sykehjem er et viktig tiltak for å understøtte 
målene i Leve hele livet. Utviklingssentrene for 
sykehjem og hjemmetjenester vil ha en avgjø-
rende rolle i implementeringen av Trygghetsstan-
dard-verktøyet.

Regjeringen vil ha en faglig sterk kommunal 
helse- og omsorgstjeneste med dyktige ansatte 
som kan fremme god helse, drive godt forebyg-
gende arbeid og gi god helsehjelp og omsorg. 
Derfor har regjeringen lagt frem en ny plan for 
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten og den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten – Kompe-
tanseløft 2025. Kompetanseløft 2025 er et virke-
middel i gjennomføringen av nasjonal helse- og 
omsorgspolitikk.

Norge var et av de første landene i verden som 
utviklet en nasjonal demensplan. Demensplan 
2025 ble lagt frem høsten 2020, og planperioden 
er fra 2021 til ut 2025. Målet er å skape et mer 
demensvennlig samfunn som tar vare på og inte-
grerer personer med demens. Det er fire innsats-
områder med tilhørende tiltak i planen.

Omsorg og hjelp som ytes av pårørende, står 
sterkt i Norge, og innsatsen er på størrelse med 
den profesjonelle omsorgen i de kommunale 
omsorgstjenestene. Med en økende andel eldre i 
befolkningen, utfordringer med å rekruttere fag-
personell og økt press på tjenestene er det viktig å 
opprettholde den uformelle omsorgen. Pårø-
rende er en viktig ressurs for sine nære, for tje-
nestene og for samfunnet. Det er viktig at pårø-
rende anerkjennes, og får den støtten og avlast-
ningen de har behov for. Regjeringen har derfor 
lagt frem en samlet pårørendestrategi og hand-
lingsplan for perioden 2021–2025. Strategien har 
tre hovedmål: Å anerkjenne pårørende som en 
ressurs, god og helhetlig ivaretakelse av alle pårø-
rende slik at pårørende kan leve gode egne liv og 
kombinere pårørenderollen med utdanning og 
arbeid, og at ingen barn skal måtte ta omsorgsan-
svar for familie eller andre.

Regjeringen har lagt frem Nasjonal strategi for 
godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem 
og de som mottar hjemmetjenester. Regjeringen 
vil gjennom en egen ernæringsstrategi for eldre 
bidra til å skape gode måltidsopplevelser og redu-
sere feil- og underernæring hos eldre, i tråd med 
målene i Leve hele livet og Nasjonal handlings-
plan for bedre kosthold. De som mottar kommu-
nale helse- og omsorgstjenester, skal få en trygg 
og god mat- og ernæringsoppfølging som er tilret-
telagt med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og 
behov. Strategien understøtter innsatsområdet 
mat og måltider i Leve hele livet-reformen og skal 
danne grunnlaget for at kommunene kan iverk-
sette lokale ernæringstiltak.

Regjeringen gjennomfører Meld. St. 24 (2019–
2020) Lindrende behandling og omsorg. Målet er 
å styrke innsatsen for personer som trenger lin-
drende behandling og omsorg. Tiltakene er knyt-
tet til seks innsatsområder: åpenhet om døden, en 
helhetlig tilnærming, medvirkning og valgfrihet, 
barn og unge, familien, pårørende og frivillige og 
kompetanse og kunnskap. Gjennom stortingsmel-
dingen vil regjeringen bidra til at alle får en verdig 
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avslutning på livet, i tråd med egne ønsker og 
behov. Stortingsmeldingen følger opp NOU 2017: 
16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og 
døende.

Regjeringen ønsker at staten skal ta et større 
ansvar for utbygging av flere heldøgnsplasser i 
sykehjem og omsorgsboliger i kommunene. Det er 
lagt til rette for 19 500 heldøgns omsorgsplasser i 
perioden 2014–2021. I 2022 foreslår regjeringen en 
tilsagnsramme tilsvarende tilskudd til om lag 500 
heldøgns omsorgsplasser. Regjeringen har startet 
arbeidet med et kunnskapsgrunnlag for fremtidens 
boformer slik at vi kan legge til rette for gode tilpas-
sede boligløsninger, både for de som ønsker å bli 
boende hjemme, og for kommunale heldøgns 
omsorgsplasser. Regjeringen foreslår i statsbud-
sjettet for 2022 at det opprettes en pilotordning 
med investeringstilskudd til trygghetsboliger for 
eldre. Tilskuddet er rettet mot distriktskommuner i 
sentralitetsklasse 5 og 6 (SSBs sentralitetsindeks). 
Videre skal det innføres et plankrav for inves-
teringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser. 
Hensikten er å stimulere til bedre og mer helhet-
lige behovsvurderinger.

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstje-
nestene startet i 2016 og skulle pågå i tre år. For-
søket er senere videreført og utvidet med flere 
deltakende kommuner. Regjeringen kan ikke se at 
det er behov for å prøve ut denne modellen for 
finansiering av omsorgstjenesten ytterligere. De 
gode erfaringene fra forsøket vil bli fulgt opp som 
en del av kvalitetsreformen Leve hele livet. Det 
foreslås at forsøket avsluttes 31. desember 2021.

Stortinget har lovfestet en valgfri godkjen-
ningsmodell for fritt brukervalg der pasienter og 
brukere kan velge mellom leverandører som er 
forhåndsgodkjent av kommunen de oppholder 
seg i. Godkjenningsmodellen kan bidra til økt 
valgfrihet for pasienter og brukere, god ressursut-
nyttelse av aktørene i markedet og trygge ram-
mer gjennom kommunal organisering. Det er opp 
til kommunene selv om de ønsker å innføre fritt 
brukervalg i de kommunale helse og omsorgstje-
nestene.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et 
viktig område for regjeringen. Regjeringen vil at 
BPA skal være et verktøy for å fremme likestilling 
og sikre brukerne mulighet for selvstendighet og 
aktivitet i hverdagen. Regjeringen har nedsatt et 
utvalg som skal vurdere BPA i sin helhet, og 
komme med forslag til hvordan ordningen bør 
utformes for å sikre at den fungerer etter hensik-
ten. Med bakgrunn i pandemien fikk utvalget utvi-
det frist, og utredningen skal etter planen leveres i 
desember 2021. Utvalgets mandat omfatter flere 

av punktene i regjeringsplattformen. Fra 1. juli 
2020 ble retten til BPA utvidet til også å omfatte 
personer over 67 år som har fått innvilget ordnin-
gen før fylte 67 år. Tiltakene er et ledd i regjerin-
gens arbeid med å skape et samfunn der alle skal 
kunne delta på lik linje

Samboergaranti på sykehjem ble innført fra 
1. juli 2020. Hensikten er å legge til rette for at 
eldre mennesker får bli gamle sammen, også når 
den ene parten har behov for opphold i sykehjem.

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten ble 
lansert i mai 2020 for perioden 2020 og ut 2024. 
Handlingsplanen ble lagt fram som en forplik-
tende opptrappingsplan. I 2024 vil regjeringen ha 
styrket allmennlegetjenesten med 1,6 mrd. kroner 
sammenliknet med saldert budsjett for 2020. Pla-
nen er fulgt aktivt opp i 2021. De 17 tiltakene i 
handlingsplanen skal tilrettelegge for en bære-
kraftig og fremtidsrettet allmennlegetjeneste. Til-
takene skal bidra til å realisere tre målområder:
– En attraktiv og trygg karrierevei for fastlegene.
– God kvalitet til alle.
– En fremtid med teambaserte allmennlege-

tjenester.

Tiltakene skal bidra til å senke terskelen for leger 
til å gå inn i allmennpraksis. Det skal være attrak-
tivt både å bli allmennlege og å forbli i allmennle-
getjenesten.

På kort sikt er det viktigste målet å bedre 
rekrutteringen til og stabiliteten i tjenesten. Basisfi-
nansieringen ble lagt om og styrket allerede fra 
2020. Basistilskuddet er styrket også i 2021 og fore-
slås styrket ytterligere i 2022. I tillegg foreslås å 
øke refusjonstakstene fra 1. jaunar 2022. Andre vik-
tige rekrutteringstiltak omfatter ALIS-avtaler (All-
mennleger i spesialisering) og å etablere ALIS-kon-
torer som støtter kommunene i arbeidet med å eta-
blere og gjennomføre avtaler mellom kommuner 
og leger i spesialisering i allmennmedisin. Regje-
ringen vil øke antall ALIS-avtaler. Fra 2022 foreslår 
regjeringen å innføre en nasjonal ALIS-ordning. 
Videre foreslår regjeringen å innføre introduk-
sjonsavtaler i 2022. Introduksjonsavtaler har som 
hovedformål å øke stabiliteten i og styrke rekrutte-
ring til stillinger i sykehjem, i legevakt og annet all-
mennlegearbeid utenfor fastlegeordningen.

Mange fastleger rapporterer om for høy 
arbeidsbelastning. Fastlegers utstedelser av attes-
ter og erklæringer gjennomgås, og forenklinger 
vurderes. En ekspertgruppe på legevakt ble ned-
satt i januar 2021. Den har satt i gang et omfat-
tende kartleggingsarbeid av vaktbelastning i lege-
vakt på tvers av kommuner av ulik størrelse og 
sentralitet. Alternative organisasjonsmodeller for 
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legevakt i distriktene utprøves i de pågående lege-
vaktpilotene.

Fastlegeordningen har ikke klart å gi gode 
nok tjenester til alle brukere med sammensatte 
problemer og omfattende behov. Det mangler 
gode data om kvaliteten i tjenesten. Planen har 
derfor flere tiltak for å styrke det systematiske 
kvalitetsarbeidet og måle kvalitet. Dette arbeidet 
er i god gang.

Tiltak skal også sørge for bedre tilgjengelig-
het, særlig for brukerne med størst behov. Det er 
samtidig viktig å bruke de samlede ressursene i 
helse- og omsorgstjenesten best mulig. Det forut-
setter riktig bruk av personellressursene. Godt 
samarbeid og riktig arbeidsdeling mellom perso-
nellgrupper og å ta i bruk ny teknologi og nye 
arbeidsformer er viktig for å skape kvalitet og hel-
het. Målet er en teambasert fastlegeordning og 
allmennlegetjeneste. Arbeidet med å gjøre fastle-
geordningen teambasert har startet gjennom for-
søket med primærhelseteam. Dette arbeidet vil 
fortsette både i og etter planperioden.

Meld. St. 38 (2020–2021) Nytte, ressurs og 
alvorlighet – prioritering i helse- og omsorgstje-
nesten ble lagt frem 18. juni 2021. Meldingen byg-
ger på NOU 2018: 16 Det viktigste først (Blank-
holm-utvalget). Regjeringen foreslår nytte, res-
surs og alvorlighet som gjennomgående priorite-
ringskriterier og prioriteringsprinsipper i hele 
helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås videre at 
kriteriene for spesialisthelsetjenesten også skal 
omfatte mestring.

1.3 En folkehelsepolitikk som skaper 
gode liv i et trygt samfunn

Folkehelsen i Norge er generelt god, og levealde-
ren er høy. Likevel er sosial ulikhet i helse og leve-
kår fortsatt en utfordring. God helse og gode leve-
kår er viktig for å gi bedre muligheter for alle. 
Regjeringen vil legge til rette for at enkeltmennes-
ket blir sett i et helhetlig livstidsperspektiv, hvor 
særlig tidlig innsats gir gode vaner og gode hold-
ninger. Regjeringen vil legge prinsippet om å fore-
bygge der man kan og reparere der man må til 
grunn i folkehelsearbeidet. Det skal skapes gode 
rammer for flere leveår med god helse og økt livs-
kvalitet i befolkningen. Et samfunn som legger 
bedre til rette for gode helsevalg, er en forutset-
ning for at den enkelte skal kunne ta mer ansvar 
for egen helse.

Arbeidet med å legge til rette for gode helse-
valg er fulgt opp i Meld. St. 19 (2018–2019) Folke-
helsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn. 

Utfordringene innen fysisk og psykisk helse er 
synliggjort sammen med den tverrsektorielle inn-
satsen for å møte disse utfordringene. Betydnin-
gen av en god oppvekst og av at tidlig innsats gir 
gode vaner og gode holdninger, er et sentralt 
tema i meldingen. Videre vektlegges betydningen 
av å redusere sosiale forskjeller i helse. Folkehel-
semeldingen presenterte en strategi for å fore-
bygge ensomhet, som følges opp blant annet gjen-
nom et samarbeid med frivillig sektor.

Regjeringens mål om at psykisk helse skal 
være en likeverdig del av folkehelsearbeidet, er 
fulgt opp blant annet gjennom regjeringens stra-
tegi Mestre hele livet – Strategi for god psykisk 
helse (2017–2022), Program for folkehelsearbeid i 
kommunene (2017–2026), Strategi for å forebygge 
ensomhet (2019–2023) og Opptrappingsplan for 
barn og unges psykiske helse (2019–2024). 
Arbeid knyttet til befolkningens livskvalitet, bidrar 
også til at målet om at psykisk helse skal være en 
likeverdig del av folkehelsearbeidet, blir nådd. 
Regjeringen vil vurdere å tydeliggjøre ensomhet, 
psykisk helsefremmende folkehelsearbeid og 
krav om samfunnspsykologfaglig kompetanse i 
folkehelseloven når den revideres.

Selvmord er et betydelig samfunns- og folke-
helseproblem og regjeringen har utgitt Hand-
lingsplan for å forebygge selvmord (2020–2025). 
Et viktig tiltak er å utvikle og gjennomføre en pilot 
for å kartlegge alle selvmord i Norge både innen-
for og utenfor helsetjenesten slik at forbedringen 
også blir på et samfunnsnivå.

Regjeringen har besluttet å utarbeide en nasjo-
nal livskvalitetsstrategi. Arbeidet med livskvalitet 
er forankret i de to siste folkehelsemeldingene 
(2014–2015) og (2018–2019) og i Strategi for god 
psykisk helse (2017–2022). Hovedmålet med stra-
tegien er å utvikle mål på samfunnsutviklingen 
som gjenspeiler befolkningens opplevelse av hva 
som er viktig for et godt liv. Politiske tiltak kan 
derved utvikles mer i tråd med innbyggernes 
behov og også bidra til redusert sosial ulikhet og 
et mer bærekraftig samfunn.

Folkehelsemeldingen inkluderte også en 
nasjonal tobakksstrategi for perioden 2019–2021. I 
Norge er vi nå nær å oppnå målet om en røykfri 
ungdomsgenerasjon. Regjeringen ønsker å hindre 
at en ny generasjon blir avhengig av tobakk, og 
har i strategien presentert en rekke nye tiltak for 
å oppnå dette. Røyking er en risikofaktor for alvor-
lig utfall av covid-19. De fleste som røyker ønsker 
å slutte, og fra høsten 2020 startet regjeringen et 
treårig pilotprosjekt for røykeslutt i helseforetaket 
Vestre Viken. Deltakerne får veiledning fra 
frisklivssentraler og gratis legemidler til røyke-
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slutt. Pågangen til prosjektet har vært langt høy-
ere enn forventet.

Meldingen varslet videre en ny NCD-strategi 
(non-communicable diseases/ikke-smittsomme 
sykdommer) som særlig skal løfte frem psykiske 
lidelser, muskel- og skjelettlidelser, overvekt og 
fedme og luftforurensning. Arbeidet med ny folke-
helsemelding 2023 er startet opp.

Regjeringen følger opp Nasjonal handlings-
plan for bedre kosthold (2017–2023) – Sunt kost-
hold, måltidsglede og god helse for alle! Hand-
lingsplanperioden er forlenget til 2023. Samarbei-
det med næringslivet for et sunnere kosthold vide-
reføres gjennom revidert intensjonsavtale som 
trer i kraft 1. januar 2022, og varer til 2025.

Aktiv og sunn aldring er satt på dagsorden i 
folkehelsepolitikken. Med flere eldre og økende 
levealder er det et stort potensial for å øke antall 
aktive leveår og deltakelse i eldrebefolkningen. 
Regjeringen vil utvikle et aldersvennlig samfunn. 
Som del av kvalitetsreformen Leve hele livet er 
det etablert et program for et aldersvennlig 
Norge. Rådet for et aldersvennlig Norge er opp-
nevnt for å bidra til gjennomføring og forankring i 
alle sektorer. Senteret for et aldersvennlig Norge 
skal gjennomføre programmet og er sekretariat 
for rådet. Fra høsten 2020 har regjeringen etablert 
Eldreombudet for å fremme en uavhengig 
stemme for eldres interesser og behov på alle 
samfunnsområder. Eldreombudet og Senteret for 
et aldersvennlig Norge er samlokalisert i Ålesund.

Det er viktig for regjeringen å styrke de eldres 
helse. Norge ligger på verdenstoppen når det gjel-
der antall hoftebrudd. Regjeringen har derfor star-
tet arbeidet med å utvikle en nullvisjon for fallu-
lykker i og ved hjemmet som medfører alvorlige 
personskader og død. Regjeringen vil sette mål-
bare nasjonale mål og utarbeide tiltak for å nå 
målene. Helsedirektoratet vil i 2022 komme med 
et utkast til handlingsplan for å følge opp visjonen.

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029 – 
Sammen om aktive liv ble lagt frem våren 2020 og 
er under oppfølging. Flere departementer samar-
beider om oppfølgingen av planen med tiltak ret-
tet mot fem innsatsområder: Gå- og aktivitetsvenn-
lige nærmiljøer, fritids- og hverdagsarenaer, helse- 
og omsorgstjenester og kunnskapsutvikling og 
innovasjon. Det er et hovedmål å skape et mer 
aktivitetsvennlig samfunn som gjør det lettere for 
alle å være fysisk aktive, og å øke andelen fysisk 
aktive med 10 prosentpoeng innen 2025 og 15 pro-
sentpoeng innen 2030, sammenliknet med 2010.

Våren 2021 ble Nasjonal alkoholstrategi 
(2021–2025) lagt frem. Strategien følger opp Ver-
dens helseorganisasjons globale mål om en 

reduksjon i skadelig bruk av alkohol med minst 
10 pst. innen 2025 sammenliknet med 2010, jf. Ver-
dens helseorganisasjons handlingsplan for fore-
bygging og begrensning av ikke-smittsomme syk-
dommer. Nasjonal alkoholstrategi inneholder 
seks hovedprioriteringer for å redusere skadelig 
alkoholbruk: 1) videreføre hovedlinjene i alkohol-
politikken, 2) understøtte alkoholforebygging i 
kommunene, 3) forsterke tidlig innsats mot ska-
delig alkoholbruk, 4) fremme alkoholfrie arenaer i 
samarbeid med idretten, skolen og arbeidslivets 
parter, 5) styrke kunnskapen og kompetansen om 
alkohol og 6) prioritere forskning på sykdomsut-
vikling og skader knyttet til alkohol.

Koronapandemien har vist at infeksjonssyk-
dommer fortsatt utgjør et folkehelseproblem. 
Antibiotikaresistens er et økende problem globalt, 
og regjeringen har lykkes med å få ned antibioti-
kabruken i Norge. Nivået av resistente mikrober 
er lavt i Norge, sammenliknet med i resten av ver-
den. Spesielt har vi et lavt forbruk av antibiotika i 
landbruket. Regjeringens nasjonale strategi mot 
antibiotikaresistens skal revideres. Målet er blant 
annet fortsatt reduksjon i antibiotikaforbruket og 
å få ned bruken av bredspektret antibiotika. Resis-
tens er et globalt problem som krever videre inter-
nasjonal innsats og samarbeid.

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding 
om oppryddingen tilknyttet de norske atomanleg-
gene, jf. Meld. St. 8 (2020–2021) Trygg nedbyg-
ging av norske atomanlegg og håndtering av ato-
mavfall. Som øverste faglige myndighet, tilsyns-
myndighet og som godkjenner av tillatelser på fel-
tet, vil Direktoratet for strålevern og atomsikker-
het (DSA) være en viktig aktør i det som kalles 
dekommisjoneringsfasen av de norske atomanleg-
gene. Direktoratet er ansvarlig for norsk atombe-
redskap gjennom sin rolle som leder av kriseutval-
get for atomberedskapen (KU). Med utviklingen i 
nordområdene og i den internasjonale situasjonen 
vil betydningen av denne rollen bli sterkere. En 
hovedoppgave innen medisinsk strålevern vil 
være å støtte opp under planlagte protonbehand-
lingssentre i Norge med faglig veiledning og som 
tilsynsmyndighet.

1.4 Koronapandemien

Norge har opplevd en av de alvorligste krisene 
siden andre verdenskrig. Regjeringen har iverk-
satt svært inngripende tiltak som har hatt store 
konsekvenser for alle deler av samfunnet. Befolk-
ningen har stilt opp, og innsatsen har gitt resulta-
ter. Norge har, sammenliknet med svært mange 
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andre land, hatt et lavt antall smittede og dødsfall 
av covid-19 under pandemien. Vaksineringen har 
også vært en suksess. Koronavaksinasjonspro-
grammet omfatter nå alle som er 12 år og eldre, 
og oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet 
har vært svært høy, med over 90 pst. dekning i 
noen grupper.

Vi vil fortsatt se smitte med covid-19 i lang tid 
fremover, men vaksineringen gjør at det blir færre 
alvorlige infeksjoner og dermed færre innleggel-
ser og dødsfall. Nye mutasjoner av viruset kan 
også oppstå. Vi må derfor være forberedt på å 
håndtere nye utbrudd selv om virkemidlene vil 
endre seg og være mindre inngripende. Når vaksi-
nasjonsdekningen er tilfredsstillende, vil vi i 
Norge kunne leve tilnærmet som normalt, men 
samtidig ha en økt beredskap for å overvåke og 
håndtere eventuelle smittetilfeller. Pandemien er 
imidlertid ikke over i resten av verden, hvor majo-
riteten av befolkningen fremdeles er uvaksinerte 
og hvor smitten fortsatt kan bre seg.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har 
vært helt sentrale i å gi faglige råd og anbefalinger 
til regjeringen om håndtering av pandemien. Pro-
sessen med rådgivning til regjeringen har vært 
basert på oppdrag som er besvart og offentlig-
gjort, slik at rådene er transparente og tilgjenge-
lige for befolkningen. Bidragene fra etatene har 
vært grunnpilarene for regjeringens strategi og 
den løpende håndteringen av pandemien. Etatene 
har også vært sentrale bidragsytere som rådgi-
vere til kommunene under hele pandemien.

Tiltakene for å slå ned og holde kontroll over 
pandemien har vært både på nasjonalt, regionalt 
og lokalt nivå. Kommunene har ansvar for å hånd-
tere pandemien lokalt. I bekjempelsen av covid-19 
har det vært iverksatt ulike typer tiltak: 1) hygi-
enetiltak som hyppig håndvask og renhold, 2) tid-
lig identifisering og isolering av smittede, 3) opp-
sporing og karantene av nærkontakter av smit-
tende, 4) færre reisende fra områder med epide-
misk spredning som reisefrarådinger eller reise-
forbud, samt innreisekarantene, 5) redusert 
kontakthyppighet i befolkningen, blant annet 
gjennom råd om avstand og strengere tiltak som 
stenging av virksomheter, arrangementer mv., 6) 
inngripende beskyttelsestiltak for beboere i 
heldøgns pleie- og omsorgsinstitusjoner, pasienter 
på sykehus og andre i høyrisikogruppen. Disse til-
takene har vært på plass for å holde pandemien 
under kontroll inntil vaksineringen, som er det 
viktigste tiltaket mot pandemien, har fått effekt. 
Etter hvert som pandemien har forløpt, har vekt-
leggingen mellom nasjonale og lokale tiltak 
endret seg med økende bruk av regionale og 

lokale tiltak over tid. Fordi det har vært store for-
skjeller mellom geografiske områder i smitte-
spredningen, har det vært behov for ulike grader 
av tiltak.

Regjeringen bestemte at vaksiner mot covid-19 
skulle tilbys befolkningen som et nasjonalt vaksi-
nasjonsprogram. Det innebærer at kommunene 
har hatt ansvar for å tilby vaksine til alle som bor 
eller oppholder seg i kommunen. Noen har også 
blitt tilbudt vaksine gjennom spesialisthelsetje-
nesten. Det er besluttet at vaksinasjonen skal 
være gratis for befolkningen, og staten dekker 
kommunenes og helseforetakenes utgifter til vak-
sinasjon som del av rammetilskuddet til kommu-
ner og basisbevilgningen til de regionale helse-
foretakene. Vaksinasjonen startet i slutten av 
desember 2020 og omfattet i utgangspunktet 
befolkningen over 18 år. På grunn av begrenset til-
gang til vaksiner har vaksinene vært tilbudt i prio-
ritert rekkefølge etter risikoen for alvorlig syk-
dom og død som følge av covid-19. Utvalgte helse-
personellgrupper ble også prioritert tidlig i vaksi-
nasjonsprogrammet. Vaksinene ble også i en peri-
ode geografisk omfordelt. På bakgrunn av ny 
kunnskap om vaksinenes effekt på smittespred-
ning ble de yngste gruppene over 18 år prioritert 
foran de noe eldre unge. I august/september 2021 
ble koronavaksinasjonsprogrammet utvidet til å 
omfatte aldersgruppene 12–17 år og en tredje 
dose til immunsupprimerte. Kommunene har 
gjort en stor innsats i forbindelse med vaksinasjo-
nen. Vaksinasjonsoppslutningen er svært høy. 
Ambisjonen er å klare å fullvaksinere 90 pst. av 
den voksne befolkningen.

Regjeringen la 7. mai 2020 fram en overordnet 
langsiktig strategi og plan for håndtering av koro-
napandemien og justering av tiltak. Målet var at 
sykdomsbyrden skal være lav, og at antallet pasi-
enter er håndterbart i helse- og omsorgstjenesten. 
Prioriteringen har hele tiden vært at barn og unge 
skal beskyttes mot inngripende tiltak.

Regjeringens langsiktige strategi for håndte-
ring av covid-19-pandemien og beredskapsplan for 
smitteverntiltak under covid-19-pandemien ble 
sist oppdatert 5. juli 2021. Plan for gradvis gjenåp-
ning ble sist oppdatert 2. september 2021.

Regjeringen la i april 2021 fram en plan for 
gradvis gjenåpning av samfunnet. Gjenåpningspla-
nen la opp til en trinnvis nedtrapping av de nasjo-
nale tiltakene. Planen innebar at man gradvis let-
tet på nasjonalt bestemte tiltak, samtidig som det 
fortsatt var nødvendig å slå ned lokale utbrudd 
med kommunale eller regionale tiltak. Bakgrun-
nen har hele tiden vært at tiltakene skulle stå i for-
hold til smittesituasjonen. Da planen ble presen-
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tert, inneholdt den fire trinn for gradvis gjenåp-
ning, som senere ble justert ned til tre trinn. 
Fasen etter trinn 3 er kalt «en normal hverdag 
med økt beredskap».

Regjeringen innførte målrettede tiltak for å iva-
reta tilgangen til legemidler under pandemien. 
Blant annet ble det iverksatt oppbygging av bered-
skapslagre for forsyningskritiske legemidler i pri-
mær- og spesialisthelsetjenesten, herunder også 
H-reseptlegemidler og legemidler som brukes i 
intensivbehandling av covid-19-pasienter. Som et 
ytterligere tiltak er det kjøpt inn råstoff for å 
kunne produsere enkelte forsyningskritiske inten-
sivlegemidler. Det har ikke vært nødvendig å 
iverksette slik kriseproduksjon fordi andre tiltak 
har vært tilstrekkelig for å ivareta legemiddeltil-
gangen. Norge har også vært i stand til å bistå 
andre land i kritiske mangelsituasjoner. Korona-
kommisjonen har blant annet funnet at det ikke 
oppsto reell mangel på legemidler i løpet av 2020. 
Organisering og omfang av fremtidige bered-
skapslagre for legemidler er under utredning.

Det var knapphet på medisinsk utstyr globalt, 
herunder smittevernutstyr. Pandemien påvirket 
tilgangen til og forbruket av mange produkter 
som er nødvendige for en forsvarlig håndtering av 
koronapandemien. Markedet og forsyningskje-
dene for alle disse produktene er globale, og 
Norge er avhengig av import. Det ble derfor eta-
blert en midlertidig nasjonal ordning 6. mars 
2020, der Sykehusinnkjøp HF fikk ansvar for å 
kjøpe inn smittevernutstyr og legemidler både til 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF koor-
dinerer arbeidet og er formell avtalepart. Regje-
ringen fremmer forslag om et permanent bered-
skapslager av smittevernutstyr og personlig 
beskyttelsesutstyr.

Som et lite land er Norge helt avhengig av å 
samarbeide med andre land om vaksineanskaffel-
ser. Norge samarbeider med EU-kommisjonen 
om norsk involvering i felleseuropeiske vaksine-
anskaffelser.

En global krise krever global ledelse og inter-
nasjonalt samarbeid. Det er nødvendig at Verdens 
helseorganisasjon leder arbeidet med å utvikle 
kunnskap om viruset og tiltakene som trengs for å 
bekjempe sykdommen. Regjeringen støtter Ver-
dens helseorganisasjon og har aktivt søkt interna-
sjonale løsninger i krisehåndteringen både regio-
nalt og globalt.

Koronapandemien har vist hvor viktig EU er 
som samarbeidspartner med Norge, blant annet 
gjennom EUs felles innkjøpsmekanismer og EUs 
instrument for krisestøtte. Regjeringen har deltatt 

aktivt i EUs helseminister- og justisministermøter 
om koronasituasjonen. I tillegg har norsk delta-
kelse i EUs helsesikkerhetskomité (HSC) og Det 
europeiske smittevernbyrået (ECDC) vært viktig 
i den nasjonale krisehåndteringen. EU har tatt ini-
tiativ til å bedre arbeidet med helseberedskap, 
beredskapssikring av legemidler og medisinsk 
utstyr gjennom EUs helseunion. Regjeringen 
arbeider for norsk deltagelse.

Det nordiske samarbeidet er også viktig i 
denne krisen. Gjennom tett kontakt mellom de 
nordiske landene har vi utvekslet nyttige erfarin-
ger og bistått hverandre med råd, til tross for at vi 
har valgt forskjellige strategier. Nordisk samar-
beid kan være et viktig bidrag inn i EUs arbeid på 
helseberedskapsområdet.

Koronapandemien har tydeliggjort at vi tren-
ger mer internasjonal solidaritet og multilateralt 
samarbeid, ikke mindre. Ingen land kan løse 
denne krisen alene. Derfor har det vært viktig for 
Norge å støtte opp om FNs kriserespons. Norge 
har derfor tatt initiativ til å opprette et nytt fler-
partnerfond i FN for å bremse konsekvensene av 
krisen. Norge har utbetalt et første bidrag på 
150 mill. kroner og tar politisk lederskap for å 
mobilisere internasjonal støtte til fondet.

Det er fortsatt usikkerhet om den videre utvik-
lingen av koronapandemien. Utviklingen avhen-
ger også av hva som skjer i andre land. Så langt 
har Norge kommet relativt godt ut av det med få 
døde og syke sammenlignet med andre land. Vi 
har også kommet bedre ut av det økonomisk enn 
de fleste andre land. Vi vet ennå ikke hvor hardt 
en svekket verdensøkonomi vil ramme oss på sikt. 
Vi vet heller ikke om vi skal tilbake til den gamle 
normalen, eller om pandemien vil sette langvarige 
spor som endrer hva vi oppfatter som normalt. 
Selv om vi her i Norge nå på det nærmeste har 
vaksinert befolkningen, er vi avhengige av at alle 
land i verden gjør det samme. Hvor lenge smitte-
verntiltak må opprettholdes i Norge og internasjo-
nalt, avhenger av vaksineringen i verden for øvrig.

Regjeringen har besluttet overgang til «En 
normal hverdag med økt beredskap». Håndterin-
gen av pandemien går da fra en kontrollstrategi til 
bered−skapsstrategi. Det legges til grunn at 
dagens beredskap (organisasjons- og ledelsesbe-
redskap), samt økt overvåking av situasjonen 
sammenlignet med en normalsituasjon, opprett-
holdes ut 2021. Dette kan innebære økte kostna-
der for kommunesektoren, statsforvaltere, Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og beredskap, spe-
sialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, Folkehel-
seinstituttet og Statens legemiddelverk mv. også i 
2022. Dette gjelder blant annet beredskap til vak-
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sinering og TISK, i tillegg til kostnader knyttet til 
økt beredskapsnivå. Beredskapsnivået for kom-
munene kommende vinter vil bli vurdert på nytt i 
november. Samtidig vil et generelt lavere til-
taksnivå føre til reduserte utgifter knyttet til en 
rekke tiltak. Regjeringen legger til grunn at 
beredskap prioriteres høyt blant de oppgavene 
virksomhetene og kommunesektoren har ansva-
ret for. Pandemien er ikke over, og situasjonen vil 
fortsatt vurderes nøye fremover. De bevilgnings-
messige konsekvensene er planlagt håndtert i den 
ordinære budsjettpro−sessen og gjennom raskt å 
fremme forslag for Stortinget gjennom en egen 
proposisjon hvis situ−asjonen tilsier det. På 
samme måte som tidligere vil staten dekke kom-
munesektorens koronakost−nader også i vinterse-
songen 2022.

Det er et viktig prinsipp at alle store hendelser 
skal evalueres. Regjeringen har, etter dialog med 
partiene på Stortinget, nedsatt en uavhengig kom-
misjon som skal evaluere myndighetenes håndte-
ring av koronapandemien på en grundig og hel-
hetlig måte. Kommisjonen la frem sin første rap-
port 14. april 2021. Hovedkonklusjonen er at 
regjeringen har gjort en god jobb med å håndtere 
pandemien. Likevel påpeker Kommisjonen flere 
forbedringspunkter. Regjeringen har allerede 
gjennomført flere av tiltakene Kommisjonen fore-
slår. Regjeringen vil følge opp Kommisjonens rap-
port. Regjeringen har bedt Koronakommisjonen 
fortsette arbeidet og komme med en ny rapport 
når krisehåndteringen er fullført.

I tillegg skal alle deler av helsetjenesten på 
normal måte planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere egen virksomhet slik at tjenesten er fag-
lig forsvarlig. Forskrift om ledelse og kvalitetsfor-
bedring i helse- og omsorgstjenesten beskriver 
hvilke oppgaver plikten til å evaluere innebærer. 
En gjennomgang av egen håndtering av pande-
mien vil være et naturlig og sentralt tema i en slik 
evaluering.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget 
med en stortingsmelding når krisehåndteringen 
er avsluttet.

1.5 Rus, psykisk helse, vold og traumer

Å prioritere arbeidet med rus, psykisk helse, vold 
og traumer er et sentralt mål for regjeringen. Disse 
områdene har tidligere ikke fått den oppmerksom-
het og prioritering som utfordringene på området 
tilsier. Utfordringene er omfattende og dokumen-
tert over flere år. Regjeringen vil fortsette å styrke 
innsatsen innenfor rus-, psykisk helse- og volds-

feltet. De generelle bevilgningene til spesialisthel-
setjenesten er økt, og helseregionene er bedt om å 
prioritere tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 
psykisk helsevern høyere enn somatikk.

Regjeringen ønsker en mer moderne og 
human narkotikapolitikk og la i 2021 frem Prop. 
92 L (2020–2021) Endringer i helse- og omsorgs-
tjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – 
opphevelse av straffansvar m.m.). Straffeforfølg-
ning av bruk og besittelse av narkotika til egen 
bruk har bidratt til stigmatisering, marginalise-
ring og sosial utstøting og har stått i veien for å 
møte den enkelte med hensiktsmessige og tilpas-
sede tilbud og oppfølging. Gjennom lovforslaget 
ønsket regjeringen å overføre ansvaret for sam-
funnets reaksjoner på erverv, bruk og besittelse 
av narkotika til egen bruk fra justissektoren til hel-
setjenesten. Forslag til rusreform fikk ikke flertall 
i Stortinget, men jf. lovvedtak 148 (2020–2021), 
skal kommunene ha en rådgivende enhet for 
russaker. Enheten skal ha ansvar for å møte per-
soner der oppmøte for enheten er satt som vilkår 
for en bestemt strafferettslig reaksjon knyttet til 
mindre alvorlige narkotikaovertredelser.

Gjennom bevilgningen i statsbudsjettet for 
2020 oppfylte regjeringen den lovede økonomiske 
rammen i Opptrappingsplanen for rusfeltet. Arbei-
det med å innfri planens fem hovedmål har ført til 
at stadig flere rusavhengige kommer i aktivitet og 
får jobb, og antall årsverk innen rus og psykisk 
helse i kommunene har økt med 2600 siden 2016. 
Antallet personer med rus- og psykisk helseutfor-
dringer som er uten egnet bolig, er kraftig redu-
sert de siste årene.

I januar 2020 ble Opptrappingsplan for barn og 
unges psykiske helse (2019–2024) behandlet i 
Stortinget. Planen inneholder både helsefrem-
mende, forebyggende og behandlingsrettede til-
tak. Regjeringen vil i de årlige budsjettforslagene 
vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak i 
planen.

Regjeringen har styrket helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten, og fra 1. januar 2020 ble alle 
kommuner lovpålagt å ha psykolog. Regjeringen 
har over flere år styrket tilskuddet til rekruttering 
av psykolog i kommunene og slik lagt til rette for 
at alle kommuner kunne motta tilskudd før plikten 
trådte i kraft. I 2013 hadde 95 kommuner og byde-
ler rekruttert psykolog, ved utgangen av 2019 
hadde 384 kommuner og bydeler denne kompe-
tansen. Antallet psykologer i norske kommuner 
økte fra 130 til over 617 i løpet av 6 år. Fra 2020 ble 
tilskuddet innlemmet i kommunerammen. I 2022 
fortsetter arbeidet med en gradvis omlegging av 
tilskuddsordningen for Rask psykisk helsehjelp 
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for å sørge for at flere kommuner etablerer tilbu-
det om lavterskel behandling av angst, depresjon 
og søvnproblemer for personer over 16 år.

Regjeringen har innført pakkeforløp for rus og 
psykisk helse. Pakkeforløpene skal gi helhetlige 
og forutsigbare behandlingsforløp uten unødig 
ventetid. Pasientene skal få mer innflytelse på 
behandlingen, og den skal evalueres systematisk 
underveis. Fra 2019 til juni 2021 har 375 000 pasi-
enter blitt henvist til pakkeforløp. Det er etablert 
indikatorer og en nettbasert løsning for å følge 
med på resultatene av pakkeforløpene. I tillegg 
følges innføringen av pakkeforløpene av en treårig 
følgeevaluering i regi av Sintef. I 2020 ble pakkefor-
løp for kartlegging og utredning av psykisk helse 
og rus i barnevernet lansert. Det skal bidra til 
strukturert samarbeid og tidlig innsats til barn i 
barnevernet som trenger psykisk helsehjelp. Pak-
keforløpet skal utvides til å omfatte somatisk helse 
i 2022. Pakkeforløp for spiseforstyrrelser er utvi-
det fra 18 til 23 år. Det lages anbefalinger om 
utredning av ADHD hos barn og unge, oppfølging 
etter rusmiddeloverdose, samtidige rus- og psy-
kiske lidelser (ROP-lidelser) og om familiearbeid 
og ivaretakelse av barn som pårørende. Dette vil 
inngå som kapitler i eksisterende pakkeforløp. I 
tillegg er det gjort et arbeid for å redusere og for-
bedre rapportering. Det vil i tillegg utarbeides en 
samlet oversikt over dagens registreringskrav i 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-
behandling for å synliggjøre områder med dob-
beltkartlegging. Målet er å redusere den samlede 
registreringsbyrden og øke tilgangen på data til 
bruk i kvalitetsforbedring, forskning, planlegging 
og styring.

Høsten 2020 la regjeringen frem Handlings-
plan for forebygging av selvmord 2020–2025 – 
Ingen å miste. Med denne handlingsplanen er 
nullvisjon for selvmord innført i Norge. Åtte 
departementer samarbeider om planen. Planen 
har både et befolkningsperspektiv og et tjeneste-
perspektiv.

Psykisk helsevern er et prioritert område i 
Nasjonal helse og sykehusplan 2020–2023, og det 
er skissert ti mål for planperioden. Blant annet vil 
regjeringen at helsefellesskapene skal utvikle 
bedre tjenester til brukere med alvorlige psykiske 
lidelser og rusmiddelproblemer og tjenester til 
barn og unge, herunder bedre henvisningsrutiner 
til psykisk helsevern for barn og unge, slik at barn 
og familier får raskere helsehjelp på riktig sted. 
Ved tettere samarbeid og dialog på tvers av nivå-
ene er det et mål at avslag til psykisk helsevern for 
barn og unge skal reduseres betydelig. Helsefel-
lesskapene vil være en viktig arena for samarbeid 

på tvers av nivåene. Kommuner og spesialisthelse-
tjenesten skal også samarbeide om å innføre 
ambulante tverrfaglige team der det er befolk-
ningsmessig grunnlag for det. Brukermed-
virkning og kunnskap om brukernes opplevelser 
skal styrkes. Helsesatsingen i barnevernet skal 
utvikles videre.

Det er et mål å få bedre kunnskap om fremti-
dig behov for psykiske helsetjenester i befolknin-
gen og hvordan tjenestene skal organiseres. Hel-
seregionene, i samarbeid med Helsedirektoratet 
Folkehelseinstituttet og KS, har lagt fram en rap-
port om fremtidig behov for tjenester. Andre vik-
tige tiltak er ny veileder om barn og unges psy-
kiske helse og revidering av veilederen Sammen 
om mestring. Dette vil gi anbefalinger om det hel-
hetlige tilbudet til barn, unge og voksne med psy-
kiske vansker og rusmiddelproblemer. Regjerin-
gen vil også prioritere kvalitet og innhold i tjenes-
tene, herunder å styrke brukermedvirkning, opp-
datere retningslinjer og øke kunnskap om varia-
sjon og utfall av behandling gjennom utvikling av 
kvalitetsregistre og helseatlas.

Regjeringen har igangsatt et femårig forsøk 
med heroinassistert behandling. Det skal etable-
res ett tilbud i Oslo og ett i Bergen for opptil 300 
opiatavhengige totalt. Det legges opp til egne 
heroinklinikker i begge byene med god helse- og 
sosialfaglig bemanning. Tiltaket skal følgeevalue-
res for å systematisere erfaringene og få ny kunn-
skap.

Regjeringen vil styrke behandlingstilbudet 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling i kriminalomsorgen. De regio-
nale helseforetakene fikk i 2021 i oppdrag å eta-
blere en områdefunksjon for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling som sikrer 
faste stedlige tjenester i alle fengsler.

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast 
til revidert retningslinje for legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR). Den reviderte retningslinjen 
vil blant annet medføre økt brukermedvirkning og 
nye legemidler i LAR. Regjeringen har sørget for 
at kvinner i fertil alder som har fått rett til helse-
hjelp i LAR, skal få veiledning om, få satt inn eller 
eventuelt fjernet langtidsvirkende prevensjon 
uten å betale egenandel.

Som ledd i oppfølgingen av regjeringens opp-
trappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) 
ble det i 2020 etablert en anonym lavterskeltjeneste 
og et behandlingstilbud til personer som står i fare 
for å begå seksuelle overgrep mot barn. Helsetilbu-
det består av kampanjer som startet høsten 2020, 
en felles nettside, en landsdekkende lavterskeltje-
neste for generell veiledning og timebestilling og 
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behandlingstilbud i alle fire helseregioner. Regje-
ringen har også styrket tilbudet til barn og unge 
med problematisk eller skadelig seksuell atferd 
gjennom økt kompetanse og styrket behandlingstil-
bud i spesialisthelsetjenesten. Det skal også utvi-
kles lavterskeltilbud for å forebygge at barn og 
unge utøver skadelig seksuell atferd. Regjeringen 
la i august 2021 frem en ny handlingsplan mot vold 
i nære relasjoner og en ny strategi mot internettre-
latert overgrep mot barn. I juni 2021 ble ny hand-
lingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrela-
tert vold lagt frem. Alle har rett til en trygg og god 
helse- og omsorgstjeneste, og ingen skal oppleve 
frykt for å bli utsatt for vold og overgrep i tjenes-
tene. Regjeringen vil følge opp rapporter om vold 
og overgrep mot eldre og vurdere tiltak som kan 
bidra til å forebygge, hindre og følge opp overgrep 
generelt og i sykehjem spesielt.

Regjeringen vil videreføre og videreutvikle 
samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten, jf. 
Meld. St. 32 (2020–2021) Ingen utenfor – En hel-
hetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og 
samfunnsliv. Viktige tiltak er individuell jobb og 
studiestøtte (IPS), HelseIarbeid og samarbeid om 
utvikling av tverretatlige team, for eksempel 
FACTung.

1.6 Bedre tilbud til kreftpasienter

Kreftpasienter skal oppleve god kvalitet, rask opp-
følging og trygg behandling i møte med helsetje-
nesten. Regjeringens viktigste grep er tverrfag-
lige diagnosesentre i alle regioner, standardiserte 
pakkeforløp og bedre samarbeid med fastlegene. 
Pasienter etterspør forutsigbare pasientforløp. 
Derfor er det utarbeidet pakkeforløp for utvalgte 
tilstander. Pakkeforløpene beskriver planlagt pasi-
entforløp med fastsatt innhold og tidsfrister for de 
enkelte elementene i forløpet.

I 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreft. 
Disse skal gi pasientene standardiserte forløp 
med kortere ventetider samt raskere vei til diag-
nose og behandling ved mistanke om kreft.

Regjeringen ønsker å gi kreftpasienter mer 
systematisk og forutsigbar oppfølging etter endt 
kreftbehandling. Pakkeforløp hjem for kreftpasi-
enter skal bidra til dette. Helsedirektoratet job-
ber med å utvikle pakkeforløp hjem for kreftpasi-
enter og sendte dette på høring i september. 
Målet er at pakkeforløp hjem for kreftpasienter 
skal være klart i 2021. Pakkeforløpet skal 
beskrive hvordan pasientenes behov kan ivaretas 
i overgangen fra sykehus til kommunen. Mange 

kreftpasienter og pårørende har behov for psyko-
sosial oppfølging.

I 2018 ble det lagt frem en ny Leve med kreft – 
Nasjonal kreftstrategi (2018–2022). Denne strate-
gien er en videreføring og en oppdatering av 
Sammen – mot kreft – Nasjonal kreftstrategi 
2013–2017.

1.7 Pakkeforløp for nye grupper

Regjeringen er opptatt av å ta erfaringene fra pak-
keforløpene for kreft med i arbeidet med andre 
sykdommer og lidelser. I tillegg til pasientforløp 
for pasienter med kreft er det innført pakkeforløp 
for hjerneslag. Innen psykisk helse og rus er sju 
pakkeforløp gradvis innført fra 2019. Helsedirek-
toratet arbeider med forbedring og videreutvik-
ling av pakkeforløpene.

Videre er regjeringen i gang med å utvikle 
pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og 
muskel- og skjelettlidelser, og det tas sikte på at 
disse kan tas i bruk i 2022.

1.8 Hjernehelse

Å ivareta god hjernehelse handler om å løfte frem 
det enkelte menneskes mulighet for å fremme 
egen helse og mestre livet med nedsatt funksjon 
på grunn av en hjernesykdom.

Regjeringen la frem Nasjonal hjernehelsestra-
tegi (2018–2024) i 2017, den første i sitt slag i 
Europa. Helsedirektoratet har fulgt opp arbeidet 
og etablert et partnerskap med representasjon fra 
brukerorganisasjoner, Hjernerådet, de regionale 
helseforetakene, KS og Oslo kommune. Det er 
iverksatt konkrete tiltak i tråd med hoved- og del-
målene i strategien. Oppfølging av tiltakene er en 
kontinuerlig prosess i strategiperioden og må ses 
i sammenheng med øvrige satsningsområder som 
har tilknytning til hjernehelse, blant annet varslet 
NCD-strategi. Demensplan 2020 varte ut 2020 og 
har bidratt til en positiv utvikling på feltet. Regje-
ringen har besluttet at arbeidet må fortsette, og 
har lansert en ny demensplan – Demensplan 
2025. Planen ble lagt frem høsten 2020 og har en 
planperiode fra 2021 til ut 2025.

Helsedirektoratet vil ha et overordnet blikk på 
utviklingstrekk i helsetjenestene til pasienter, bru-
kere og pårørende med diagnoser innen hjerne-
helsedefinisjonen, med strategiske valg på noen 
områder som trenger spesiell oppmerksomhet.

Forskningssenteret for klinisk behandling av 
hjernesykdommer, Neuro-SysMed, er i gang. 
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Dette er Norges første nasjonale forskningssenter 
for klinisk behandling. Det er satt i gang flere kli-
niske studier som rekrutterer pasienter eller 
friske kontrollpersoner innen multippel sklerose 
(MS), Parkinsons sykdom, demens og amyotro-
fisk lateralsklerose (ALS).

I november 2019 publiserte Helsedirektoratet 
et helhetlig pakkeforløp for hjerneslag som omfat-
ter både akuttforløp, oppfølging og rehabilitering 
etter hjerneslag. Den befolkningsrettede informa-
sjonskampanjen for hjerneslag, «Løfte, smile, 
prate», ble gjennomført i 2019.

Regjeringen er opptatt av at personer med ALS 
opplever bedre kvalitet og sammenheng i helsetje-
nestene. Helsedirektoratet er i gang med å utar-
beide nasjonale faglige råd til helse- og omsorgs-
tjenestene samt å oppdatere informasjon og opp-
læringsmateriell om ALS til ansatte og beslut-
ningstakere i tjenestene. Arbeidet har blitt forsin-
ket på grunn av koronapandemien. Regjeringen 
har bedt de regionale helseforetakene om å evalu-
ere Ekspertpanelets mandat med sikte på om 
også pasienter med ALS bør omfattes av ordnin-
gen.

I 2017 ble ParkinsonNet, som bygger på en 
nederlandsk behandlingsmodell, innført som et 
pilotprosjekt i Oslo og Stavanger. De regionale 
helseforetakene har utarbeidet en plan for nasjo-
nal iverksetting, som startet i juni 2021. Parkin-
sonNet er utviklet i tett samarbeid med Norges 
Parkinsonforbund. ParkinsonNet er i en tidlig 
fase, og først i 2024 vil modellen være ferdig 
utviklet og satt i system i sykehus og kommuner. 
Modellen, som er basert på faglige nettverk, 
tverrfaglig samarbeid og kompetanseheving, 
skal bidra til at personer med Parkinsons syk-
dom får optimal behandling og best mulig livs-
kvalitet der de bor.

1.9 Likeverdsreformen

Regjeringen har lagt frem Meld. St. 25 (2020–
2021) Likeverdsreformen. Stortinget har sluttet 
seg til meldingen, jf. Innst. 570 S (2020–2021). 
Målet med reformen er at familier og barn med 
behov for sammensatte tjenester, får oppleve et 
samfunn som stiller opp, og har bruk for alle. Alle 
skal ha like muligheter til å leve et selvstendig liv 
og delta i samfunnet på lik linje med andre, uav-
hengig av funksjonsnivå. Likeverdsreformen er en 
omfattende reform som består av mange tiltak 
under flere departementer. Tiltak i reformen skal 
utvikles og presenteres fortløpende i reformperio-
den til og med 2023.

Mange familier med barn som har behov for 
sammensatte tjenester, bruker mye tid på å koor-
dinere og administrere tjenester. Et sentralt tiltak 
er å lovfeste en ny barnekoordinatorordning, jf. 
Prop. 100 L (2020–2021). Koordinatorgarantien vil 
være viktig for å avlaste familiene med blant annet 
å finne frem i alle hjelpetilbud, bistå med søkna-
der og sørge for bedre koordinering av velferds-
tjenestene. Forslaget om barnekoordinator inngår 
i forslag til en felles styrking av samarbeidet mel-
lom velferdstjenestene, blant annet harmonisere 
og styrke lovbestemmelsene om samarbeid mel-
lom velferdstjenestene og harmonisere reglene 
om individuell plan.

Barrierer som hindrer deltakelse i arbeid eller 
utdanning, må bygges ned. Gjennom Likeverdsre-
formen vil vi satse på et inkluderende arbeidsliv 
og har derfor lagt til rette for flere varig tilrette-
lagte arbeidsplasser for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Vi jobber også med tiltak for å 
bidra til bedre overganger fra skole til arbeidsliv. 
Det er også nedsatt et utvalg som skal gjennomgå 
ordningen med BPA (brukerstyrt personlig assis-
tanse).

Pårørende må anerkjennes og støttes slik at de 
kan hjelpe og støtte sine nære, uten selv å bli 
utslitt. Vi har lagt frem en egen pårørendestrategi, 
etablert en kontaktfamilieordning og viderefører 
satsingene i pårørendeprogrammet. Videre er det 
lagt frem en ny nasjonal veileder om kommunale 
helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming.

1.10 Digitalisering

Digitalisering og teknologi er en forutsetning for å 
realisere pasientens helse- og omsorgstjeneste, 
sikre et sammenhengende tjenestetilbud og for å 
effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgs-
tjenesten. For å sikre bedre kvalitet, økt pasient-
sikkerhet og mer effektiv bruk av offentlige res-
surser er det nødvendig å utnytte mulighetene 
som ligger i teknologi, på en bedre måte. Vi står 
overfor en digital transformasjon som innebærer 
grunnleggende endringer i måten virksomhetene 
løser oppgavene på ved hjelp av teknologi.

Digitaliseringen skal ta utgangspunkt i tjenes-
tenes behov og planer og legge til rette for at 
utviklingen av digitale løsninger bidrar til å reali-
sere regjeringens mål for utvikling av helse- og 
omsorgstjenesten. Regjeringen er opptatt av at 
digitale løsninger skal gi gevinster for pasienter 
og helsepersonell etter hvert som de innføres. 
God involvering av aktørene i sektoren og tydelig 
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fordeling av ansvar og roller i utvikling og innfø-
ring av nasjonale e-helseløsninger er viktig for å 
lykkes. Innovasjon og næringsutvikling skal sti-
muleres gjennom å legge til rette for nye løsnin-
ger og bruk av markedet.

Den nasjonale styringsmodellen for e-helse er 
etablert for å styrke digitaliseringen i helse- og 
omsorgssektoren og bidra til sterkere nasjonal 
koordinering. Styringsmodellen skal sikre for-
ankring av e-helseutviklingen gjennom felles prio-
riteringer og bidra til koordinert gjennomføring 
slik at gevinstene av investeringene hentes ut. Sty-
ringsmodellen har tre nasjonale utvalg: Nasjonalt 
e-helsestyre, prioriteringsutvalget (NUIT) og fag-
utvalget (NUFA). Utvalgene har en rådgivende 
funksjon overfor Direktoratet for e-helse. Nasjo-
nalt e-helsestyre har representasjon fra kommu-
ner og KS, regionale helseforetak, Nasjonal-
foreningen for folkehelsen, Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon, Sykepleierforbundet, Lege-
foreningen, Direktoratet for e-helse, Folkehelsein-
stituttet, Helsedirektoratet og Digitaliseringsdi-
rektoratet. Norsk helsenett SF er representert 
som observatør. For å styrke styringsmodellen 
som virkemiddel har departementet gitt Direkto-
ratet for e-helse i oppdrag å evaluere og videreut-
vikle modellen i samarbeid med aktørene i helse- 
og omsorgssektoren. Forslag til endringer skal 
sendes på høring.

Regjeringen har styrket arbeidet med digital 
samhandling og nasjonale e-helseløsninger. De 
nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, hel-
senorge.no, e-resept og grunndata skal videreutvi-
kles, og det skal etableres en ny nasjonal tjeneste 
for laboratorie- og radiologisvar. Kjernejournal og 
helsenorge.no er tilrettelagt med ny funksjonalitet 
som har hatt stor betydning i håndtering av koro-
napandemien, slik som elektronisk tilgang til prø-
vesvar og koronasertifikat. Det er gode erfaringer 
med deling av dokumenter via kjernejournal, som 
er under utprøving i Helse Sør-Øst RHF og Helse 
Nord RHF. Pasientens legemiddelliste er et viktig 
tiltak for å bedre pasientsikkerheten og redusere 
antall legemiddelfeil. Regjeringen foreslår å 
styrke arbeidet i 2022. Enklere tilgang til oppda-
tert legemiddelinformasjon er høyt prioritert, og 
utprøving av pasientens legemiddelliste starter i 
2021. Innføring og bruk av nasjonale e-helseløs-
ninger i kommunale helse- og omsorgstjenester 
er prioritert i 2022. Kjernejournal er under innfø-
ring og er tatt i bruk i 68 kommuner per august 
2021. Departementet bidrar med støtte til KS’ 
kompetansenettverk for å styrke innføring av 
nasjonale e-helseløsninger i kommunene.

Regjeringen har samtidig med statsbudsjettet 
lagt frem et forslag om lovfestet plikt til tilgjenge-
liggjøring av og betaling for forvaltning og drift av 
de nasjonale e-helseløsningene helsenettet, kjer-
nejournal, e-resept og helsenorge.no. De nasjo-
nale e-helseløsningene er nødvendige for å levere 
gode helse- og omsorgstjenester til innbyggerne 
og for å ivareta hensynet til pasientsikkerhet, per-
sonvern og effektiv bruk av offentlige ressurser. 
For at de nasjonale e-helseløsningene skal bli 
mest mulig effektive, er det viktig at de tas i bruk 
av alle relevante aktører i sektoren.

Regjeringen viderefører arbeidet med å 
modernisere journalløsningene gjennom flere 
strategiske tiltak. I 2022 starter innføring av felles 
journalløsning i helseregion Midt-Norge (Helse-
plattformen). Samordnet utvikling av de øvrige 
regionale helseforetakenes journalløsninger fort-
setter, og arbeidet i samarbeidsprosjektet felles 
kommunal journal utenfor helseregion Midt-
Norge pågår under ledelse av kommunesektoren. 
Direktoratet for e-helse gjennomfører høsten 2021 
en samlet vurdering av sektorens utvikling av 
journal- og kurveløsninger for å nå målene om én 
innbygger – én journal. Dette vil gi et grunnlag for 
videre oppfølging av arbeidet.

Felles standarder og arkitekturstyring er en 
forutsetning for helhetlig samhandling mellom 
ulike systemer og virksomheter i helse- og 
omsorgssektoren. Forskrift om standarder og 
nasjonale e-helseløsninger ble sommeren 2021 
oppdatert med ny formålsbestemmelse, utvidelse 
av hjemmelsgrunnlag til å omfatte helseregister-
loven, flere obligatoriske standarder mv. Regjerin-
gen viderefører satsingen på standardisert språk, 
kodeverk og terminologi. Dette vil styrke pasient-
sikkerheten og samhandlingen i helse- og 
omsorgstjenesten og gi et bedre grunnlag for ana-
lyse og forskning ved at helsefaglige opplysninger 
kan dokumenteres, formidles og forstås på en 
entydig måte. I 2022 vil felles, standardisert språk 
tas i bruk i Helseplattformen i Midt-Norge.

Regjeringens satsing på Helseanalyseplattfor-
men og Helsedataservice skal bidra til at Norges 
omfattende og verdifulle helsedata gjøres mer til-
gjengelige for forskning og andre viktige formål 
for pasienter og befolkning. Etableringen av Hel-
seanalyseplattformen med dataplattform og analy-
setjenester er godt i gang, og Helsedataservice 
som nasjonal tilgangsforvalter er under etablering 
på Tynset. Stortinget har vedtatt nødvendige lov-
endringer, og forskriften som skal regulere Helse-
analyseplattformen og Helsedataservice og nasjo-
nal løsning for tilgang til helsedata, har vært på 
høring. I 2022 går Helseanalyseplattformen og 
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Helsedataservice over i ordinær drift. Helsedata-
programmet er i en krevende fase i gjennomførin-
gen når løsningen skal realiseres, og det gjenstår 
fremdeles et betydelig arbeid for å innfri ambisjo-
nene for en nasjonal infrastruktur for helseana-
lyse.

Bruk av velferdsteknologiske løsninger og digi-
tal hjemmeoppfølging av personer med kroniske 
sykdommer kan bidra til økt mestringsevne, selv-
stendighet og bedre livskvalitet for brukere og 
pårørende. Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
foreslås videreført i perioden 2022–2024. Målet er å 
bidra til at det etableres varige strukturer for vel-
ferdsteknologi, og at det legges til rette for tjeneste-
innovasjon i kommunene. Trygghets- og mest-
ringsteknologi til barn, unge og unge voksne med 
nedsatt funksjonsevne samt digital hjemmeoppføl-
ging skal prioriteres i programperioden.

En grunnleggende forutsetning for digitalise-
ringsarbeidet er at personvern og informasjons-
sikkerhet ivaretas. Riksrevisjonen har gjennom-
ført en revisjon av helseforetakenes forebygging 
av angrep mot sine IKT-systemer, jf. Dokument 
3:2 (2020–2021). Riksrevisjonens undersøkelse 
tydeliggjør behovet for å styrke arbeidet med 
informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssekto-
ren. Helseregionene arbeider systematisk med å 
styrke informasjonssikkerheten og evnen til å 
forebygge, oppdage og håndtere dataangrep i 
samarbeid med Norsk helsenett SF og Direktora-
tet for e-helse. Direktoratet for e-helse arbeider 
med en strategi for digital sikkerhet i helse- og 
omsorgssektoren, som skal bidra til å løfte sikker-
hetsnivået i sektoren. Strategien skal tydeliggjøre 
roller og ansvar og identifisere relevante strate-
giske virkemidler og tiltak for å styrke arbeidet 
med digital sikkerhet i sektoren. Regjeringen styr-
ker HelseCERT, helsetjenestenes kompetanse-
miljø for operativ informasjonssikkerhet, i Norsk 
helsenett SF. HelseCERT får økt kapasitet til å 
gjennomføre sikkerhetstesting av aktørene i sek-
toren, overvåke sikkerhetssituasjonen og drive 
aktiv kommunikasjon og bistand til aktørene slik 
at sektoren skal stå sterkere rustet overfor et trus-
selbilde som er i stadig endring.

1.11 Kunnskapsbaserte tjenester

For å videreutvikle helse- og omsorgstjenesten og 
folkehelsearbeidet er vi avhengige av å utvikle og 
ta i bruk ny kunnskap og å legge til rette for at 
helse- og sosialpersonellets kompetanse er oppda-
tert og fremtidsrettet. Det arbeides systematisk 
med å omsette ny kunnskap til innovasjon og 

bedre praksis. Et godt samarbeid mellom de ulike 
aktørene, herunder næringslivet og det offentlige, 
er en forutsetning for dette. Regjeringen har satt i 
gang en evaluering av det nasjonale systemet for 
innføring av nye metoder i spesialisthelsetje-
nesten. Systemet skal bidra til at pasienter gis 
rask og likeverdig tilgang til trygge og effektive 
nye metoder.

For å sikre et system som bedre svarer på nye 
kompetansebehov, er det innført endringer i sty-
ringssystemet for de nasjonale kompetansetje-
nestene. Det er innført tydeligere tidsavgrensning 
for en kompetansetjeneste for å sikre et mer dyna-
misk system i tråd med forskriften.

De ansatte og deres kompetanse er den viktig-
ste innsatsfaktoren i helse- og omsorgstjenesten. 
Dette forutsetter ledelse som planlegger strate-
gisk for bemanning og kunnskaps- og kompetan-
seutvikling. I oppdragsdokumentet for 2021 er de 
regionale helseforetakene bedt om å opprette 
minst 100 nye utdanningsstillinger i intensivsyke-
pleie i sykehus. De regionale helseforetakene skal 
utarbeide en behovsanalyse og plan for å sikre til-
strekkelig tilgang til intensivsykepleiere på kort, 
mellomlang og lang sikt. Planarbeidet skal også 
inkludere en vurdering av sammensetning av 
kompetanse. Planen skal bidra til å ivareta beho-
vet for å utdanne, rekruttere og beholde intensiv-
sykepleiere og deres kompetanse i spesialisthel-
setjenesten. Metodene som brukes i planleggin-
gen, skal kunne overføres til planlegging for 
andre spesialsykepleiegrupper, inkludert jordmø-
dre. Regjeringen har styrket utdanningskapasite-
ten i helse- og sosialfag, og det er opprettet 138 
nye stillinger for leger i spesialisering (LIS1-stillin-
ger, som er første del av spesialistutdanningen) 
fra og med høsten 2020, hvorav 100 er midlerti-
dige. I 2021 opprettes det 100 nye permanente 
LIS1-stillinger. I budsjettforslaget for 2022 foreslås 
det å opprette ytterligere 62 LIS1-stillinger, slik at 
antall årlige utlyste stillinger blir i tråd med det 
anslåtte behovet på 1150 stillinger. De nye stillin-
gene foreslås bundet til spesialitetene allmennme-
disin og psykiatri. Det er også lagt til rette for å 
utvide bruken av simulering i intern opplæring av 
ansatte i helseforetakene. Tiltakene understøtter 
kompetanse som et sentralt virkemiddel for å nå 
målene for pasientens helsetjeneste, som er 
omtalt i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023.

Kompetanseløft 2025 skal bidra til å sikre at 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er en 
faglig sterk tjeneste og har tilstrekkelig og kompe-
tent bemanning. Kompetanseløft 2025 består av 
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om lag 60 tiltak med en samlet bevilgning på om 
lag 2,2 mrd. kroner. Tiltaksporteføljen i Kompe-
tanseløft 2025 skal videreutvikles i planperioden 
2021–2025. Regjeringen har etablert et samar-
beidsforum med sentrale parter i arbeidslivet for å 
videreutvikle Kompetanseløft 2025.

HelseOmsorg21-rådet er en nasjonal dialoga-
rena for viktige aktører innenfor helse og omsorg. 
Rådet skal bidra til videre oppfølging av Helse-
Omsorg21-strategien og andre relevante meldin-
ger samt delta i samfunnsdebatten.

Regjeringen har i 2021 lagt frem den første 
nasjonale handlingsplanen for kliniske studier 
(2021–2025). Visjonen er at klinisk forskning skal 
være en integrert del av all pasientbehandling og 
klinisk praksis. Regjeringens mål er at mange 
flere pasienter skal delta i kliniske studier, og at 
antall kliniske studier som gjennomføres i spesia-
listhelsetjenesten, er doblet i 2025. Nullpunktsmå-
ling gjennomført i 2021 viser at 2,52 pst. av rele-
vante pasienter i 2020 ble rekruttert til kliniske 
studier i helseforetakene og private ideelle som 
inngår i nasjonalt målesystem for forskning i hel-
seforetakene. Implementering av NorTrials-sat-
singen startet i juni 2021. NorTrials skal være en 
partnerskapsmodell for kliniske studier som skal 
fungere som én vei inn i norsk helsetjeneste. Nor-
Trials skal blant annet definere satsingsområder 
sammen med næringslivet, styrke kapasiteten når 
det gjelder studiepersonell og markedsføre Norge 
som utprøverland.

Regjeringen følger opp helsedatautvalgets for-
slag som skal bidra til enklere tilgang og bedre 
utnyttelse av helsedata. Mer bruk av kvalitetsindi-
katorer og data fra helse- og kvalitetsregistre skal 
bidra til mer kunnskapsbasert praksis, redusert 
variasjon og kvalitetsforbedring. I 2021 ble Helse-
atlas for kvalitet publisert. Atlaset inkluderer 31 
kvalitetsindikatorer med data fra kvalitetsregistre 
innen fagområdene hjerte- og karsykdom, kreft, 
diabetes, nyresykdom og hoftebrudd.

Innenfor persontilpasset medisin fortsetter 
regjeringen oppbyggingen av kompetanse og 
infrastruktur, inkludert infrastruktur for genetisk 
presisjonsdiagnostikk. Det skal etableres et nasjo-
nalt genomsenter med tilhørende register. Det 
nasjonale kompetansenettverket innen persontil-
passet medisin er etablert. Infrastruktur for mole-
kylære tester er under etablering i alle helseregio-
ner. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 
forlenges ut 2022. Det vil for 2022 gis oppdrag om 
å revidere den nasjonale strategien.

Et offentlig utvalg som skal utrede fremtidens 
apotek, ble oppnevnt 3. september 2021. Utvalget 
skal utrede hvordan framtidens apotek skal inn-

rettes, samtidig som de legemiddelpolitiske mål-
settingene ivaretas. Utvalget skal levere sin utred-
ning (NOU) innen 1. januar 2023, jf. omtale under 
Kap. 717.

1.12 Rapportering av 
bærekraftsmålene

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedi-
rektoratet en koordinerende rolle for helsesekto-
rens innsats for å nå bærekraftmålene, både i 
nasjonal og internasjonal kontekst.

På nasjonalt plan vil innsatsen knyttet til mål 3 
om helse konsentreres om følgende delmål: 3.3 
om smittsomme sykdommer, 3.4 om ikke-smitt-
somme sykdommer og psykisk helse, 3.5 om fore-
bygging og behandling av misbruk og 3.9 om å 
redusere sykdom og død forårsaket av foruren-
sing og farlige kjemikalier. For nærmere omtale 
vises det til programkategori 10.60 Helse- og 
omsorgstjenester i kommunene, i Del II Budsjet-
tomtaler og kap. 5 Folkehelsepolitikken, i Del III, 
Omtale av særlige tema.

Norge har sluttet seg til Verdens helseorgani-
sasjons mål om å redusere for tidlig død av ikke-
smittsomme sykdommer (NCD) som hjerte- og 
karsykdommer, diabetes, kols og kreft med 
25 pst. innen 2025. Dette målet er allerede nådd. 
Målet er videreført i bærekraftsmålene, med en 
tredel reduksjon innen 2030. Helse- og omsorgs-
departementet startet i 2020 arbeidet med en ny 
NCD-strategi hvor psykiske lidelser, rusbruksli-
delser og muskel- og skjelettlidelser inngår, og 
der det også legges vekt på å møte utfordringene 
med overvekt og fedme. Arbeidet er satt på vent 
for å kunne ivareta økende kunnskap om pande-
mien og virkninger av denne.

I tillegg til målet om å redusere tidlige døds-
fall, har Verdens helseorganisasjon satt globale 
mål for alkoholbruk, fysisk aktivitet, tobakksbruk, 
salt i kostholdet, diabetes, fedme, høyt blodtrykk 
og tilgang til behandling. For flere av målene er 
Norge på god vei. For to mål har vi ikke hatt fram-
gang. Det gjelder målene om å øke den fysiske 
aktiviteten og stoppe økningen i diabetes og 
fedme. For salt i kostholdet mangler det data-
grunnlag.

De globale målene for bærekraftig utvikling 
fram mot 2030 (bærekraftsmålene) ligger til 
grunn for nasjonal og internasjonal politikkutvik-
ling. Bærekraftsmål 3 om helse innebærer å sikre 
god helse og fremme livskvalitet for alle. Våren 
2021 la regjeringen fram Meld. St. 40 (2020–2021) 
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Mål med mening, med en nasjonal handlingsplan 
for oppfølging av bærekraftsmålene.

1.13 Redegjørelse om resultater  
i en fireårsperiode

Pasientens helsetjeneste

Regjeringens viktigste helsepolitiske prosjekt er å 
skape pasientens helsetjeneste. Det er du som 
pasient som er ekspert på hva som er viktig for 
deg, i møte med helsetjenesten. I pasientens hel-
setjeneste er det pasienten som er viktigst, ikke 
systemet. Det grunnleggende spørsmålet er «Hva 
er viktig for deg?». Spørsmålet skal stilles i møte 
med den enkelte pasient, men også når pasientene 
og deres organisasjoner deltar i utforming av tje-
nesten. Svarene må vi ta på alvor, og de skal være 
førende for arbeidet med pasientens helse-
tjeneste.

Fritt behandlingsvalg

For pasientene er valgmulighet en verdi i seg selv. 
Det bidrar til å endre maktforholdet og styrker 
pasientens mestring. Da må både offentlige og pri-
vate aktører tas i bruk. Derfor har regjeringen 
innført fritt behandlingsvalg, som betyr at pasien-
ter selv kan velge private behandlingssteder som 
er godkjent av Helfo, på det offentliges regning. 
Tidligere var det kun offentlige sykehus og pri-
vate som helseforetakene inngikk avtale med, 
som var omfattet av denne valgfriheten. Evaluerin-
gen av fritt behandlingsvalg som kom i 2021, viser 
at de som har benyttet seg av ordningen, har fått 
kortere ventetider, og evalueringen fremhever at 
fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet 
og mangfold. Det slås fast at dette oppleves som 
svært viktig for noen pasienter, særlig innen psy-
kisk helse, rusbehandling og rehabilitering.

Ventetider

En av de største utfordringene i helsetjenesten er 
at for mange pasienter venter unødvendig lenge 
for å få behandling. Fra 1. tertial 2013 til 1. tertial 
2021 er ventetidene i sykehusene redusert med to 
uker. Regjeringen har lagt til rette for dette ved å 
ha prioritert vekst i sykehusenes aktivitet, tatt i 
bruk ledig kapasitet hos private, organisert pasi-
entforløpene bedre gjennom pakkeforløp og fjer-
net aktivtetstaket som begrenset hvor mange pasi-
enter de offentlige sykehusene kunne behandle. 
På grunn av pandemien økte ventetidene i 2020, 
og det er også en svak økning i 1. tertial 2021 sam-

menliknet med samme periode i fjor. Sykehusene 
er godt i gang med å hente igjen utsatt aktivitet, 
noe som legger til rette for at ventetidene reduse-
res fremover.

Psykisk helse

Regjeringens klare prioritering av psykisk helse 
og rus har bidratt til en vekst på 2600 årsverk i 
kommunalt psykisk helse- og rusarbeid fra 2016 
til 2020. I tillegg har regjeringen stilt krav om at 
alle kommuner skal ha psykologkompetanse, og 
93,8 prosent av kommunene hadde mottatt til-
skudd til rekruttering ved inngangen til 2020. Vi 
vet at mange har behov for hjelp før små proble-
mer rekker å vokse seg store. Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten er betydelig styrket. Rask 
psykisk helsehjelp er et tiltak som gir tidlig hjelp 
for angst, depresjon og søvnvansker. I 2013 var 
det kun 11 kommuner og interkommunale sam-
arbeid som tilbød Rask psykisk helsehjelp. Nå til-
bys dette i om lag 60 kommuner og bydeler. 
Under denne regjeringen har Norge løftet psy-
kisk helse inn i det systematiske folkehelsearbei-
det. Vi er blant de første landene som har gjort 
dette.

På Verdensdagen for psykisk helse i 2020 la 
regjeringen frem en ny handlingsplan for forebyg-
ging av selvmord. Med den innførte regjeringen en 
nullvisjon for selvmord i Norge. Det er en forplik-
telse om å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste.

Regjeringen har lagt frem en opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse. Å investere i 
barn og unges psykiske helse er viktig for den 
enkelte og for samfunnet. Målet med planen er at 
barn og unge skal oppleve å få et godt behand-
lingstilbud når de trenger det.

Regjeringen gjeninnførte den gylne regel som 
stiller krav om at veksten i aktivitet og reduksjo-
nen i ventetider skal være større i psykisk helse-
vern og rusbehandling hver for seg, enn veksten i 
somatisk spesialisthelsetjeneste. Dette er et ambi-
siøst mål som helseregionene har måttet strekke 
seg etter. Målet er ikke nådd, men har ført til en 
ønsket prioritering av psykisk helse og rusbe-
handling.

Koronapandemien har vært en krevende peri-
ode. Regjeringen nedsatte i mars 2021 en ekspert-
gruppe som har sett på konsekvensen pandemien 
har hatt for folks psykiske helse og rusmiddel-
bruk, og foreslått konkrete tiltak for å styrke inn-
satsen. Allerede i revidert nasjonalbudsjett for 
2021 foreslo regjeringen 750 millioner kroner til 
psykisk helse og rusfeltet. Flere av tiltakene er 
oppfølging av ekspertgruppens forslag.
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Rus

Å forbedre helsetilbudet til mennesker som sliter 
med rusproblemer, har vært et av regjeringens 
viktigste satsningsområder. Vi har nær halvert 
ventetiden på rusbehandling, gjennomført en opp-
trappingsplan for rusfeltet med en ramme på 2,4 
milliarder kroner, og økt tilgang til bolig for perso-
ner med rusproblematikk. Evalueringen av opp-
trappingsplanen viser at utviklingen går i riktig 
retning. Det har vært høy aktivitet på rusfeltet, 
økt kapasitet og kompetanse, og tilbudene er blitt 
mer tilgjengelige for brukerne. Brukerundersø-
kelser viser også økt tilfredshet med tjenestetilbu-
dene.

Våren 2021 la regjeringen frem et forslag til 
rusreform. Dette ville vært det viktigste grepet for 
å sikre at mennesker med rusproblemer og 
avhengighet får et bedre behandlingstilbud. Straff 
virker ikke forebyggende på narkotikabruk, men 
gjør livet vanskeligere for dem som allerede har 
det vanskelig. Rusreformen ville gitt oss mulighet 
til å hjelpe flere og samtidig forebygge rusproble-
mer hos unge ved å komme tidligere inn med hel-
serettet hjelp. Dessverre støttet ikke flertallet på 
Stortinget rusreformen.

Sykehusinvesteringer

Sykehus-Norge fornyes og forbedres. Det gjen-
nomføres nå et investeringsløft i sykehus over 
hele landet. Gjennom det store investeringsløftet 
som nå foregår ved norske sykehus, vil det legges 
til rette for nye, moderne og fremtidsrettede syke-
husbygg som vil bidra til bedre pasientbehandling 
og arbeidsforhold for de ansatte. Det bygges fra 
Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Totalt 
gjennomføres nå 15 større sykehusprosjekter, og i 
tillegg kommer en rekke mindre prosjekter. Dette 
har vært muliggjort gjennom regjeringens syke-
husbudsjetter og at sykehusene selv har hatt kon-
troll med egen drift, og prioritert oppgradering av 
bygg, utstyr og IKT. De nye sykehusene vil legge 
til rette for god og effektiv pasientbehandling med 
enerom og økt grad av tekniske løsninger.

Folkehelsepolitikken

Regjeringen har ført en aktiv folkehelsepolitikk 
der både tversektorielle tiltak og det å legge til 
rette for gode valg hos den enkelte skal bidra til 
en bedre folkehelse. Vi ser at stadig færre dør av 
kreft og hjerte- og karsykdommer, men vi har fort-
satt utfordringer knyttet til psykisk helse, over-
vekt og fedme, og vi beveger oss for lite. I folke-

helsemeldingen som ble lagt frem i 2015, ble psy-
kisk helse likestilt med somatisk helse i folkehel-
sepolitikken. På bakgrunn av dette la regjeringen 
frem en stortingsmelding om folkehelsepolitikken 
våren 2019. Inkludert i meldingen var blant annet 
nasjonal tobakksstrategi (2019–2021) og strategi 
for å forebygge ensomhet (2019–2023). I 2016 inn-
gikk helse- og omsorgsministeren en intensjons-
avtale med matvarebransjen. Målet er å redusere 
salt, sukker og mettet fett i de varene vi bruker 
mest, og øke forbruket av fisk, frukt, grønnsaker 
og grove kornvarer. Samarbeidet gir gode resulta-
ter og ble fornyet våren 2021.

Regjeringen tok initiativ til at Norge var blant 
de første landene i verden som innførte standardi-
serte tobakkspakninger, for å redusere industri-
ens muligheter for å rekruttere nye generasjoner 
til tobakksavhengighet.

Pakkeforløp

Pakkeforløp gir pasienter og pårørende en bedre 
hverdag med større trygghet og forutsigbarhet. 
Målet er å bidra til rask utredning og oppstart av 
behandling uten unødvendig ventetid. Regjerin-
gen har innført flere pakkeforløp for kreft, psykisk 
helse og rus samt hjerneslag. Samtidig er vi godt i 
gang med å utrede pakkeforløp for blant annet 
langvarige smerter, utmattelse, hjem etter kreft 
og flere nye pakkeforløp for psykisk helse og rus. 
Selv i et krevende år har tjenestene jobbet godt 
med å sikre pasienter og brukere utredning innen 
anbefalt tid. Pakkeforløp er en stor kvalitetsre-
form. Evalueringen av pakkeforløp kreft viser 
gode resultater som kortere ventetid, større forut-
sigbarhet og trygghet for pasientene. Innen psy-
kisk helse og rus gir også pakkeforløpene større 
medvirkning for pasientene. Regjeringen har tro 
på at pakkeforløpene innenfor psykisk helse og 
rusbehandling vil gi tilsvarende resultater på sikt.

Leve hele livet

Regjeringen gjennomfører kvalitetsreformen Leve 
hele livet. Målet er at eldre kan mestre livet len-
ger, og ha en trygg og aktiv alderdom. Leve hele 
livet handler om de grunnleggende tingene som 
oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og 
fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenes-
tene. Leve hele livet er regjeringens hovedsatsing 
for å skape et mer aldersvennlig samfunn og 
bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til 
eldre. Kommunene er godt i gang med arbeidet, 
men reformarbeidet som helhet er forsinket med 
ett år på grunn av koronapandemien. Reformperi-
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oden er derfor forlenget med ett år, ut 2024. 
Sammen med KS har vi etablert et nasjonalt og 
regionalt støtteapparat som bistår og veileder 
kommunene med å planlegge og gjennomføre 
reformen. Det regionale støtteapparatet skal også 
legge til rette for erfaringsdeling og læring.

Heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen har økt bevilgningene til kommu-
nene slik at de kan gi eldre, alvorlig syke og andre 
som trenger det, gode omsorgstjenester. Vi har 
bidratt til en historisk satsing på heldøgns 
omsorgsplasser, flere årsverk og økt kompetanse 
hos ansatte. Gjennom investeringstilskuddet er 
det blitt lagt til rette for om lag 8900 heldøgns 
omsorgsplasser (2018–2021), både til netto til-
vekst og til rehabilitering av plasser.

Fritt brukervalg

Regjeringen ønsker at flere innbyggere skal få fritt 
brukervalg i helse- og omsorgstjenesten. Derfor 
har vi foreslått å innføre en godkjenningsmodell for 
fritt brukervalg. Denne ble vedtatt av Stortinget i 
2021. Det vil føre til at kommuner som politisk 
bestemmer at de vil innføre fritt brukervalg, 
enklere og raskere kan innføre ordningen. Bru-
kerne i kommuner som benytter seg av godkjen-
ningsmodellen, vil kunne få velge mellom leveran-
dører som kommunen på forhånd har godkjent. 
Det gir ikke brukerne bare klagerett, men i praksis 
også bytterett, og skifter maktforholdet i møtet 
med kommunen. Kommunen fastsetter prisen på 
forhånd slik at leverandørene leverer tjenester til 
samme pris. For å være attraktive for brukerne må 
leverandørene konkurrere på kvalitet.

Kompetansekrav

Rett kompetanse i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er så grunnleggende at regje-
ringen har sikret lovfesting av kompetansekrav. 
Det betyr at fra 2018 må kommunene ha knyttet til 
seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og 
helsesøster. Regjeringen bestemte at fra 2020 må 
kommunene også ha knyttet til seg ergoterapeut 
og psykolog.

Kompetanseløft 2020 og 2025

Oppgavene som skal løses i omsorgstjenesten, 
krever personell med god og riktig kompetanse. 
Med midler fra Kompetanseløft 2020 har om lag 
146?000 ansatte fullført en grunn-, videre- eller 

etterutdanning i perioden 2016–2020. Fordi Kom-
petanseløft 2020 har vært en suksess, har regjerin-
gen fortsatt å satse på grunn-, videre- og etterut-
danning i et nytt kompetanseløft – Kompetanseløft 
2025. Kompetanseløft 2025 ble lagt frem 7. okto-
ber 2020. Det inneholder en rekke virkemidler og 
tiltak som skal understøtte kommunenes og fyl-
keskommunenes ansvar for å tilby helse- og 
omsorgstjenester og tannhelsetjenester. Etable-
ring av en heltidskultur i tjenestene, redusert 
vikarbruk og økt kontinuitet i bemanningen løftes 
opp som noen av temaene det særlig vil jobbes 
videre med i planperioden 2021–2025.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023

Regjeringen la i 2019 frem Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020–2023. Meldingen setter retnin-
gen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten og 
samarbeidet med kommunal helse- og omsorgs-
tjeneste. Meldingen favner bredt og dekker store 
tema som psykisk helse, teknologi, digitalisering, 
kompetanse og samhandling. Syke skal ikke være 
kasteballer mellom sykehus og helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen. De skal få god 
oppfølging og føle seg trygge. Sammen med KS 
har vi derfor blitt enige om å etablere 19 helsefel-
lesskap mellom kommuner og helseforetak. Disse 
er i ferd med å bli etablert. Helsefellesskapene 
skal bidra til bedre samarbeid mellom sykehus og 
kommuner slik at pasienter ikke faller mellom to 
stoler. Skrøpelige eldre er én av de prioriterte 
pasientgruppene for helsefellesskapene.

Lindrende behandling og omsorg

Våren 2020 la regjeringen frem Norges første stor-
tingsmelding om lindrende behandling og omsorg 
– En dag skal alle dø en dag. Men alle andre dager 
skal vi leve. Formålet er å bidra til å styrke lin-
drende behandling og omsorg og synliggjøre 
døden som en del av livet – i familien, i helse- og 
omsorgstjenesten og i samfunnet. De som trenger 
lindrende behandling og omsorg, og deres pårø-
rende skal ivaretas på en helhetlig måte for best 
mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet ved 
livets slutt. Det er et mål at flere skal få mulighet 
til mer hjemmetid ved livets slutt, og muligheten 
til hjemmedød for de som ønsker det. For å bidra 
til at alle får en verdig avslutning på livet, i tråd 
med egne ønsker og behov, løfter meldingen frem 
30 ulike tiltak for økt åpenhet om døden, en mer 
helhetlig tilnærming, styrket medvirkning og 
valgfrihet, ivaretakelse av pårørende og familien 
og økt kompetanse i tjenestene.
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Demensplan 2025

Demens er en av de største globale utfordringene 
verden står overfor. Derfor har regjeringen lagt 
frem Demensplan 2025. Dette er den tredje 
demensplanen i rekken. Vi har hatt gode erfarin-
ger med demensplaner – men vi er ikke i mål. 
Fortsatt lever altfor mange med demens uten å bli 
utredet eller diagnostisert. Mange opplever for 
lite aktivitet, og flere pårørende sliter seg ut. Der-
for er det fortsatt behov for satsing på dette feltet. 
Et viktig mål med Demensplan 2025 er at mennes-
ker med demens skal fanges opp til rett tid og få 
gode og tilpassede tjenester. Vi vil at alle, til tross 
for sykdommen, skal kunne oppleve mestring og 
leve aktive og meningsfulle liv. Det overordnede 
målet er å bidra til et mer demensvennlig sam-
funn.

Digitaliseringstiltak

Pasientens helsetjeneste er også digital. I løpet av 
de siste fire årene er det gjennomført en rekke 
viktige digitaliseringstiltak. Nasjonale e-helseløs-
ninger, som e-resept, kjernejournal og hel-
senorge.no, er innført og tatt i bruk i store deler 
av tjenesten. Løsningene har vist stor nytte under 
pandemien og bidratt til mer effektiv håndtering. 
Flere digitale løsninger er etablert for å under-
støtte pandemihåndteringen, herunder applikasjo-
nen Smittestopp, koronasertifikat, digital tilgang 
til prøvesvar for helsepersonell og innbyggere og 
enklere tilgang til data om smitte for aktørene i 
tjenesten. Innføring av de nasjonale e-helseløsnin-
gene legger grunnlaget for realiseringen av pasi-
entens legemiddelliste hvor utprøving skal starte i 
Helse Vest RHF og Bergen kommune i 2021. 
Gjennom nasjonalt velferdsteknologiprogram har 
over 300 kommuner tatt i bruk teknologier for 
trygghet og mestring. Regjeringen har gjennom 
satsingen på Helseanalyseplattformen og Helseda-
taservice lagt et viktig grunnlag for å gjøre Nor-
ges helsedata mer tilgjengelige for forskning og 
andre viktige formål for pasienter og øvrig befolk-
ning. Felles kommunal journal er etablert som et 
samarbeidsprosjekt mellom KS, kommunesekto-
ren og staten. KS vil høsten 2021 etablere et 

heleid aksjeselskap som vil ivareta videre pro-
gramaktiviteter og utredningsarbeid frem til et 
beslutningsgrunnlag legges frem for kommuner 
for videre veivalg. Regjeringen har satset på å for-
bedre og styrke de nasjonale samhandlingsløsnin-
gene for å bidra til at nødvendig informasjon om 
pasienten er tilgjengelig for helsepersonell på en 
trygg, rask og effektiv måte.

Internasjonalt samarbeid

Pandemien har vist at europeisk samarbeid er 
avgjørende for Norges evne til å håndtere grense-
kryssende helsetrusler. Det siste året har regje-
ringen intensivert samarbeidet med EU på helse-
beredskapsområdet. Pandemien har vært en vek-
ker. Som et lite land er Norge sårbart når det gjel-
der forsyningssikkerhet for legemidler, herunder 
vaksiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr. 
EU har politisk og økonomisk slagkraft til å vise 
lederskap for Europas borgere og verden. EUs 
vaksinestrategi har sikret verdifulle doser til nor-
ske borgere. Regjeringen er stolt av å være en del 
av det europeiske samarbeidet. Regjeringen har 
aktivt støttet opp under EUs styrkede ambisjoner 
for helseberedskap. Regjeringen ønsker en bred 
tilknytning til EU-samarbeidet for å styrke Norges 
evne til å ivareta nasjonal krisehåndtering på 
helseområdet og for å bidra til at Europa kommer 
sterkere ut av krisen.

Regjeringen har videre vært en pådriver for 
styrking av den globale innsatsen mot pandemien 
med Verdens helseorganisasjon som leder i det 
internasjonale helsearbeidet. Regjeringen har 
også investert i tiltak for å bedre kunnskaps-
grunnlaget for mottiltak mot pandemier og utvik-
ling av vaksiner mot framtidige vaksineresistente 
varianter.

Norge var under Regjeringen Solberg en av 
initiativtakerne til at antibiotikaresistens ble løftet 
opp som eget tema på høynivåmøtet i FN. Det har 
bidratt til et tversektorielt arbeid i FNs organisa-
sjoner for helse, miljø, og dyrehelse. Pandemien 
har satt søkelyset på viktigheten av arbeidet mot 
antibiotikaresistens, som er helsetjenestens kli-
mautfordring.
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2  Profilen i budsjettforslaget

Helse- og omsorgsdepartementets samlede bud-
sjettforslag er om lag 241,6 mrd. kroner, jf. tabell 
2.1. Dette er fordelt med 204,3 mrd. kroner på pro-
gramområde 10, Helse og omsorg, og 37,3 mrd. 

kroner på programområde 30, Helsetjenester, fol-
ketrygden. Samlet foreslås om lag 1,3 mrd. kro-
ner mindre enn i Saldert budsjett 2021. Dette sva-
rer til en reduksjon på 0,5 pst. 

Tabell 2.1 Utgiftsendringer sammenliknet med saldert budsjett inneværende år

For å komme fram til hvor stor reell endring bud-
sjettforslaget representerer sammenliknet med 
Saldert budsjett 2021, må det bl.a. gjøres fratrekk 
for bevilgningsøkninger for å dekke opp for for-
ventet pris- og kostnadsvekst, herunder takst-
oppgjør for leger, psykologer, fysioterapeuter 
mv., samt korrigere for flytting av oppgaver og 
ansvar mellom departementene. For 2022 fore-
slås det bl.a. overført om lag 2,3 mrd. kroner til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
budsjett knyttet til forslag om å avvikle forsøk 
med statlig finansiering av omsorgstjenestene og 

endret finansieringsansvar for forvaltning og 
drift av nasjonale e-helseløsninger. Selv om 
bevilgningene til formålene er de samme på 
statsbudsjettet samlet sett, vil slike ansvarsover-
føringer medføre at budsjettproposisjonene for 
avgivende og mottakende departement ikke gir 
et dekkende bilde for hvor stor reell endring 
budsjettforslagene representerer. Den reelle 
endringen som presenteres i denne proposisjo-
nen er således regnet i forhold til samme 
ansvarsforhold som i saldert budsjett for 2021, 
dvs. før eventuell flytting av bevilgninger mellom 

Mill. kroner

Betegnelse
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

Programområde 10 Helse og omsorg

10.00 Helse- og omsorgsdepartementet mv. 3 962,0 2 135,7 -46,1

10.10 Folkehelse mv. 4 681,2 4 215,8 -9,9

10.30 Spesialisthelsetjenester 179 281,4 182 455,6 1,8

10.40 Sentral helseforvaltning 4 430,6 4 438,3 0,2

10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene 13 947,5 9 844,2 -29,4

10.70 Tannhelse 406,3 432,7 6,5

10.80 Kunnskap og kompetanse 566,7 786,0 38,7

Sum Helse og omsorg 207 275,6 204 308,2 -1,4

Programområde 30 Helsetjenester, folketrygden

30.10 Spesialisthelsetjenester mv. 6 292,0 6 398,2 1,7

30.50 Legehjelp, legemidler mv. 29 154,2 30 708,2 5,3

30.90 Andre helsetiltak 202,3 199,9 -1,2

Sum Helsetjenester, folketrygden 35 648,6 37 306,4 4,7

Sum Helse- og omsorgsdepartementet 242 924,2 241 614,6 -0,5



32 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
departementer. Korrigert for ovennevnte forhold 
representerer budsjettforslaget en reell nedgang 
på om lag 6,9 mrd. kroner, eller om lag -2,8 pst. 
sammenliknet med Saldert budsjett 2021. Real-
nedgangen skyldes at det i Saldert budsjett 2021 
ble bevilget vel 12 mrd. kroner til ekstraordi-
nære tiltak ifb. koronapandemien, mens det i 
denne proposisjonen foreslås vel 3,8 mrd. kroner 
til samme formål i 2022. Realnedgangen fordeler 
seg med om lag -7,5 mrd. kroner på programom-
råde 10 Helse og omsorg og om lag +0,6 mrd. 
kroner på programområde 30 Helsetjenester, fol-
ketrygden. De viktigste styrkingene i budsjett-
forslaget ut over anslag for regelstyrte ordninger 
under folketrygden er omtalt i boks 2.1. Under 
pkt. 2.42 redegjøres det for gjennomgående bud-
sjett- og strukturtiltak som foreslås for 2022.

100 mill. kroner til lovfestet rett til barnekoor-
dinator og 100 mill. kroner til etablering av kom-
munale rådgivende enheter for russaker, som 
begge foreslås bevilget over rammetilskuddet til 
kommunene på Kommunal- og moderniserings-
departementets budsjett, inngår i anslag for reell 
endring i denne proposisjonen. I tillegg er 
100 mill. kroner av den foreslåtte veksten i de frie 
inntektene til kommunene begrunnet med tiltak 
for barn og unges psykiske helse.

2.1 Vaksiner mot covid-19

Det foreslås 3,2 mrd. kroner knyttet til innkjøp av 
vaksine mot covid-19 og vaksinasjon mv. Det er 
ventet at hele befolkningen fra 12 år og oppover 
vil ha fått tilbud om vaksiner som beskytter mot 
covid-19 i løpet av 2021. Pandemisituasjonen til-
sier imidlertid at befolkningen også i 2022, og 
sannsynligvis i årene framover, vil ha behov for 
oppfriskningsdoser og/eller vaksiner som beskyt-
ter mot nye virusvarianter.

Deltakelse i EUs vaksineanskaffelser er regje-
ringens hovedstrategi for tilgang til koronavaksi-
ner til befolkningen i Norge, også gjennom delta-
gelse i vaksineavtaler for 2022 og 2023. Den første 
avtalen om avrop på EUs leveranser i 2022 og 
2023 ble inngått i juni 2021. For å kunne inngå 
ytterligere avtaler om framtidige vaksineleveran-
ser, foreslås en bestillingsfullmakt på inntil 2 mrd. 
kroner i 2022.

2.2 Aktivitetsvekst sykehus

Det foreslås å øke driftsbevilgningene til syke-
husene i 2022 med 1 647 mill. kroner. Samtidig er 

ekstraordinære bevilgninger i Saldert budsjett 
2021 på 4 840 mill. kroner grunnet covid-19 ikke 
videreført i 2022. Beløpet 1 647 mill. kroner inklu-
derer 150 mill. kroner til innføring av ny inntekts-
modell, jf. NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mel-
lom regionale helseforetak.

I saldert budsjett for 2021 ble det bevilget 
1 140 mill. kroner til ekstraordinær ettårig aktivi-
tetsvekst på 1 pst. for å sette sykehusene i stand 
til å håndtere pandemien. Det legges til grunn at 
sykehusene i 2022 vil være tilbake i en mer nor-
mal driftssituasjon og de ekstraordinære aktivi-
tetsbevilgningene foreslås derfor ikke videreført 
i 2022. Med dette som utgangspunkt legges det 
opp til en aktivitetsvekst i sykehusene på om lag 
1 500 mill. kroner, eller om lag 1,4 pst., regnet fra 
Saldert budsjett 2021 fratrukket de ekstraordi-
nære aktivitetsbevilgningene på 1 140 mill. kro-
ner.

Foreslått økt driftsbevilgning på 1 647 mill. 
kroner framkommer etter at det er gjort fratrekk 
for netto effektiviseringskrav knyttet til avbyråkra-
tiserings- og effektiviseringsreformen (206 mill. 
kroner) og underregulering av offentlige laborato-
rie- og røntgentakster (29 mill. kroner). Avbyrå-
kratiserings- og effektiviseringsreformen for de 
regionale helseforetakene gjennomføres i tråd 
med etablert praksis, jf. nærmere omtale under 
punkt 2.43. I tillegg kommer pris- og lønnsjuste-
ring av bevilgningene med 2,7 pst.

Virusutbruddet har fra 2020 og gjennom 2021 
endret driftssituasjonen for de regionale helse-
foretakene. Bevilgningsforslaget for 2022 tar der-
for utgangspunkt i Saldert budsjett 2021 fratruk-
ket de ekstraordinære aktivitetsbevilgningene på 
1 140 mill. kroner for budsjettpostene innsatsstyrt 
finansiering og laboratorie- og radiologiske under-
søkelser. Dette nivået representerer et normalår 
og understøtter målet om at sykehusene skal ha 
mest mulig normal drift framover.

Sykehusene har hatt betydelige merutgifter og 
reduserte inntekter som følge av virusutbruddet i 
2020 og 2021, bl.a. som følge av økt beredskap, 
smitteverntiltak og utsatt planlagt aktivitet. De 
regionale helseforetakene er kompensert for 
dette gjennom flere ekstraordinære tiltak i 2020 
og 2021, og som ikke videreføres i 2022. Sammen-
lignet med Saldert budsjett 2021 videreføres ikke 
midler til ekstrakostnader og smittevernutstyr 
ifm. covid-19 (3 500 mill. kroner), ettårig aktivi-
tetsvekst i sykehus (1 140 mill. kroner medregnet 
250 mill. kroner til økt kjøp fra private) og midler-
tidig insentivordning for å redusere ventetider og 
forbedre kapasitetsutnyttelsen ved poliklinikker 
(200 mill. kroner). Insentivordningen i 2021 skal 
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Boks 2.1 Regjeringens hovedprioriteringer på Helse- og omsorgsdepartementets område 
sammenliknet med saldert budsjett 2021

Vaksiner mot covid-19 ..................................................................................................... 3 200 mill. kroner
Aktivitetsvekst sykehus1 ................................................................................................. 1 497 mill. kroner
Nasjonalt beredskapslager for legemidler .................................................................... 300 mill. kroner
Opptrappingsplan for allmennlegetjenesten2 ............................................................... 300 mill. kroner
Lånebevilgning til nye store sykehusprosjekter........................................................... 274 mill. kroner
Endringer i bioteknologiloven........................................................................................ 225 mill. kroner
Barn og unges psykiske helse og forebygging av selvmord3..................................... 200 mill. kroner
EU-programmer- Deltakelse i helseprogrammet EU4Health..................................... 195 mill. kroner
Innføring ny inntektsmodell regionale helseforetak.................................................... 150 mill. kroner
Nasjonalt permanent beredskapslager for smittevernutstyr ...................................... 150 mill. kroner
Drift av koronavaksinasjonsprogrammet ...................................................................... 150 mill. kroner
Felles kommunal journal ................................................................................................ 113 mill. kroner
Etablering av kommunale rådgivende enheter for russaker4..................................... 100 mill. kroner
Likeverdsreformen – lovfestet rett til barnekoordinator5 ........................................... 100 mill. kroner
500 heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd ................................................. 95,1 mill. kroner
LIS1-stillinger ................................................................................................................... 58,8 mill. kroner
Pasientens legemiddelliste i kommunal helse- og omsorgstjeneste .......................... 57,9 mill. kroner
Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede....................................................... 45 mill. kroner
Nasjonalt smittesporingsteam ........................................................................................ 34 mill. kroner
Tarmscreening................................................................................................................. 28,9 mill. kroner
Heroinassistert behandling ............................................................................................ 21,2 mill. kroner
Livmorhalsscreening – hjemmetester ........................................................................... 20,5 mill. kroner
WHO Collaborating Center ............................................................................................ 20 mill. kroner
Styrking av fylkeskommunens TOO- tilbud.................................................................. 20 mill. kroner
Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19.................................................................... 14 mill. kroner 
Tverrfaglig helsekartlegging i barnevernet ................................................................. 13,5 mill. kroner
Pilotprosjekt med anbud på legemidler under folketrygden ...................................... 11 mill. kroner
Digital samhandling – utvikling av nasjonale e-helseløsninger .................................. 10 mill. kroner
Implementering av Trygghetsstandard som del av Leve hele livet ........................... 10 mill. kroner
Handlingsplan for forebygging av selvmord................................................................. 10 mill. kroner
Vold og overgrep.............................................................................................................. 8 mill. kroner
Digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren............................................................. 8,9 mill. kroner
Investeringstilskudd til trygghetsboliger...................................................................... 5,7 mill. kroner
Fagmyndighet medisinsk utstyr .................................................................................... 5 mill. kroner
Økt saksbehandlingskapasitet i Helseklage ................................................................. 3,5 mill. kroner
Tilskudd til Dødehavstiftelsen........................................................................................ 3 mill. kroner
Legemiddelregister ......................................................................................................... 2,5 mill. kroner
Senteret for et aldersvennlig Norge............................................................................... 2,2 mill. kroner
Etisk kompetanseheving................................................................................................. 2 mill. kroner
Velferdsteknologi ............................................................................................................. 2 mill. kroner
Pasienterfaringsundersøkelse i psykisk helsevern for barn og unge........................ 1,5 mill. kroner
Økt saksbehandlingskapasitet i Norsk pasientskadeerstatning................................. 1,5 mill. kroner
Eldreombudet .................................................................................................................. 1 mill. kroner

Merknad:
1 Beregnet fra Saldert budsjett 2021 fratrukket de ekstraordinære aktivitetsbevilgningene på 1 140 mill. kroner
2 205 mill. kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, innbyggertilskudd
3 100 mill. kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, innbyggertilskudd
4 Bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, innbyggertilskudd
5 Bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, innbyggertilskudd
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dekke utgifter til ulike forbedringstiltak som ana-
lyser, bemanningsplanlegging samt pasientrettet 
arbeid.

Den foreslåtte aktivitetsveksten på 1 497 mill. 
kroner legger til rette for en vekst i pasientbe-
handlingen på om lag 1,4 pst. fra Saldert budsjett 
2021 fratrukket de ekstraordinære aktivitetsbe-
vilgningene på 1 140 mill. kroner. I tråd med eta-
blert praksis fra 2008 er det da lagt til grunn at 
den økte aktiviteten kan realiseres til 80 pst. av 
gjennomsnittlig behandlingskostnad.

Den generelle aktivitetsveksten omfatter akti-
vitet i de offentlige sykehusene, fritt behand-
lingsvalg og kjøp fra private aktører. Veksten 
omfatter behandling innen somatikk, psykisk 
helsevern, rus og rehabilitering. De regionale 
helseforetakene har ansvar for utredning og 
diagnostisering av pasienter som får langvarige, 
komplekse og sammensatte symptomer etter 
akuttforløpet av covid-19 i senfølgeklinikker. Til-
budet for rehabilitering etter covid-19 skal følge 
de nasjonale faglige rådene og nasjonal plan for 
rehabilitering etter covid-19-sykdom. Regelen 
om at rusbehandling og psykisk helsevern hver 
for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn 
somatikk videreføres. 

Tall fra Helsedirektoratet, basert på bruk av 
spesialisthelsetjenester, indikerer at den demogra-
fiske utviklingen kan tilsi en aktivitetsvekst i syke-
husene på om lag 1,2 pst. i 2022.

For pasientbehandling som omfattes av inn-
satsstyrt finansiering legges det til rette for en 
vekst på om lag 1,3 pst. fra Saldert budsjett 2021 
fratrukket de ekstraordinære aktivitetsbevilgnin-
gene på 1 140 mill. kroner, mens det innenfor 
laboratorie- og radiologiske undersøkelser i helse-
foretakene legges til rette for en vekst på om lag 
2,7 pst. neste år.

2.3 Nasjonalt beredskapslager for 
legemidler

Det foreslås 300 mill. kroner til beredskapslag-
ring av forsyningskritiske legemidler i primær- 
og spesialisthelsetjenesten i 2022. For å trygge 
forsyningen av legemidler i forbindelse med 
koronapandemien er det i 2020 og 2021 iverksatt 
oppbygging av nasjonale beredskapslagre. Hel-
sedirektoratet og de regionale helseforetakene 
vurderer i 2021 fremtidig omfang av lagrene og 
organisering.

2.4 Lånebevilgning til nye store 
sykehusprosjekter

Det foreslås en samlet låneramme på 722 mill. 
2022-kroner til byggetrinn 2 ved Haugesund sju-
kehus i Helse Fonna HF, med en lånebevilgning i 
2022 på 173 mill. kroner. Videre foreslås det en 
samlet låneramme på 695 mill. 2022-kroner til nytt 
bygg for samling av sykehusbasert psykisk helse-
vern ved Akershus universitetssykehus HF, med 
en lånebevilgning på 35 mill. kroner i 2022. Det 
foreslås også en samlet låneramme på 928 mill. 
2022-kroner til utbygging ved Sykehuset Tele-
mark HF i Skien, med en lånebevilgning på 
66 mill. kroner i 2022.

2.5 Opptrappingsplan for 
allmennlegetjenesten

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten ble lagt 
frem 11. mai 2020 som en forpliktende opptrap-
pingsplan for perioden 2020 og ut 2024. Det inn-
går 17 tiltak i handlingsplanen som til sammen 
skal tilrettelegge for en bærekraftig og framtids-
rettet allmennlegetjeneste. Tiltakene skal bidra til 
å realisere de tre målområdene; en attraktiv og 
trygg karrierevei for fastlegene, god kvalitet til 
alle og en framtid med teambaserte allmennle-
getjenester.

Det foreslås å øke bevilgningene til tiltak i opp-
trappingsplanen med 300 mill. kroner i 2022, 
hvorav 205 mill. kroner på Kommunal- og moderni-
seringsdepartementets budsjett. Refusjonstakstene 
for allmennlegene økes med 49 mill. kroner fra 1. 
januar 2022. Basert på erfaringer med ALIS vest og 
ALIS nord foreslås det 29 mill. kroner til en ord-
ning med nasjonal ALIS for alle leger som spesiali-
serer seg i allmennmedisin. Totalt foreslås det 
195 mill. kroner til dette tiltaket. Videre foreslås det 
17 mill. kroner til introduksjonsavtaler som har 
som hovedformål å øke stabiliteten i og styrke 
rekruttering til stillinger i sykehjem, i legevakt og 
annet allmennlegearbeid utenfor fastlegeordningen 
ved å bedre tilrettelegge for spesialisering i all-
mennmedisin. Dette vil bidra til å heve kvaliteten i 
disse tjenestene. Totalt foreslås det 20 mill. kroner 
til introduksjonsavtaler.

2.6 Endringer i bioteknologiloven

Det foreslås 225 mill. kroner til helårseffekt av 
endringer i bioteknologiloven og oppfølging av 
anmodningsvedtak. Dette gjelder tidlig ultralyd, 
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endret aldersgrense for fosterdiagnostikk inklusiv 
NIPT og andre kostnader som tilkommer på syke-
husene i tilknytning til å etablere og tilby assistert 
befruktning med eggdonasjon.

2.7 Barn og unges psykiske helse og 
forebygging av selvmord

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske 
helse (2019–2024) foreslås fulgt opp med ytterli-
gere 200 mill. kroner i 2022, hvor av 100 mill. kro-
ner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett 
og 100 mill. kroner på Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets budsjett.

Det foreslås 53,5 mill. kroner til etablering av 
flere oppsøkende og tverrfaglige FACT ung-team 
for barn og unge med sammensatte og alvorlige 
psykiske lidelser og ruslidelser, samt en styrking 
på 2 mill. kroner til evaluering av teamene. Det 
foreslås videre 20 mill. kroner til utvikling, pilote-
ring og evaluering av lavterskeltilbud for barn og 
unge i kommunene, 5 mill. kroner til økt kunn-
skap om barn og unges psykiske helse og 5 mill. 
kroner til Rådgivning for spiseforstyrrelser. Det 
foreslås videre 4,5 mill. kroner til lavterskeltilbud 
til barn og unge som står i fare for problematisk 
eller skadelig seksuell atferd. I tillegg foreslås det 
5 mill. kroner til kompetanseutvikling om selvska-
dings- og selvmordstematikk hos personell i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesi-
alisthelsetjenesten, samt 5 mill. kroner til utvik-
ling av felles opplæringsmodul forhjelpetelefoner 
innen psykisk helse. Sistnevnte to forslag følger 
opp tiltak i Handlingsplan for forebygging av selv-
mord 2020–2025. Videre begrunnes 100 mill. kro-
ner av veksten i kommunesektorens frie inntekter 
med tiltak for barn og unges psykiske helse, her-
under psykisk helse i VGS og lavterskeltilbud i 
kommunene.

Forslagene som inngår i oppfølgingen av 
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske 
helse svarer også på anbefalingene i rapporten 
fra ekspertgruppen som har sett på konsekven-
ser koronapandemien har hatt for befolkningens 
psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk.

2.8 EU-programmer – deltakelse i 
helseprogrammet EU4Health

Det foreslås 195 mill. kroner i 2022 til deltakelse i 
EUs helseprogram EU4Health med programperi-
ode 2021–2027. EU4Health skal bidra til å 
beskytte europeiske borgere mot grenseoverskri-

dende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til 
medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserela-
tert utstyr samt bidra til å styrke de nasjonale hel-
sesystemene. EU4Health skal støtte tiltak som 
bidrar til mer europeisk egenproduksjon av lege-
midler, medisinsk utstyr og personlig beskyttel-
sesutstyr, samt til felles anskaffelser og lagring. 
Programmet vil også støtte tiltak som gjør slik 
produksjon mer miljø- og klimavennlig.

2.9 Nasjonalt permanent 
beredskapslager for 
smittevernutstyr

Det foreslås 150 mill. kroner til etablering av et 
nasjonalt permanent beredskapslager for smitte-
vernutstyr. Lageret vil kunne supplere helsetje-
nesten med smittevernutstyr dersom det oppstår 
behov for dette, men kommer ikke til erstatning for 
kommunenes og sykehusenes ansvar for å sørge 
for tilstrekkelig smittevernutstyr i egen tjeneste.

2.10 Drift av 
koronavaksinasjonsprogrammet

Det foreslås 150 mill. kroner til drift av korona-
vaksinasjonsprogrammet, herunder 122 mill. kro-
ner til utgifter i Folkehelseinstituttet, 19,2 mill. 
kroner i Legemiddelverket og 8,8 mill. kroner til 
utstyr mv. i primærhelsetjenesten.

2.11 Felles kommunal journal

Det foreslås å styrke arbeidet med felles kommu-
nal journal med 113 mill. kroner for å dekke sta-
tens bidrag til programaktiviteter i felles kommu-
nal journal (Akson) for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste utenfor helseregion Midt-Norge. 
Totalt foreslås bevilget 211,4 mill. kroner i 2022. 
Tilskuddet skal bidra til fremdrift, god styring og 
forankring og koordinering med nasjonale fag-
myndigheter. Staten skal gjennom tilskuddsord-
ningen bidra som pådriver og tilrettelegger for å 
realisere målet om én innbygger – én journal.

2.12 Etablering av kommunale 
rådgivende enheter for russaker

Det foreslås 100 mill. kroner til etablering av kom-
munale rådgivende enheter for russaker. Forsla-
get har sammenheng med Stortingets behandling 
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av Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rus-
reform – opphevelse av straffansvar m.m.).

2.13 Likeverdsreformen – lovfestet rett 
til barnekoordinator

Regjeringen har i Prop. 100 L (2020–2021), jf. 
Innst. 581 L (2020–2021), foreslått å lovfeste en 
rett til barnekoordinator. Lovfesting av barnekoor-
dinator er en ny oppgave for kommunene, og skal 
kompenseres i tråd med retningslinjene for statlig 
styring av kommunesektoren. Helårsvirkningen 
av forslaget er 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 
280 koordinatorstillinger. Det foreslås at lovend-
ringen trer i kraft fra og med 1. august 2022. Det 
foreslås å kompensere kommunene med 100 mill. 
kroner over rammetilskuddet til kommunene over 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
budsjett.

2.14 500 heldøgns omsorgsplasser – 
investeringstilskudd

Det foreslås 95,1 mill. kroner til å dekke første års 
utbetaling av investeringstilskudd til om lag 500 
heldøgns omsorgsplasser, med en samlet tilsagns-
ramme svarende til om lag 951 mill. kroner. 
50 pst. av tilsagnsrammen er øremerket til netto 
tilvekst av heldøgns plasser i kommunene. Den 
resterende delen av tilsagnsrammen kan i tillegg 
nyttes til rehabilitering og modernisering.

2.15 LIS1-stillinger

Samlet foreslås det å øke bevilgningene til LIS1-
stillinger med 58,8 mill. kroner i 2022. Det fore-
slås 15,7 mill. kroner i 2022 til å øke antallet årlige 
LIS1-stillinger med 62 stillinger, med oppstart av 
31 stillinger høsten 2022. Det foreslås å binde stil-
lingene til spesialitetene allmennmedisin og psyki-
atri, begrunnet med at det er særlige rekrutte-
ringsutfordringer knyttet til disse spesialitetene. 
Kombinert med økningen i antall utlyste LIS1-stil-
linger i 2020 og 2021, medfører dette at det årlige 
antallet utlyste stillinger fra 2023 vil være i sam-
svar med det anslåtte behovet fra Helsedirektora-
tet på 200 nye stillinger. Videre foreslås det ytterli-
gere 19,8 mill. kroner til å fase inn flere stillinger i 
Helse Nord som ble opprettet i 2020 og 125,8 mill. 
kroner til 100 permanente LIS1-stillinger med 
oppstart høsten 2021. Samtidig reduseres bevilg-

ningen med 102,5 mill. kroner knyttet til 100 mid-
lertidige stillinger som ble opprettet i 2020 for å 
håndtere virusutbruddet i tjenesten.

2.16 Pasientens legemiddelliste til 
kommunal helse- og 
omsorgstjeneste

Det foreslås 57,9 mill. kroner til pasientens lege-
middelliste for kommunal helse- og omsorgstje-
neste. Pasientens legemiddelliste skal samle pasi-
entens legemiddelopplysninger i én felles, nasjo-
nal oversikt.

2.17 Tvungen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede

Det foreslås ytterligere 45 mill. kroner til tvungen 
omsorg for psykisk utviklingshemmede, med en 
samlet bevilgning på om lag 160 mill. kroner i 
2022. Midlene skal dekke økte kostnader knyttet 
til gjennomføring av dom til tvungen omsorg.

2.18 Nasjonalt smittesporingsteam

Det foreslås å videreføre 34 mill. kroner til for å 
sikre at det nasjonale smittesporingsarbeidet ifm. 
med covid-19 pandemien ivaretas på en robust og 
bærekraftig måte. Folkehelseinstituttets nasjonale 
smittesporingsteam skal bistå kommunene i 
utbruddshåndtering, samordne håndtering av 
utbrudd dersom flere kommuner og har ansvar 
for smittesporing på fly og annen offentlig trans-
port der denne ikke kan knyttes til en kommune.

2.19 Tarmscreening

Det foreslås ytterligere 28,9 mill. kroner til innfø-
ring av et nasjonalt screeningprogram for tarm-
kreft, med en samlet bevilgning på 157,1 mill. kro-
ner i 2022. Tilbudet gis til kvinner og menn det 
året de fyller 55 år, og skal gjøres landsdekkende 
innen 2024.

2.20 Heroinassistert behandling

Det foreslås ytterligere 21,2 mill. kroner til videre-
føring av 5-årig forsøk med heroinassistert 
behandling. Midlene finansierer behandlingstil-
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bud i Oslo og Bergen samt følgeforskning i regi av 
Helsedirektoratet.

2.21 Livmorhalsscreening – 
hjemmetester

Det foreslås 20,5 mill. kroner i 2022 for å dekke 
oppstarts- og utviklingskostnader ved innføring av 
tilbud om hjemmetest til kvinner som har falt ut av 
Livmorhalsprogrammet. Målet med å innføre 
hjemmetest er at deltakelsen i Livmorhalspro-
grammet skal øke og at færre kvinner på sikt skal 
utvikle livmorhalskreft. En ny norsk studie viser 
at tilbud om hjemmetest fører til økt deltakelse, 
avdekker et betydelig antall forstadier til kreft og 
kreft som ikke ville blitt avdekket ved ordinær 
påminnelse om å ta screeningprøve hos lege.

2.22 WHO Collaborating Center

Det foreslås 20 mill. kroner til «WHO Collabora-
ting Centre» i Folkehelseinstituttet. Bevilgningen 
skal dekke effektstudier, gjennomføring av evalu-
eringsstudier av smitteverntiltak, kunnskapsopp-
summeringer, midler til nasjonalt og internasjo-
nalt forskningssamarbeid, samt kjøp av utstyr og 
forskningstjenester.

2.23 Styrking av fylkeskommunens 
TOO-tilbud

Det foreslås 20 mill. kroner til styrking av tannhel-
setjenestetilbudet rettet mot tortur- og overgrep-
sofre, og personer med alvorlig angst for tannbe-
handling (odontofobi).

2.24 Nasjonalt kunnskapsprogram for 
covid-19

Det foreslås å videreføre 14 mill. kroner til et 
kunnskapsprogram for å dekke akutte kunnskaps-
behov i forbindelse med koronapandemien. Pro-
grammet skal sikre pålitelig kunnskap for rådgi-
ving, pasientbehandling og sentrale beslutninger i 
håndteringen av covid-19-epidemien i Norge.

2.25 Tverrfaglig helsekartlegging i 
barnevernet

Det foreslås 13,5 mill. kroner til å finansiere de 
regionale helseforetakenes utgifter til helseperso-
nell i kartleggingsteamene.

2.26 Pilotprosjekt med anbud på 
legemidler under folketrygden

Områdegjennomgangen av legemidler under fol-
ketrygden peker på at økt bruk av konkurranse-
mekanismer i årene fremover kan bidra til å 
begrense folketrygdens og pasientenes legemid-
delutgifter. Anbud har vært benyttet i spesialist-
helsetjenesten i flere år med gode resultater, og 
har bidratt til å oppfylle flere legemiddelpolitiske 
mål. Det foreslås 11 mill. kroner for å gjennom-
føre en pilot for anbud på folketrygdfinansierte 
legemidler.

2.27 Digital samhandling – utvikling av 
nasjonale e-helseløsninger

Det foreslås 10 mill. kroner for å styrke arbeidet 
med de nasjonale e-helseløsningene, gjennom 
investeringer i grunndata- og tillitstjenester, og 
nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar i 
2022. Totalt foreslås bevilget 204,2 mill. kroner til 
digital samhandling.

2.28 Implementering av Trygghets- 
standard som del av Leve hele livet

Bevilgningen til oppfølgingen av Leve hele livet 
foreslås videreført i 2022. Innenfor denne bevilg-
ningen foreslås det å styrke Utviklingssentrene 
for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) med 
10 mill. kroner. USHTene vil framover ha en 
større og viktigere rolle i den regionale oppfølgin-
gen av Leve hele livet. De fleste kommunene er 
over i en gjennomføringsfase og har behov for fag-
lig støtte og veiledning til endrings- og implemen-
teringsarbeidet. USHTene vil være en avgjørende 
bidragsyter i dette arbeidet. I tillegg skal USH-
Tene ha en avgjørende rolle i implementeringen 
av Trygghetsstandard-verktøyet. Verktøyet skal 
bidra til å forbedre kvaliteten på tjenestene og 
redusere uønsket variasjon i sykehjem.
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2.29 Vold og overgrep

Det foreslås til sammen 8 mill. kroner over kap. 
765, post 21 til lavterskeltilbud for barn og unge 
som står i fare for å utvikle problematisk eller ska-
delig seksuell atferd (SSA). Formålet er å komme 
tidlig inn for å forhindre at barn og unge utvikler 
skadelig seksuell atferd og begår overgrep mot 
andre barn. 4,5 mill. kroner foreslås innenfor ram-
men av Opptrappingsplan for barn og unges psy-
kiske helse, jf. pkt. 2.7. I tillegg foreslås 3,5 mill. 
kroner til formålet gjennom arbeidet mot vold og 
overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. For 
omtale av øvrige tiltak på voldsfeltet, se budsjett-
proposisjonene til Justis- og beredskapsdeparte-
mentet, Barne- og familiedepartementet, Kunn-
skapsdepartementet og Kulturdepartementet.

2.30 Digital sikkerhet i helse- og 
omsorgssektoren

Det foreslås 8,9 mill. kroner for å styrke Norsk 
helsenett SFs arbeid med digital sikkerhet i helse- 
og omsorgssektoren.

2.31 Investeringstilskudd til 
trygghetsboliger

Regjeringen foreslår å gjennomføre en pilot med 
investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre. 
Det foreslås 5,7 mill. kroner til første års utbetaling 
av en samlet tilsagnsramme på 57 mill. kroner i 
2022, tilsvarende investeringstilskudd til om lag 50 
trygghetsboliger. Formålet med tilskuddsordnin-
gen er å stimulere kommunene og borettslag til å 
øke tilbudet av trygghetsboliger til eldre. Det fore-
slås opprettet en investeringstilskuddsordning til 
bygging av trygghetsboliger, avgrenset til distrikts-
kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 (SSBs sentra-
litetsindeks). Målgruppen for boligene er eldre, og 
det foreslås en nedre aldersgrense på 65 år. Dette 
kan bidra til at flere kan leve et selvhjulpent liv og 
bidra til å utsette behovet for omsorgstjenester.

2.32 Fagmyndighet medisinsk utstyr

Det foreslås 5 mill. kroner til styrking av fagmyn-
dighet på området medisinsk utstyr. Nye EU-for-
ordninger for medisinsk utstyr trådte i kraft 26. 
mai 2017 og kommer gradvis til full anvendelse 
over en overgangsperiode på 4 til 6 år. Rettsaktene 
vil medføre større arbeidsbyrde for Statens lege-

middelverk, og det er behov for flere personellres-
surser for å oppfylle myndighetskravene.

2.33 Økt saksbehandlingskapasitet i 
Helseklage

Det foreslås 3,5 mill. kroner til økt saksbehand-
lingskapasitet i Nasjonalt klageorgan for helsetje-
nesten.

2.34 Tilskudd til Dødehavstiftelsen

Det foreslås 3 mill. kroner til å videreføre tilskudd 
til Dødehavstiftelsen i 2022. Ved Stortingets 
behandling av revidert nasjonalbudsjett 2021 ble 
det bevilget 3 mill. kroner i øremerket tilskudd til 
Dødehavstiftelsen til pasientopphold i Israel.

2.35 Legemiddelregister

Det foreslås 2,5 mill. kroner for å dekke kostnader 
til etablering av dagens pseudonyme reseptregis-
ter som et personidentifiserbart register. Lege-
middelregisteret skal baseres på og erstatte 
dagens reseptregister, og er viktig for å få økt 
kunnskap om legemidlenes effekt og sikkerhet.

2.36 Senteret for et aldersvennlig Norge

Det foreslås 2,2 mill. kroner i økt bevilgning knyt-
tet til å øke den utadrettede virksomheten til sen-
teret for å fremme aldersvennlig samfunnsutvik-
ling, herunder å styrke opplæring av de kommu-
nale og fylkeskommunale eldrerådene og styrke 
arbeidet til Rådet for et aldersvennlig Norge.

2.37 Etisk kompetanseheving

Det foreslås 2 mill. kroner til å styrke satsingen på 
etisk kompetanseheving i regi av KS. Etikksatsin-
gen i KS bistår kommunene regionalt og lokalt 
med nyttige verktøy for etisk refleksjon og tett og 
praksisnær oppfølging. Tiltaket bidrar til systema-
tisk kompetanseheving på etisk refleksjon i tjenes-
tene. Gjennom kompetanseheving bidrar tiltaket til 
å øke kvaliteten i tjenestene, som er ett av målene i 
kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet. Samlet 
foreslås det 4,6 mill. kroner til formålet i 2022 for å 
oppnå et likeverdig tilbud i hele landet.
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2.38 Velferdsteknologi

Det foreslås å videreføre nasjonalt velferdstekno-
logiprogram i perioden 2022–2024 med en samlet 
bevilgning på 93 mill. kroner. Forslaget inne-
bærer en styrking på 2 mill. kroner til teknolo-
gisk støtte til fritidsaktiviteter for barn, unge og 
voksne med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser med formål å gjøre det 
enklere å delta i og mestre fritidsaktiviteter. 
Totalt foreslås en bevilgning på 12 mill. kroner til 
dette formålet i 2022.

2.39 Pasienterfaringsundersøkelse i 
psykisk helsevern for barn og unge

Det foreslås 1,5 mill. kroner for å gjennomføre en 
pasienterfaringsundersøkelse innen psykisk helse-
vern for barn og unge ved alle landets poliklinikker 
i 2022. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehel-
seinstituttet, som har en nasjonal funksjon for 
måling av brukererfaringer med helsetjenesten.

2.40 Økt saksbehandlingskapasitet i 
Norsk pasientskadeerstatning

Det foreslås 1,5 mill. kroner til økt saksbehand-
lingskapasitet i Norsk pasientskadeerstatning.

2.41 Eldreombudet

Det foreslås 1 mill. kroner i økt bevilgning knyttet 
til ordinære driftsutgifter og til å videreutvikle 
virksomheten. Eldreombudet sin virksomhet er 
hjemlet i lov om Eldreombudet (eldreombudslo-
ven) av 8. juni 2020 og ble etablert høsten 2020.

2.42 Budsjett- og strukturtiltak

Gjennomgående budsjettiltak

Regjeringen vil bygge sin politikk på en effektiv 
bruk av fellesskapets ressurser. Som i næringsli-
vet er det også i offentlig forvaltning et potensiale 
for å bli mer effektiv. Regjeringen har derfor inn-
ført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsre-
form, og forutsetter at alle statlige virksomheter 
gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Refor-
men vil gi insentiver til mer effektiv statlig drift og 
skaper handlingsrom for prioriteringer i statsbud-
sjettet. Virksomhetene har også god anledning til 
å planlegge og gjennomføre tiltak for å effektivi-

sere driften når reformen er et årlig krav. Deler av 
gevinsten fra mindre byråkrati og mer effektiv 
bruk av pengene overføres til fellesskapet i de 
årlige budsjettene. Den årlige overføringen settes 
til 0,5 pst. av alle driftsutgifter som bevilges over 
statsbudsjettet.

For Helse- og omsorgsdepartementet inne-
bærer dette at bevilgningene reduseres med 
862 mill. 2022-kroner, hvorav 823,7 mill. kroner 
for regionale helseforetak og 38,4 mill. kroner for 
sentral helseforvaltning mv. Alle regionale helse-
foretak stiller effektiviseringskrav. Investerings-
behovet i bygg, utstyr og IKT er fortsatt stort. 
Reformen innpasses på samme måte for regionale 
helseforetak som i 2021, og det foreslås å tilføre 
617,8 mill. kroner i basisbevilgningen til de regio-
nale helseforetakene for å gi rom til bl.a. investe-
ringer og anskaffelser. Dette legger til rette for at 
reformen ikke påvirker de regionale helseforeta-
kenes muligheter til å investere i nytt utstyr og 
bygg i 2022.

Videre er det, med enkelte unntak, foreslått at 
tilskudds- og 21-poster underreguleres med om 
lag 0,9 pst. sammenliknet med forventet pris- og 
kostnadsvekst, svarende til en samlet innsparing 
til andre prioriterte formål på om lag 38 mill. kro-
ner. Det er gjort unntak bl.a. for bevilgninger til de 
regionale helseforetakene og tilskuddsposter til 
private ideelle organisasjoner, som blir prisomreg-
net fullt ut.

Avvikling av forsøk med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene

Det vurderes å ikke være behov for ytterligere å 
prøve ut modellen for statlig finansiering av 
omsorgstjenestene. Det foreslås at forsøket 
avsluttes 31.12.2021. I 2022 innebærer dette inns-
paringer på statsbudsjettet knyttet til aktivitet, 
enhetskostnader, inntektspåslag og administra-
sjon av forsøket. Ved avvikling av forsøket skal 
inntektspåslaget settes ned med 40 pst. første år 
og med 60 pst. andre år etter avslutning. Tredje 
året etter avslutning utbetales ikke inntektspåslag. 
Samlet medfører dette en innsparing i 2022 på 
313 mill. kroner.

Kommunene i forsøkets finansieringsmodell 
får dekket utgifter til ressurskrevende tjenester 
samme år som de påløper, mens øvrige kommu-
ner får dekket disse utgiftene året etter. Som følge 
av foreslått avvikling av forsøket skal bevilgningen 
reduseres med ytterligere 307,8 mill. kroner i 
2022, til sammen 620,8 mill. kroner.

I tillegg foreslås det å flytte 1 983,4 mill. kro-
ner tilbake til kommunenes rammetilskudd over 



40 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
budsjett.

Budsjett- og strukturtiltak under folketrygden

For 2022 foreslås egenandelsbetalingene i sum 
prisjustert med 2 ¼ pst., svarende til 101 mill. kro-
ner. Dette foreslås gjennomført ved å øke egenan-
delstaket med 74 kroner. Ut over dette foreslås 
egenandelstaket økt ytterligere med 352 kroner, 
med en samlet innsparing for folketrygden på 
anslagsvis 500 mill. kroner. Dagens bagatell-
grense på 200 kroner medfører i praksis en høy-
ere egenandelsbetaling enn egenandelstaket for 
de som har betalt mer i egenandeler enn taket, 
men mindre enn 200 kroner over. Det foreslås å 
oppheve bagatellgrensen f.o.m. 2022. Merutgif-
tene på anslagsvis 52 mill. kroner foreslås dekket 
inn ved å øke egenandelstaket med 35 kroner. 
Nytt egenandelstak foreslås fastsatt til 
2921 kroner.

Som oppfølging av anbefalingene i område-
gjennomgangen av legemidler under folketryg-
den, sendte Statens legemiddelverk sommeren 
2021 på høring forslag til endringer i legemiddel-
forskriften om avvikling av det første kuttet for 
syntetiske legemidler i trinnprisordningen. End-
ringen vil innebære at dagens første trinnpriskutt 
for syntetiske legemidler på 35 pst. fjernes. Forut-
satt at forskriftsendringene kan tre i kraft 1. januar 
2022 antas forslaget å redusere folketrygdens 
utgifter med om lag 30 mill. kroner i 2022. Videre 
følges anbefalingene i områdegjennomgangen 
opp når det gjelder legereservasjoner uten faglig 
begrunnelse gjennom styrkede informasjons- og 
kontrolltiltak. Tiltakene anslås å redusere folke-
trygdens utgifter med om lag 8,5 mill. kroner i 
2022.

Videre foreslås takstene for stønad til tannbe-
handling fra folketrygden prisjustert med 1,7 pst. 
for 2022. Dette er 0,9 pst. under forventet pris- og 
kostnadsvekst. Innsparingen på folketrygden, 
anslått til 20 mill. kroner, foreslås rettet inn mot å 
styrke fylkeskommunenes tverrfaglige psykolog- 
og tannbehandlingstilbud til personer utsatt for 
tortur eller overgrep, samt personer med alvorlig 
angst for tannbehandling (odontofobi), jf. pkt. 
2.23.

Som for de regionale helseforetakene foreslås 
refusjonstakstene for private laboratorie- og radio-
logitjenester underregulert sammenliknet med 
forventet pris- og kostnadsvekst, svarende til en 
innsparing for folketrygden med om lag 20 mill. 
kroner i 2022.

Økt ansvarliggjøring av statlige virksomheter for 
egne pensjonskostnader – innføring av ny premiemo-
dell fra 2022

Effektiv bruk av ressurser i staten krever riktig 
prising av innsatsfaktorene. Pensjonspremie er et 
viktig kostnadselement og påvirkes bl.a. av den 
enkelte virksomhets lønnsutgifter og de ansattes 
uttak av tidligpensjon. Det pågår et arbeid med å 
modernisere premiesystemet i Statens pensjons-
kasse. Fra 2022 innføres en ny virksomhetsspesi-
fikk og hendelsesbasert premiemodell for beta-
ling av pensjonspremie for statlige virksomheter. 
Den nye premiemodellen tar løpende hensyn til 
de faktiske hendelser i medlemsbestanden, så 
som lønnsendringer og uttak av pensjon, slik at 
premiereserven er a jour med medlemmenes opp-
tjening. Dette skal bidra til økt ansvarliggjøring av 
statlige virksomheter for egne pensjonskostnader. 
Pensjonspremien for de statlige virksomhetene vil 
fra samme tidspunkt bli beregnet etter nytt pens-
jonsregelverk, herunder påslagspensjon og nye 
samordningsregler, samt ny dødelighetstariff.

Innføringen av ny modell skal være om lag 
budsjettnøytral på innføringstidspunktet ved at de 
berørte virksomhetene får en reduksjon eller en 
økning i bevilgningen i tråd med endret premie. 
Beregningene er basert på en sammenligning av 
nytt premienivå for 2022 med hva pensjonspre-
mien ville blitt for 2022 med dagens premiemo-
dell. Ettersom virksomhetene også betaler 
arbeidsgiveravgift av pensjonspremien, innebærer 
en endring av premienivået også endringer i 
arbeidsgiveravgiften virksomhetene skal betale. 
Det er hensyntatt i beregningene. Det vises til 
Arbeids- og sosialdepartementets Prop. 1 S (2021–
2022) for nærmere omtale.

Budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner

Pandemien har krevd økt bruk av digitale møter 
og gitt statlige virksomheter en mulighet til å 
redusere reiseomfanget både på kort og lang sikt. 
Selv om reiseaktiviteten vil gå opp igjen etter 
hvert som samfunnet åpner ytterligere opp, vil 
nivået på reiseaktiviteten trolig være varig redu-
sert. Dette vil redusere reiseutgifter i virksomhe-
tene og spare reisetid for de ansatte. Regjeringen 
foreslår et varig gevinstuttak på 5 pst. av reiseut-
giftene slik de var før pandemien fra og med 2022. 
Departementet viser videre til Prop. 1 S (2021–
2022) Gul bok for nærmere redegjørelse av gevin-
stuttaket.
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3  Oppfølging av anmodnings- og utredningsvedtak

Nedenfor gis en oversikt over oppfølging av 
anmodnings- og utredningsvedtak under Helse- 
og omsorgsdepartementet. Oversikten inkluderer 
alle vedtak fra stortingssesjonen 2020–2021, samt 
de vedtakene som kontroll- og konstitusjonskomi-
teen i Innst. 580 S (2020–2021) mente ikke var 

kvittert ut. I tabellen nedenfor angis det også 
hvorvidt departementet planlegger at rapporterin-
gen knyttet til anmodningsvedtaket nå avsluttes 
eller om departementet vil rapportere konkret på 
vedtaket også i neste års budsjettproposisjon.

Tabell 3.1 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer.

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

Rapportering avsluttes 
(Ja/Nei) 

i Prop. 1 S (2021–2022)

2020–2021 4 Besøk i boliger for eldre og funksjonshemmede Ja 

2020–2021 5 Økonomiske modeller for utvikling av antibiotika Nei

2020–2021 9 Lovendring om mennesker på sykehjem mot deres  
egen vilje

Nei

2020–2021 12 Nasjonal plan for rehabilitering av personer som har 
gjennomgått covid-19

Ja 

2020–2021 13 Retningslinjer for hvordan grupper skal ivaretas ved en 
eventuell ny nedstenging

Ja 

2020–2021 14 Innsyn i pasienttall Ja

2020–2021 24 Offentlig tilgjengelig faglig grunnlag for smitteverntiltak Ja

2020–2021 83 FoU-samarbeidet med legemiddelindustrien Ja

2020–2021 84 Revisjon av smittevernloven etter Koronakommisjonens 
rapport

Nei

2020–2021 90 Etablering av palliativ medisin som en medisinsk spesia-
litet

Ja

2020–2021 91 Handlingsplan for lindrende behandling og omsorg Ja

2020–2021 92 Finansiering av spesialisthelsetjenestens palliative team Ja

2020–2021 93 Finansiering av Lukas Hospice i Malvik Ja

2020–2021 95 Helseregistre i helseanalyseplattformen Ja

2020–2021 96 Gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning for 
tannbehandling

Ja 

2020–2021 153 Hospice Malvik og barnehospice i Kristiansand Nei

2020–2021 164 E-sigaretter og tobakksfri nikotinsnus Ja

2020–2021 165 Autorisasjon til naprapater, osteopater og akupunktører Ja
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2020–2021 174 Godkjenningsordning for private aktører som vil tilby 
NIPT

Ja

2020–2021 177 NIPT-test til gravide Ja

2020–2021 178 Pasientomlastning på Skaidi Ja

2020–2021 179 Styrking av regionale barnepalliative team Ja

2020–2021 226 Modell for økt testing for covid-19 ved grensen Ja

2020–2021 227 Økt testkapasitet i hele landet Ja

2020–2021 228 Økt testing og testkapasitet for risikogrupper Ja 

2020–2021 229 Sykehusenes intensivkapasitet og beredskap i etterkant 
av covid-19-pandemien

Nei

2020–2021 328 Alternative behandlere – fritak fra
merverdiavgiftsloven

Nei

2020–2021 531 Alkoholservering i kommuner med lavt smittetrykk Ja

2020–2021 556 Testkapasitet i kommuner Ja

2020–2021 557 Tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene Ja

2020–2021 558 Kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og 
karanteneplikt

Ja

2020–2021 560 Kobling mellom innreiseregisteret og  
MSIS-labdatabase

Ja

2020–2021 561 Karanteneregler ved import av arbeidskraft Ja

2020–2021 604 Planlegging og evaluering av nye sykehusbygg Nei

2020–2021 605 Økt bruk av avtalespesialister i helseforetakene Ja

2020–2021 607 Utredning av endringer i innkjøpsforskriften
for Vinmonopolet

Nei

2020–2021 608 Medisinsk og palliativ behandling av eldre personar 
med covid-19-smitte 

Ja

2020–2021 609 Eldre på helseinstitusjon og tilstedeværelse frå 
pårørende

Ja

2020–2021 610 Rapportering om eldre som dør alene på helse-
institusjon

Ja

2020–2021 611 Tiltak for å sikre eldre bedre smittevern og verdig 
omsorg 

Ja

2020–2021 612 Kommunikasjon til kommuner og kommuneoverleger 
om nasjonale endringar og tiltak

Ja

2020–2021 645 Voksenvaksinasjonsprogram Nei

2020–2021 646 Automatisk informasjonsordning Nei

2020–2021 649 Svangerskapsoppfølging for partner Ja

Tabell 3.1 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer.

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

Rapportering avsluttes 
(Ja/Nei) 

i Prop. 1 S (2021–2022)
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2020–2021 650 Sikring av fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund Nei

2020–2021 651 Drift av fødeavdelingen i Kristiansund Nei

2020–2021 652 Regelverket for pasientreiseordningen Ja

2020–2021 653 Pasientreiseordningen og avtaler med taxiselskap Ja

2020–2021 692 Botilbud for personer som har kommet ut av aktiv rus Nei

2020–2021 693 Finansieringsordning innen rusfeltet Nei

2020–2021 694 Levekårsundersøkelse
for personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse 
(ROP)

Nei

2020–2021 695 Nedbygging av døgnplasser i psykisk helsevern Ja

2020–2021 696 Gjennomgang av kapasitet og behov innen psykisk 
helsevern

Ja

2020–2021 697 Gjennomgang av utskrivningspraksis innenfor  
rus- og psykisk helsevern

Ja

2020–2021 699 Irreversibelt steriliseringsinngrep i forbindelse med 
endring av kjønn

Ja

2020–2021 700 Synsundersøkelse av pasienter med hjerneslag Ja

2020–2021 701 Rehabilitering for pasienter med synsnedsettelse Ja

2020–2021 702 Helhetlig og koordinert helse- og  
omsorgstjenestetilbud 

Nei 

2020–2021 707 Nedlegging av rehabiliteringstilbud innen 
spesialisthelsetjenesten

Ja

2020–2021 709 Bruk av avtalespesialister innen psykisk helsevern Ja

2020–2021 710 Nedlegging av det barne- og ungdomspsykiatriske tilbu-
det på Sykehuset innlandet

Ja

2020–2021 723 Pandemiberedskap og legemiddelberedskap Ja

2020–2021 724 Norsk beredskapsproduksjon
av viktige legemidler, vaksiner og medisinsk utstyr, 

Ja

2020–2021 725 Lagre av essensielle legemidler Ja

2020–2021 726 Responstider, kompetanse og akuttmedisinsk utstyr Nei

2020–2021 727 Norges tilgang til produksjonskapasitet for kritisk medi-
sinsk utstyr

Ja

2020–2021 806 Salg av sykehustomta på Ullevål Ja

2020–2021 807 Aker sykehus – fullverdig lokalsykehus for hele 
Groruddalen

Ja

2020–2021 808 Sykehusaktiviteten i Oslo Ja

2020–2021 809 Granheim lungesykehus Ja

Tabell 3.1 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer.

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

Rapportering avsluttes 
(Ja/Nei) 

i Prop. 1 S (2021–2022)
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2020–2021 873 Uavhengig gransking av regjeringens arbeid for å sikre 
Norges befolkning vaksiner

Ja

2020–2021 874 Uavhengig gransking – vaksiner Ja

2020–2021 875 Koronakommisjonen – sengekapasitet og  
intensivberedskap i helseforetakene 

Ja

2020–2021 876 Koronakommisjonen – situasjonen for kommune-
overleger og kommunale smittevernleger 

Nei

2020–2021 877 Ekspertgruppe – koronapandemien og smittevern-
tiltakene for eldre og personer med nedsatt-
funksjonsevne 

Ja 

2020–2021 889 Nasjonal produksjon og beredskap for kritisk viktig 
smittevernutstyr

Ja

2020–2021 890 Investeringstilskudd
til norske produsenter av smittevernutstyr

Ja

2020–2021 891 Nasjonal produksjon av beredskapsprodukter Ja

2020–2021 892 Beredskapsavtaler for produksjon av smittevernutstyr Ja

2020–2021 963 Beredskapsavtaler for norsk produksjon av legemidler Ja

2020–2021 964 Forhåndskjøpsavtaler med private – norsk 
vaksineproduksjon

Ja

2020–2021 966 Lovregulering av språkkrav – kvalitet og 
pasientsikkerhet i helsetjenesten

Ja

2020–2021 986 Eldrevoldssaker – nasjonale retningslinjer Nei

2020–2021 987 Eldrevoldssaker – meldeplikt Nei

2020–2021 989 Pasienter med ALS – kliniske studier Ja

2020–2021 990 Forskning på sykdommer som rammer sentral-
nervesystemet

Ja

2020–2021 991 Stamcellebehandling for MS-pasienter Ja

2020–2021 994 Beslutningsforum for nye metoder – samfunns-
økonomiske beslutninger

Ja

2020–2021 1105 Helse-, sosial- og omsorgssektoren – saksbehandling av 
klager

Ja 

2020–2021 1114 Legemiddelloven – narkotika til eget bruk Nei

2020–2021 1119 Bruk av Naltrekson Ja

2020–2021 1120 Rusfaglig kompetanse i BUP Ja

2020–2021 1121 Avrusning og videre behandling Ja

2020–2021 1122 Ettervernsreform for rusavhengige Nei 

2020–2021 1123 Bruk av Nalokson Nei 

Tabell 3.1 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer.

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

Rapportering avsluttes 
(Ja/Nei) 

i Prop. 1 S (2021–2022)
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2020–2021 1144 Midlertidig løsning før koronasertifikat Ja

2020–2021 1156 NKVTS – studie om Alexander L. Kielland-ulykken Ja 

2020–2021 1164 Evaluering av de regionale odontologiske 
kompetansesentrene

Nei

2020–2021 1165 Styrking av tannhelsetilbudet – TOO Ja 

2020–2021 1170 WHO – tilgang til effektive antibiotika Nei

2020–2021 1281 Styrket opplæring av eldrerådene Nei

2020–2021 1284 Vern av sårbare eldre Ja

2020–2021 1344 Anbud på folketrygdfinansierte legemidler Ja

2020–2021 1347 Offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater Ja

2020–2021 1348 Plan for rekruttering i helse- og omsorgstjenesten Ja

2019–2020 294 Evaluering av systemet for nye metoder for legemidler Ja

2019–2020 347 Prøveprosjekt der helsesykepleiere henviser til BUP Nei

2019–2020 573 Luftambulansetjenesten i Kirkenes og Tromsø Nei

2019–2020 575 Beredskapsmodell for norsk produksjon av legemidler Nei

2019–2020 577 Sykehuset i Kirkenes – intensivvirksomhet nivå 2 Nei. 

2019–2020 578 Produksjonskapasitet av legemidler og medisinsk utstyr Ja

2019–2020 581 Gjennomgang av helselovgivningen jf. FNs 
barnekonvensjon

Nei

2019–2020 609 Medisinsk fødselsregister Ja

2019–2020 610 Biomedisinkonvensjonen og mitokondriedonasjon Ja

2019–2020 611 Utredning av markedet for genetisk selvtesting Nei

2019–2020 612 Forbud genetisk testing av barn Nei

2019–2020 613 Kompensasjon av donasjon av kjønnsceller Ja

2019–2020 615 Prioriteringsveileder for donasjon av egg Ja

2019–2020 616 Preimplantasjonsdiagnostikk Nei

2019–2020 617 Svangerskap – ultralyd med tilleggsundersøkelser Ja

2019–2020 618 Aldersgrense tilbud om fosterdiagnostikk Ja

2019–2020 619 NIPT til alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk Ja

2019–2020 620 NIPT tillatt å utføre i Norge for alle gravide Ja

2019–2020 622 Endringer i bioteknologiloven – økonomiske 
konsekvenser

Ja

2019–2020 711 Endringer i Smittestopp-applikasjonen Ja

2019–2020 712 Planlagt svangerskapsavbrudd på sykehus Ja

Tabell 3.1 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer.

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

Rapportering avsluttes 
(Ja/Nei) 

i Prop. 1 S (2021–2022)
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2019–2020 713 Spontanabort – oppfølging fra helsepersonell Ja

2018–2019 20 Styrking av norsk tannhelse Nei

2018–2019 25 Ensomhet inn i folkehelseloven §7 Nei

2018–2019 28 Nasjonal strategi for ernæring hos eldre Ja

2018–2019 29 Ernæringskompetanse og arbeid i tjenesten Ja

2018–2019 38 Samarbeid om holdninger til alkohol i arbeidslivet Ja

2018–2019 39 Forslag om merking av alkoholholdig drikk Nei

2018–2019 44 Innføring av merking av alkoholholdig drikk Nei

2018–2019 82 Ideelle organisasjoners pensjonskostnader Nei

2018–2019 87 Utredning av BPA-ordningen Nei

2018–2019 93 Årsmeldingen for 2017 fra Norges nasjonale institusjon 
for menneskerettigheter

Nei

2018–2019 589 Forskrivningsrett på prevensjon til de under 16 år Ja

2017–2018 363 Medisinstudenter i primærhelsetjenesten Ja

2017–2018 436 Reduksjon i alkoholforbruk Ja

2017–2018 438 Nye finansieringsformer – Boliger til eldre Ja

2017–2018 468 Legevakt- og fastlegeordningen Ja 

2017–2018 469 Evaluering av turnusordningen Nei

2017–2018 508 Institusjonsplasser for barn Ja

2017–2018 614 Handlingsplan mot selvmord og selvskading Ja 

2017–2018 615 Regelverket for pasientreiser Ja

2017–2018 616 Evaluering av pasientreiseforskriften Ja

2017–2018 617 Organisering av pasientreiseordningen Ja

2017–2018 624 Oppfølging av rapporten «Gode liv i Norge» Ja

2017–2018 625 Styringen av helsevesenet Nei

2017–2018 626 Folkehelseinstituttet – målesystem for livskvalitet Ja

2017–2018 627 Nasjonale undersøkelser om livskvalitet Ja

2017–2018 628 Data om livskvalitet Ja

2017–2018 634 Evaluering av LAR-ordningen Ja

2017–2018 642 Spesialisering innen geriatri Ja

2017–2018 753 Fødselsomsorg Nei

2017–2018 839 Kosmetiske injeksjoner Ja

2017–2018 843 Pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser Ja

Tabell 3.1 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer.

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

Rapportering avsluttes 
(Ja/Nei) 

i Prop. 1 S (2021–2022)
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Stortingssesjon (2020–2021)

Besøk i boliger for eldre og funksjonshemmede

Vedtak nr. 4, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for en kartleg-
ging av offentlige myndigheters håndtering av 
besøksrestriksjoner og besøksstans i boliger for 
eldre og funksjonshemmede under koronapande-
mien, enten som egen gransking eller ved å tyde-
liggjøre mandatet til koronakommisjonen til å 
omfatte dette.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trontalede-
batten 6. oktober 2020.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp 
gjennom Koronakommisjonens rapport og rap-
porten Senter for omsorgsforskning utarbeidet på 
oppdrag fra Koronakommisjonen om hvordan 
pandemien har rammet de eldste og mest sårbare 
i Norge. Videre vises det til pågående arbeider og 
særskilte satsinger rettet mot eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser, jf. blant annet Prop. 
117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020), 
Innst. 360 S (2020–2021) og Prop. 1 S (2020–
2021), Innst. 11 S (2020–2021). Det vises til nær-
mere vurdering under kap. 761.

Økonomiske modeller for utvikling av nye, 
virksomme antibiotika

Vedtak nr. 5, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til 
økonomiske modeller for utvikling av nye, virk-
somme antibiotika som premierer medikament-
utvikling, ikke salg og bruk, der både belønnings-
mekanismer og avgift/skatt vurderes som virke-
middel.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trontalede-
batten 6. oktober 2020.

Norge har bidratt i arbeidet med utvikling av 
nye antibiotika, i hovedsak gjennom deltakelse i 
EU-prosjekter. Folkehelseinstituttet har ledet 
arbeidet med å utvikle nye insentiver. Insentivene 
er designet med hensyn til både å stimulere ny 
antibiotikainnovasjon, men samtidig sikre forut-
sigbar tilgang. Folkehelseinstituttet har gjennom 
EU-samarbeid samlet 13 lands uformelle tilbake-
melding angående insentiver, med mål om at flere 
land vil samarbeide og teste disse. Fra 2019 har 
Legemiddelverket tillatt inklusjonen av den brede 
samfunnsmessige merverdien i legemiddeløkono-
miske analyser til nye antibiotika. Ved behandlin-
gen av Prop. 42 S (2020–2021), jf. Innst. 165 S 
(2020–2021), vedtok Stortinget en bevilgning på 
15 mill. kroner knyttet til en mulighetsstudie for 

2017–2018 851 Markedsføring av kosmetisk kirurgi Ja

2017–2018 861 Drift av luftambulansetjenesten Ja

2017–2018 915 Tobakksskadeloven Nei

2017–2018 922 Kvalitet i spesialistutdanning for leger Ja

2016–2017 847 Tannhelsetjeneste og kommunalt ansvar Nei

2016–2017 848 Tannhelsetjeneste og kommunalt ansvar Nei

2016–2017 849 Tannhelsetjeneste og kommunalt ansvar Nei

2016–2017 850 Tannhelsetjeneste og kommunalt ansvar Nei 

2015–2016 545 Basestrukturen for luftambulansen i Norge Ja

2015–2016 627 Prevensjon til rusavhengige Nei

2015–2016 786 Ungdomshelsestrategi og reklame Ja

2015–2016 787 Ungdomshelsestrategi og tiltak mot kroppspress Ja

Tabell 3.1 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer.

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

Rapportering avsluttes 
(Ja/Nei) 

i Prop. 1 S (2021–2022)
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antibiotikaproduksjon. I 2020 ble 15 mill. kroner 
stilt til disposisjon til Helsedirektoratet, men mid-
lene vil først bli utbetalt i 2021. Den nasjonale stra-
tegien mot antibiotikaresistens skal revideres og 
regjeringen vil i den anledning komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.

Lovendring om mennesker på sykehjem mot deres 
egen vilje

Vedtak nr. 9, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendig 
lovendring som slår fast at ingen kommuner kan 
plassere mennesker mellom 0 og femti år, på 
sykehjem mot deres egen vilje. For barn vil det 
være nærmeste pårørendes vilje som må gjelde.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Hans 
Majestet Kongens tale til det 165. storting ved 
dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand 
og styring (trontaledebatt).

Helse- og omsorgsdepartementet har satt i 
gang et utredningsarbeid med tanke på å sende på 
høring forslag som følger opp vedtaket. Regjerin-
gen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Nasjonal plan for rehabilitering av personer som har 
gjennomgått covid-19

Vedtak nr. 12, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest få på plass en 
nasjonal plan for rehabilitering av personer som 
har gjennomgått covid-19, og har behov for opp-
trening.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trondalede-
batt i Stortinget, 6. oktober 2020. Anmodningsved-
taket anses som utkvittert gjennom Helsedirekto-
ratets lansering av nasjonal plan for rehabilitering 
etter covid-19 den 21. juni 2021. Planen angir 
anbefalt retning for arbeidet med rehabilitering 
for personer som har rehabiliteringsbehov etter å 
ha gjennomgått covid-19-sykdom. Det vises til 
omtale på kap. 762.

Retningslinjer for hvordan grupper skal ivaretas ved 
en eventuell ny nedstenging

Vedtak nr. 13, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen utarbeide klare ret-
ningslinjer for hvordan sårbare barn og unge, 
rusavhengige, funksjonshemmede, mennesker 

med alvorlige psykiske lidelser og andre utsatte 
grupper skal ivaretas ved en eventuell ny ned-
stenging.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trondalede-
batt i Stortinget, 6. oktober 2020.

Vedtaket anses som oppfylt gjennom oppdrag 
220 til Helsedirektoratet som ble sendt 6. novem-
ber 2020. Helsedirektoratet besvarte oppdraget 
12. november, og har på bakgrunn av oppdraget 
blant annet oppdatert relevante veiledere fortlø-
pende under pandemien. Det er også iverksatt til-
tak for mer tilpasset informasjon til særlig sårbare 
grupper, herunder også deler av innvandrerbe-
folkningen. Direktoratet gjennomførte også nasjo-
nale kampanjer på flere digitale arenaer med råd 
om ivaretakelse av egen psykisk helse vinteren 
2020 og våren 2021. Det vises til omtale på kap. 
765, post 21.

Innsyn i pasienttall

Vedtak nr. 14, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen gjøre konkrete vurde-
ringer av meroffentlighet når det bes HOD om 
innsyn i de samlede pasienttallene for hver helse-
region i forbindelse med covid-19.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trontalede-
batten 6. oktober 2020.

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom Folke-
helseinstituttets statistikker over antall smittede 
og inneliggende pasienter for hver helseregion. 
Folkehelseinstituttets statistikk gir et godt kunn-
skapsgrunnlag for å kunne følge smitteutvikling 
og pasienttall både på nasjonalt og lokalt nivå. 
Vedtaket er omtalt under kap. 702.

Offentlig tilgjengelig faglig grunnlag for 
smitteverntiltak

Vedtak nr. 24, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen gjøre offentlig tilgjen-
gelig det faglige grunnlaget for nye smitteverntil-
tak før de annonseres.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trontalede-
batten 6. oktober 2020.

Vedtaket anses som fulgt opp ved at det fra og 
med oktober 2020 er lagt til rette for at alle opp-
dragsbesvarelser og annet faglig grunnlag utar-
beidet i Helsedirektoratet eller Folkehelseinstitut-
tet som benyttes som underlag for politiske ved-
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tak om smitteverntiltak, offentliggjøres før smitte-
verntiltak annonseres. Vedtaket er omtalt under 
kap. 702.

FoU-samarbeidet med legemiddelindustrien

Vedtak nr. 83, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen styrke FoU-samarbei-
det med legemiddelindustrien, slik at offentlige 
forskningsmidler kan bidra til å øke mulighetene 
for deltakelse i kliniske studier for norske pasien-
ter, samt bedre tilgangen på legemidler.»

Vedtaket er truffet i forbindelse med Stortingets 
behandling av Dokument 8:98 S (2019–2020).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom oppdrag 
til de regionale helseforetakene i 2021 om etable-
ring av NorTrials, et gjensidig forpliktende part-
nerskap mellom spesialisthelsetjenesten og hel-
senæringen. Det vises til omtale under kap. 732, 
post 78.

Helhetlig revisjon av smittevernloven

Vedtak nr. 84, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig 
revisjon av smittevernloven etter at koronakom-
misjonen har levert sin rapport.»

Vedtaket er truffet i forbindelse med Stortingets 
behandling av Dokument 8:109 S (2019–2020), jf. 
Innst. 56 S (2020–2021)

Arbeidet har blitt forsinket som følge av arbeid 
med håndtering av koronapandemien. Oppfølging 
av vedtaket må også sees i sammenheng med at 
regjeringen 15. april 2021 ba koronakommisjonen 
fortsette sitt arbeid etter at kommisjonen 14. april 
2021 fremla sin første rapport, NOU 2021: 6 – 
Myndighetenes håndtering av koronapandemien. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om 
saken på egnet måte.

Etablering av palliativ medisin som en medisinsk 
spesialitet

Vedtak nr. 90, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen etablere palliativ 
medisin som en medisinsk spesialitet, eller påbyg-
gingsspesialitet som gir en formalisering av kom-
petanse i palliativ medisin med status som medi-
sinsk spesialitet. Muligheten for å bygge på 
læringsmål/innhold fra ulike spesialiteter skal 

inngå i etableringen av den nye spesialiteten. 
Som en følge av dette må det opprettes kliniske 
utdanningsstillinger.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal 
vi leve, jf. Innst. 73 S (2020–2021).

Helsedirektoratet er gitt oppdrag i tildelings-
brevet for 2021 om å starte arbeidet med å eta-
blere en ny medisinsk spesialitet i palliasjon i hen-
hold til Stortingets vedtak. Muligheten for å 
bygge på læringsmål og innhold fra ulike spesiali-
teter skal inngå i etableringen av den nye spesiali-
teten. Den nye spesialiteten skal ivareta faglige 
behov i spesialisthelsetjenesten og den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten, jf. Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgod-
kjenning for leger og tannleger skal legges til 
grunn for arbeidet med etableringen. Anmod-
ningsvedtaket anses å være oppfylt. Det vises til 
omtale i kap. 783.

Handlingsplan for lindrende behandling og omsorg

Vedtak nr. 91, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen for-
pliktende handlingsplan for lindrende behand-
ling og omsorg og fremlegge den for Stortinget på 
egnet måte. Planen bør blant annet sikre:

– at sykehusene har en plan for å forhindre overbe-
handling mot livets slutt

– at helseforetakene har en plan for hvordan de i et 
samarbeid med kommunene kan forhindre uver-
dige transporter av pasienter i livets sluttfase

– at ingen som mottar hjelp fra helsetjenesten – i 
den grad det er mulig – skal dø alene eller være 
alene i livets sluttfase. Dette målet gjelder også i 
pandemier og tilsvarende kriser

– bedre samarbeid om den alvorlig syke pasienten 
ved at det opprettes samarbeidsavtaler mellom 
kommuner og sykehus om felles utvikling og bruk 
av pasienttilpassede forløp innenfor palliasjon, 
og ved å involvere pasientorganisasjonene i 
arbeidet.

– en plan for å styrke kompetansen til å ivareta 
menneskers åndelige og eksistensielle behov, slik 
at pasienter og pårørende sikres helhetlig 
behandling og omsorg.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020).



50 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
Vedtaket anses som oppfylt gjennom regjerin-
gens omtale i Prop. 1 S (2021–2022), del III. De 
fem områdene Stortinget foreslår i ny handlings-
plan er i all hovedsak en videreutvikling av inn-
satsområder og tiltak som allerede inngår i stor-
tingsmeldingen. Innenfor de fem områdene finnes 
det nye og pågående tiltak, både som en del av 
stortingsmeldingen om lindrende behandling og 
omsorg, og som en del av pågående arbeid i spesi-
alisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Hel-
sedirektoratet i oppdrag å sikre en helhetlig opp-
følging av Meld. St. 24 (2019–2020), der tiltakene 
ses i sammenheng, også på tvers av den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthel-
setjenesten. Helsedirektoratet har utarbeidet en 
plan for gjennomføring, og det tas sikte på at alle 
tiltak som er identifisert gjennom Stortingets 
behandling vil bli fulgt opp innen utgangen av 
2023.

Organiseringen av arbeidet involverer fagmil-
jøet og relevante organisasjoner. Statsforvalterne 
skal følge opp meldingen regionalt. Oppfølgingen 
av stortingsmeldingen skal også ses i sammen-
heng med oppfølgingen av øvrige satsinger innen 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Målet med å se satsingene i sammenheng er å 
samordne de statlige initiativene overfor kommu-
nene på helse- og omsorgsfeltet, og legge grunn-
laget for en felles oppfølging av satsingene i både 
statlig og kommunal sektor. Vedtaket anses som 
oppfylt, og det vises til omtale i del III.

Finansiering av spesialisthelsetjenestens palliative 
team

Vedtak nr. 92, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen ta en gjennomgang 
av finansieringsordningen, slik at måten veiled-
ning og ambulerende virksomhet finansieres på 
for spesialisthelsetjenestens palliative team, ikke 
blir et hinder for å oppnå gode oppfølgingsløp.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020), jf. Innst. 73 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp gjennom å gi Helsedirek-
toratet i oppdrag å vurdere om finansieringsord-
ningene understøtter ønsket kvalitet og faglig 
utvikling knyttet til veiledning og ambulerende 
virksomhet for spesialisthelsetjenestens palliative 
team. På bakgrunn av Helsedirektoratets svar på 
oppdraget, tas det sikte på å gjøre enkelte 

endringer i regelverket for innsatsstyrt finansier-
ing fra 2022. Det vises til nærmere omtale under 
kap. 732, post 76. Anmodningsvedtaket anses som 
fulgt opp.

Finansiering av Lukas Hospice i Malvik

Vedtak nr. 93, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Lukas 
Hospice i Malvik sikres forutsigbar finansiering 
i prosjektperioden.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020), jf. Innst. 73 S (2020–2021).

Det vises til anmodningsvedtak 153 av 3. 
desember 2020 om å øremerke tilskudd til 
hospice Malvik og barnehospice i Kristiansand i 
pilotperioden. Helse- og omsorgsdepartementet 
legger til grunn en femårig pilotperiode for Lukas 
hospice Malvik, fra og med første år med tilskudd. 
For Lukas hospice Malvik er pilotperioden defi-
nert til å være fra og med 2019 til og med 2023. 
Regjeringen foreslår å avslutte rapporteringen på 
vedtak nr. 93 og viser til videre oppfølging av ved-
tak 153 fra stortingssesjonen 2020–2021. Det vises 
for øvrig til omtale under kap. 761, post 73.

Helseregistre i helseanalyseplattformen

Vedtak nr. 95, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen konsultere Sametin-
get før forskrift etter § 20 i helseregisterloven som 
skal regulere hvilke helseregistre som skal tilgjen-
geliggjøres i helseanalyseplattformen, sendes på 
høring, med mål om å oppnå enighet om sikring 
av urfolks kontroll med innsamling, tilgang til, 
analyse og fortolkning av helserelaterte data.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 59 
L (2019–2020), jf. Innst. 75 L (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp gjennom konsultasjon 
med Sametinget ved utarbeidelse av høringsnotat 
om «Forslag til forskrift om løsning for tilgjenge-
liggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen 
og Helsedataservice)». Departementet foreslår å 
ikke innlemme den befolkningsbaserte helseun-
dersøkelsen Saminor i ordningen på det nåvæ-
rende tidspunkt. Konsultasjonsprosessen er 
avsluttet med enighet mellom Sametinget og 
Helse- og omsorgsdepartementet. Anmodnings-
vedtaket anses som fulgt opp gjennom vurdering 
under kap. 701.
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Gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning 
for tannbehandling

Vedtak nr. 96, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen om en helhetlig gjen-
nomgang av folketrygdens refusjonsordning for 
tannbehandling. Stortinget ber om forslag til for-
bedring og forenkling av ordningene, og spesielt 
§ 22-15 a om tilbakekreving av utbetaling etter 
direkteoppgjørsordningen. Stortinget ber regje-
ringen komme tilbake til Stortinget med dette før 
oktober 2021.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 121 L 
(2019–2020) Endringer i folketrygdloven (krav til 
direkte oppgjør), jf. Innst. 72 L (2020–2021) og Lov-
vedtak 20 (2020–2021).

Vedtaket er vurdert i sammenheng med Stor-
tingets vedtak nr. 20 fra 15. november 2018 om 
styrking av norsk tannhelse, der Stortinget ba 
regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
egen sak blant annet basert på en gjennomgang 
av refusjonsordningene på tannhelsefeltet. I Meld. 
St. 38 (2020–2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – 
om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, er 
det er tydeliggjort at en slik gjennomgang forut-
setter bred involvering fra brukere, fagfelt og 
organisasjoner og tid til kunnskapsinnhenting. 
Regjeringen vil derfor komme tilbake til Stortin-
get med en egen melding om tannhelsetjenesten.

Folketrygdloven § 22-15 a gir hjemmel for å 
kreve tilbake feil utbetalt refusjon til behandlere, 
tjenesteytere og andre som har direkte oppgjør 
med hhv. Helfo og Nav. Paragrafen har et bredt 
virkeområde og omfatter bl.a. leger, tannleger, 
fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, private 
laboratorier og røntgeninstitutter, apotek og ban-
dasjister samt leverandører av ortopediske hjelpe-
midler og brystproteser. Tilbakekreving skjer 
som hovedregel på objektivt grunnlag.

En objektiv tilbakekrevingsregel sikrer forut-
sigbarhet og likebehandling mellom grupper av 
behandlere og tjenesteytere. Gjennom unntaksre-
glene i § 22-15 a er det tatt høyde for at bl.a. feil 
hos Helfo og subjektive forhold hos behandleren 
kan frita for krav om tilbakebetaling.

Det vurderes ikke som nødvendig eller hen-
siktsmessig å endre ordlyden eller foreta presise-
ringer i folketrygdloven § 22-15 a, med sikte på for-
enkling av regelverket spesielt i forhold til tannle-
ger. Det vises til omtalte på kap. 2711, post 72.

Hospice Malvik og Barnehospice Kristiansand

Vedtak nr. 153, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen øremerke 30 millio-
ner kroner til Hospice Malvik og 30 millioner 
kroner til barnehospice i Kristiansand også hele 
pilotperioden.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av behand-
lingen av Prop. 1 S (2020–2021), jf. Innst. 2 S 
(2020–2021).

Regjeringen foreslår å videreføre øremerket 
tilskudd med 30,8 mill. kroner til Lukas hospice 
Malvik og til barnehospice i Kristiansand i 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet legger til 
grunn en femårig pilotperiode for både Lukas 
hospice Malvik og for barnehospice i Kristi-
ansand, fra og med første år med tilskudd. For 
Lukas hospice Malvik er pilotperioden definert til 
å være fra og med 2019 til og med 2023. For bar-
nehospice i Kristiansand er pilotperioden definert 
til å være fra 2020 til og med 2024.

E-sigaretter og tobakksfri nikotinsnus

Vedtak nr. 164, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest, i tråd med 
Stortingets vedtak om godkjenningsordning 
basert på EUs tobakksdirektiv, tillate salg av e-
sigaretter med nikotin og tobakksfri nikotins-
nus.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
1 (2020–2021), jf. Innst. 2 S (2020–2021).

Vedtaket er dels fulgt opp ved at forskrift 13. 
oktober 1989 nr. 1044 om forbud mot nye tobakks- 
og nikotinprodukter er opphevet fra 1. juli 2021 og 
erstattet med forskrift 17. juni 2021 nr. 2131 om 
godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotin-
produkter. Videre er en registreringsordning for 
salg av e-sigaretter med nikotin allerede vedtatt, jf. 
lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakks-
skadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/
EU og standardiserte tobakkspakninger) § 34 a. 
Ikrafttredelse av bestemmelsen avventer innlem-
melse av EUs tobakksdirektiv i EØS-avtalen, som 
forventes høsten 2021. Anmodningsvedtaket 
anses med dette som fulgt opp. Det vises til 
omtale under kap. 714.
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Autorisasjon til naprapater, osteopater og akupunk-
tører

Vedtak nr. 165, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisa-
sjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny 
vurdering av om akupunktører skal autoriseres 
som helsepersonell. Inntil vurderingen av akup-
unktører er fullført skal momsunntak viderefø-
res.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 11 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp ved Prop. 236 L (2020–
2021) om endringer i helsepersonelloven som ble 
fremmet for Stortinget 17. september 2021. I pro-
posisjonen er det foreslått å autorisere naprapater 
og osteopater etter helsepersonelloven, jf. omtale 
av vedtak nr. 1347.

Etter en helhetlig vurdering av om akupunktø-
rer skal gis autorisasjon som helsepersonell eller 
ikke, er det besluttet at akupunktører ikke gis 
autorisasjon. Det er lagt vekt på hovedformålet 
med autorisasjonsordningen, kriteriene som bør 
tillegges vekt ved vurderingen av autorisasjon av 
nye yrkesgrupper. Det vises til omtale under kap. 
783.

Godkjenningsordning for private aktører som vil 
tilby NIPT

Vedtak nr. 174, 3. desember 2020.

«Stortinget ber regjeringen innen 1. april få på 
plass en godkjenningsordning for private aktører 
som vil tilby NIPT, i tråd med føringene fra Stor-
tingets flertall i Innst. 296 L (2019–2020).»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
1 (2020–2021), jf. Innst. 2 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp ved at Helsedirektoratet 
har etablert en godkjenningsordning for private 
virksomheter som ønsker å tilby NIPT. Søknadss-
kjema og informasjon om godkjenningsordningen 
er tilgjengelig på direktoratets hjemmeside. 
Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp gjen-
nom vurdering under kap. 732.

NIPT-test til gravide

Vedtak nr. 177, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revi-
dert nasjonalbudsjett med forslag om at gravide 

kan tilbys NIPT-test også i of fentlig regi i løpet av 
2021, i tråd med føringene fra Stortingets flertall 
i Innst. 296 L (2019–2020).»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 2 S (2020–2021).

Vedtaket anses oppfylt ved at Helse- og 
omsorgsdepartementet i oppdragsdokumentet til 
de regionale helseforetakene for 2021 har sagt at 
gravide med rett til fosterdiagnostikk høsten 2021 
skal gis tilbud om NIPT, i tråd med Stortingets 
føringer. Nødvendige bevilgninger til formålet er 
gitt i revidert nasjonalbudsjett 2021. Det vises til 
omtale under kap. 732.

Pasientomlastning på Skaidi

Vedtak nr. 178, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen vurdere løsninger for 
å stoppe pasientomlastning på Skaidi for pasi-
entreiser mellom Alta og Hammerfest.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 2 S (2020–2021).

Helse Nord RHF fikk i foretaksmøte juni 2019 i 
oppdrag å gjennomføre en pilot for personalbytte 
for strekningen Alta-Hammerfest. Helse Nord 
skal i samarbeid med Helsedirektoratet kartlegge 
mulige løsninger for personalbytte. Konsekvenser 
for personell, pasientsikkerhet og beredskapen 
skal utredes. Tekniske løsninger som kan under-
støtte personalbytte skal utredes. Piloten ble 
avsluttet i 2020 og evalueres nå av Helsedirektora-
tet. Vedtaket anses som fulgt opp. Det vises til 
omtale under kap. 732.

Styrking av regionale barnepalliative team

Vedtak nr. 179, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen styrke de regionale 
barnepalliative teamene, for sikre at det gis et 
godt og likeverdig til barn og deres familier.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 2 S ( 2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt ved at Helse- og 
omsorgsdepartementet i oppdragsdokumentet for 
2021 har bedt de regionale helseforetakene sørge 
for et mer tilrettelagte tilbud om lindrende 
behandling og omsorg i spesialisthelsetjenesten 
for de aller sykeste barna og deres familier, og til-
strekkelig kompetanse gjennom barnepalliative 
team. Som oppfølging av Stortingets behandling 
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av Prop. 117 S (2019–2020) og Prop. 127 S (2019–
2020) er det presisert i Helse- og omsorgsdeparte-
mentets brev av 24. juni 2020 at tilleggsbevilgnin-
gen på 600 mill. kroner også skal gå til etablering 
av barnepalliative team. Det vises til omtale under 
kap. 732.

Modell for økt testing for covid-19 ved grensen

Vedtak nr. 226 10. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen vurdere en modell for 
økt testing for covid-19 ved grensen, som sammen 
med innreisekarantene kan bidra til lavere 
smitte i Norge, der man også tar med erfarin-
gene fra Island.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:2 S (2020–2021), jf. Innst. 142 S (2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt ettersom alle inn-
reisende til Norge fikk testplikt ved åpne grenseo-
verganger ved inngangen til 2021. Antallet teststa-
sjoner er utvidet og kapasiteten er bygget opp slik 
at kapasiteten står i forhold til testkravet. Dette 
sammen med innreisekarantene har bidratt til 
redusert importsmitte. Det vises også til omtale 
og utkvittering av vedtaket i Prop. 195 S (2020–
2021) og Innst. 600 S (2020–2021). Det vises til 
omtale på kap. 762, post 63.

Økt testkapasitet i hele landet

Vedtak nr. 227, 10. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest komme til-
bake til Stortinget med en oppdatert plan for 
hvordan man skal sikre økt testkapasitet i hele 
landet.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:2 S (2020–2021), jf. Innst. 142 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert gjennom den 
løpende oppfølgingen Helsedirektoratet har med 
testkapasiteten, samt midler bevilget over kom-
munerammen og andre tilskudd. I all hovedsak 
har kapasiteten vært god gjennom pandemien. 
Kommunene har hatt beredskap til å teste inntil 
5 pst. av befolkningen i uken. Midler til TISK 
(testing, isolering, smittesporing og karantine-
ring) er i all hovedsak bevilget over kommune-
rammen, samt enkelte egne tilskudd til blant 
annet teststasjoner på grensene. Det vises også til 
omtale og utkvittering av vedtaket i Prop. 195 S 
(2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021). Det 
vises til omtale på kap. 762, post 63.

Økt testing og testkapasitet for risikogrupper

Vedtak nr. 228, 20. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig komme 
tilbake til Stortinget med en plan for hvordan 
sikre økt testing og økt testkapasitet for risiko-
grupper, og straks legge til rette for testing for 
covid-19 hos ansatte og personer uten symptomer 
i helseinstitusjoner, dersom fagmyndighetene til-
rår dette.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:2 S (2020–2021), jf. Innst. 142 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert gjennom den 
løpende oppfølgingen Helsedirektoratet har av 
testkapasiteten, samt midler bevilget over kom-
munerammen og andre tilskudd. I all hovedsak 
har kapasiteten vært god gjennom pandemien. 
Kommunene har hatt beredskap til å teste inntil 
5 pst. av befolkningen i uken. Midler til TISK 
(testing, isolering, smittesporing og karantine-
ring) er i all hovedsak bevilget over kommune-
rammen, samt enkelte over egne tilskudd til blant 
annet teststasjoner på grensene. Det vises til 
omtale på kap. 762, post 63.

Sykehusenes intensivkapasitet og beredskap i etter-
kant av covid-19-pandemien

Vedtak nr. 229, 11. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå alle for-
hold rundt sykehusenes intensivkapasitet og 
beredskap i etterkant av covid-19-pandemien, 
herunder også de private, slik at helsetjenesten er 
forberedt på krisesituasjoner som innebærer økt 
pasienttilstrømning.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandlin-
gen av representantforslag Dokument 8:144 S 
(2019–2020) om å styrke norsk intensivkapasitet, 
jf. Innst. 144 S (2020–2021).

I oppdragsdokument for 2021 ble de regionale 
helseforetakene bedt om å utrede det fremtidige 
behovet for intensivkapasitet i spesialisthelsetje-
nesten. Utredningen skal omfatte organisering, 
sammensetning av kompetanse, utforming og 
utstyrsnivå. Variasjoner i behov ved intensivenhe-
ter skal ivaretas i utredningen. Relevante aktører 
herunder Helsedirektoratet skal involveres i 
arbeidet. Arbeidet må sees i sammenheng med 
oppdrag om plan for tilstrekkelig tilgang til og 
opprettelse av nye utdanningsstillinger for inten-
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sivsykepleiere. Regjeringen vil komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.

Alternative behandlere – fritak fra merverdi-
avgiftsloven

Vedtak nr. 328, 18. desember 2020.

«Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen 
av medlemmene i de organisasjoner som i dag er 
registrert i registeret for alternative behandlere, 
kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til 
Stortinget med nødvendige endringer som gjør 
det mulig for disse å få fritak fra merverdiav-
giftsloven.»

Vedtaket er truffet i forbindelse med Stortingets 
behandling av Prop. 1 LS (2020–2021) og regjerin-
gens forslag om å oppheve merverdiavgiftsloven 
§ 3-3 om avgiftsunntak for alternativ behandling 
som ytes av utøvere som er registrert i Register 
for utøvere av alternativ behandling i 
Brønnøysundregistrene, jf. Innst. 4 L (2020–2021).

Oppfølgingen av vedtaket har blitt forsinket, 
hovedsakelig på grunn av pandemisituasjonen. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte, men viser imidlertid til at regjeringen 
i Prop. 236 L (2020–2021) om endringer i helse-
personelloven, som ble fremmet for Stortinget 17. 
september 2021, har foreslått å autorisere 
naprapater og osteopater etter helsepersonello-
ven.

Alkoholservering i kommuner med lavt smittetrykk

Vedtak nr. 531, 19. januar 2021.

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner 
med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkohol-
servering i forbindelse med matservering.»

Vedtaket er truffet i forbindelse med Stortingets 
behandling 19. januar 2021 av statsministerens 
redegjørelse 18. januar 2021 om håndteringen av 
koronapandemien og helse- og omsorgsmi-
nisterens redegjørelse om status for vaksinearbei-
det.

Vedtaket ble fulgt opp ved endring av covid-19-
forskriften § 14a fra 22. januar slik at det generelle 
forbudet mot alkoholservering ble erstattet med 
krav om matservering samtidig med servering av 
alkohol. I tillegg ble det innført skjenkestopp ved 
midnatt og forbud mot å slippe inn gjester etter kl 
22, slik reglene var før innstrammingen 4. januar 
2021. Det vises til omtale under kap. 714.

Testkapasitet i kommuner

Vedtak nr. 556, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen tilføre kommunene 
tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i 
samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved 
karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing 
for covid 19 blant risikogrupper i kommunale 
helseinstitusjoner.»

Vedtaket ble fattet i etterkant av statsministerens 
redegjørelse om håndteringen av koronapande-
mien i Stortinget, 18. januar.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at det fra 
2. januar ble obligatorisk å teste seg ved innreise 
fra røde land. Fra 18. januar ble det obligatorisk å 
teste seg ved teststasjoner på grensen ved inn-
reise til Norge fra røde land. Antallet teststasjoner 
er utvidet og kapasiteten er bygget opp slik at 
kapasiteten står i forhold til testkravet. Utgiftene 
til ordningen dekkes gjennom et øremerket til-
skudd til kommuner med teststasjoner på grensen 
forvaltet av Helsedirektoratet og via folketrygden. 
Det er også opprettet et eget øremerket tilskudd 
til testing i karantenehotellene. Alle beboere i 
sykehjem som kan ta vaksinen er vaksinert. Det 
vises til omtale på kap. 762, post 63. Det vises også 
til omtale og utkvittering av vedtaket i Prop. 195 S 
(2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021).

Tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene

Vedtak nr. 557, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre tilstrekkelig test-
kapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje 
på flyplassene ved ankomst.»

Vedtaket ble fattet i etterkant av statsministerens 
redegjørelse om håndteringen av koronapande-
mien i Stortinget, 18. januar.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp ved 
at antallet teststasjoner er utvidet og kapasiteten 
er bygget opp slik at kapasiteten står i forhold til 
testkravet. Fra 2. januar ble det obligatorisk å 
teste seg ved innreise fra røde land. Fra 18. januar 
ble det obligatorisk å teste seg ved teststasjoner 
på grensen ved innreise til Norge fra røde land. 
Utgiftene til ordningen dekkes gjennom et øre-
merket tilskudd til kommuner med teststasjoner 
på grensen forvaltet av Helsedirektoratet og via 
folketrygden. Det vises til omtale på kap. 762, post 
63. Det vises også til omtale og utkvittering av 
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vedtaket i Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S 
(2020–2021).

Kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og 
karanteneplikt

Vedtak nr. 558, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for et bedre kon-
trollsystem for etterlevelse av testplikt og karante-
neplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av 
bøter.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av statsmi-
nisterens redegjørelse om håndteringen av koro-
napandemien.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at regje-
ringen besluttet å opprette Nasjonalt kontrollsen-
ter for innreisende, en nasjonal telefontjeneste for 
oppfølging av innreisende til Norge. Hensikten er 
å kontrollere etterlevelsen av karantenereglene 
og at innreisende testes i tråd med regler og anbe-
falinger. Vedtaket er omtalt i Prop. 79 S (2020–
2021) og anses fulgt opp, jf. Innst. 233 S (2020–
2021). Det vises til omtale under kap. 740.

Kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-
labdatabase

Vedtak nr. 560, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen om å raskt få på plass 
en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-
labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbe-
falinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for 
testing og overholdelse av karanteneregler/isola-
sjon.»

Ved behandling av Prop. 79 S (2020–2021), jf. 
Innst. 233 S (2020–2021) ble anmodningsvedtaket 
behandlet og anmodningsvedtaket anses som 
fulgt opp.

Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehel-
seinstituttet, Direktoratet for e-helse, Norsk helse-
nett SF og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap har på oppdrag fra Helse- og omsorgs-
departementet lagt til rette for at kommunene får 
tilgang til innreiseregisteret og MSIS for å følge 
opp etterlevelse av karanteneplikt, gjennomføre 
smitteoppsporing og for å vurdere risiko for smit-
tespredning.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp, og 
det vises til omtale under kap. 701.

Karanteneregler ved import av arbeidskraft

Vedtak nr. 561, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjen-
nom sin virksomhet bryter karanteneregler ved 
import av arbeidskraft.»

Vedtaket er truffet i forbindelse med Stortingets 
behandling 19. januar 2021 av statsministerens 
redegjørelse 18. januar 2021 om håndteringen av 
koronapandemien og helse- og omsorgsmi-
nisterens redegjørelse om status for vaksinearbei-
det.

Vedtaket anses som utkvittert ved at det 19. 
februar 2021 ble fastsatt et nytt kapittel 2A i covid-
19-forskriften om krav om forhåndsgodkjenning 
fra Arbeidstilsynet av oppholdssted som benyttes 
av arbeids- eller oppdragstagere til gjennomføring 
av innreisekarantene, jf. forskriften § 8a. Vilkår for 
slik godkjenning følger av § 8b og av § 8c fremgår 
at Arbeidstilsynet kan trekke tilbake godkjenning 
av oppholdssted for gjennomføring av innreiseka-
rantene, dersom karantene ikke gjennomføres på 
en forsvarlig måte. Brudd på covid-19-forskriften 
kan straffes, jf. forskriften § 24. Dette vil også 
kunne ramme arbeidsgiver som forsettlig eller 
grovt uaktsomt bryter covid-19-forskriften for å 
omgå innreisekarantenereglene ved import av 
arbeidskraft, både generelle regler om innreiseka-
rantene og reglene i forskriften kapittel 2A. Det 
vises til omtale under kap. 714.

Planlegging og evaluering av nye sykehusbygg

Vedtak nr. 604, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at ansatte invol-
veres i planlegging og evaluering av nye sykehus-
bygg.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Dok 
8:147 S (2020–2021), jf. Innst. 205 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp i foretaksmøte i de regio-
nale helseforetakene 15. juni 2021. Det er vist til at 
det ved planlegging av nye sykehusbygg i dag er 
slik at det er stor grad av involvering av de ansatte 
i planleggingsprosessene. I foretaksmøtet ble de 
regionale helseforetakene bedt om å rapportere 
på hvilke rutiner og prosesser som foreligger for å 
involvere de ansatte i planlegging og evaluering 
av nye sykehusbygg i årlig melding for 2021. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.
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Økt bruk av avtalespesialister i helseforetakene

Vedtak nr. 605, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for tiltak som 
kan bidra til økt bruk av avtalespesialister i hel-
seforetakene, og informere Stortinget på egnet 
vis.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:147 S (2019–2020), jf. Innst. 205 S 
(2020–2021).

Helse- og omsorgsdepartementet har arbeidet 
med tiltak som skal bidra til økt bruk av avtalespe-
sialister. Tiltakene omfatter samarbeidsavtaler 
med sykehusene, avtalespesialistenes rolle i 
utdanning av nye spesialister, avtalespesialistenes 
rett og plikt til å vurdere og tildele pasientrettighe-
ter og mulige endringer i finansieringssystemet. 
Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp gjen-
nom de forskjellige utviklingsprosjekter departe-
mentet har initiert siden 2013. Det vises til omtale 
i kap. 732.

Utredning av endringer i innkjøpsforskriften for 
Vinmonopolet

Vedtak nr. 607, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede endringer i 
innkjøpsforskriften for Vinmonopolet med sikte 
på å øke utvalget av lokalproduserte varer ved 
hvert enkelt utsalg. Utgangspunktet kan være 
modellen til Systembolaget i Sverige, men kriteri-
ene må tilpasses norske forhold, og de må være 
objektive.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dok 8:54 S (2020–2021), jf. Innst. 206 S (2020–
2021). Arbeidet er forsinket som følge av korona-
pandemien. Regjeringen vil komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.

Medisinsk og palliativ behandling av eldre personar 
med covid-19-smitte

Vedtak nr. 608, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa sørge for at medisinsk 
og palliativ behandling av eldre personar med 
covid-19 smitte må vurderast individuelt og etter 
behov».

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:68 
(2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp 
gjennom dagens lovverk og pågående satsinger 
og tiltak. Det er kommunene og spesialisthelsetje-
nesten som har ansvar for å yte gode tjenester og 
finne gode løsninger i møte med mennesker som 
trenger lindrende behandling og omsorg. Tjenes-
tene skal utformes etter en individuell vurdering 
og tilpasses den enkeltes behov.

Regjeringen har videre lagt frem Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. Vi 
skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi 
leve. Stortingsmeldingen skal bidra til å legge til 
rette for at mennesker som trenger palliativ 
behandling skal få god omsorg og pleie basert på 
vurderinger av den enkeltes behov og ønsker. Pri-
oriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tje-
nester (covid – 19), Nasjonale faglige råd om lin-
drende behandling og omsorg i livets sluttfase 
skal bidra til god palliativ behandling under pan-
demier. Det vises til nærmere omtale under kap. 
761.

Eldre på helseinstitusjon og tilstedeværelse frå 
pårørende

Vedtak nr. 609, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa sikre at ingen eldre på 
helseinstitusjonar skal måtte døy åleine under 
pandemien. Nære pårørande må få høve til vere 
til stades i livets sluttfase.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:68 
(2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp 
gjennom dagens lovverk og pågående satsinger 
og tiltak. Det er kommunene og spesialisthelsetje-
nesten som har ansvar for å yte gode tjenester og 
finne gode løsninger i møte med mennesker som 
trenger lindrende behandling og omsorg. Tjenes-
tene skal utformes etter en individuell vurdering 
og tilpasses den enkeltes behov.

Regjeringen har lagt frem Meld. St. 24 (2019–
2020) Lindrende behandling og omsorg. Vi skal 
alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve. 
Stortingsmeldingen skal bidra til å legge til rette 
for at mennesker som trenger palliativ behandling 
skal få god omsorg og pleie i tråd med egne 
ønsker og behov. Prioriteringsråd til sykehjem og 
hjemmebaserte tjenester (covid–19) og Nasjonale 
faglige råd om lindrende behandling og omsorg i 
livets sluttfase skal bidra til god palliativ behand-
ling, herunder tilrettelegging for døende pasien-
ter under pandemier. Det vises til omtale under 
kap. 761.
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Rapportering om eldre som dør alene på helseinsti-
tusjon

Vedtak nr. 610, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa sikre at kommunar og 
sjukehus rapporterer om tilfelle der eldre døyr 
åleine på helseinstitusjon, og kvifor pårørande 
ikkje kunne vere til stades.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av ved 
behandling av Dok 8:68 (2020–2021), jf. Innst. 196 
S (2020–2021). Vedtaket anses som utkvittert 
gjennom følgende:

Det er kommunene og spesialisthelsetjenesten 
som har ansvar for å yte gode tjenester og finne 
gode løsninger i møte med mennesker som tren-
ger lindrende behandling og omsorg. Tjenestene 
skal utformes etter en individuell vurdering og til-
passes den enkeltes behov.

Det innebærer at det er sykehusene og kom-
munene som sammen med de pårørende må finne 
fram til en god løsning slik at de pårørende får 
være mest mulig sammen med sine nære den 
siste levetiden. Det innebærer også at kommu-
nene og spesialisthelsetjenesten må ha oversikt 
over brukeres, pasienters og pårørendes behov 
og hvordan tjenestetilbudet ved livets slutt ytes for 
å dekke den enkeltes behov i tråd med regelverk 
og retningslinjer. Kommuner og helseforetak har 
også ansvar for å evaluere og korrigere tjenes-
tene. Det vises til omtale under kap. 761.

Tiltak for å sikre eldre bedre smittevern og verdig 
omsorg

Vedtak nr. 611, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa foreslå tiltak for å 
sikre eldre betre smittevern og verdig omsorg 
under koronapandemien, og snarast råd kome 
tilbake til Stortinget på eigna måte.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:68 
(2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp 
gjennom dagens lovverk og pågående satsinger 
og tiltak.

Det er kommunene og spesialisthelsetjenesten 
som har ansvar for å yte gode tjenester og finne 
gode løsninger i møte med mennesker som tren-
ger lindrende behandling og omsorg. Tjenestene 
skal utformes etter en individuell vurdering og til-
passes den enkeltes behov.

Regjeringen har lagt frem Meld. St. 24. 
(2019-2020) Stortingsmeldingen skal bidra til å 
legge til rette for at mennesker som trenger palli-
ativ behandling skal få god omsorg og pleie i tråd 
med egne ønsker og behov. I Prioriteringsråd til 
sykehjem og hjemmebaserte tjenester (covid–
19), viser Helsedirektoratet til at personer i livets 
sluttfase må gis god lindrende behandling og 
omsorg, samt at man for døende pasienter i syke-
hjem bør legge til rette for at pårørende kan 
være til stede og at dette ivaretas innenfor ram-
men av forsvarlig smittevern. Nasjonale faglige 
råd om lindrende behandling i livets sluttfase 
omhandler blant annet symptomlindrende lege-
middelbehandling og at den døende pasientens 
ønske om hvor han eller hun vil motta omsorg 
den siste tiden så langt som mulig skal innfris, 
samt at pasient og pårørendes behov for samtale 
og informasjon imøtekommes. Det vises til 
omtale under kap. 761.

Kommunikasjon til kommuner og kommune-
overleger om nasjonale endringar og tiltak

Vedtak nr. 612, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa endre sin kommunika-
sjonspraksis under pandemien på ein slik måte 
at kommunane og kommuneoverlegane blir 
direkte varsla om nasjonale endringar og tiltak.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:68 S (2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som utkvittert ved 
at det er lagt til rette for at det faglige grunnlag 
utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelsein-
stituttet som medfører endring i smitteverntiltak 
og/eller forskriftsendringer, videreformidles til 
statsforvalterne og kommunene så raskt som 
mulig. Det vises til omtale under kap. 762.

Voksenvaksinasjonsprogram

Vedtak nr. 645, 18. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan et 
voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres, 
og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Vedtak 645 og 646 ble truffet under behandlingen 
av Dok. 146 S (2019–2020), jf. Innst. 211 S (2020–
2021). Arbeidet er forsinket som følge av korona-
pandemien. Regjeringen vil komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.
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Automatisk informasjonsordning

Vedtak nr. 646, 18. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen vurdere muligheten 
for å etablere en automatisk informasjonsord-
ning til innbyggere om når det er behov for påfyl-
lingsvaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste. 
Denne tjenesten kan organiseres som en del av 
helsenorge.no og også innebære mulighet for å 
avregistrere seg fra en slik ordning.»

Vedtak 645 og 646 ble truffet under behandlingen 
av Dok. 146 S (2019–2020), jf. Innst. 211 S (2020–
2021). Arbeidet er forsinket som følge av korona-
pandemien. Regjeringen vil komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.

Svangerskapsoppfølging for partner

Vedtak nr. 649, 23. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at hurtigtester 
kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre 
til rette for at partneren får være med på svan-
gerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barselti-
den.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Dok. 
8:7 S (2020–2021), jf. Innst. 217 S (2020–2021).

Helsedirektoratet fikk den 17. februar i opp-
drag å gi råd om hvilke smittevernstiltak som er 
nødvendige for å åpne for at partner er mer til 
stede, inkludert bruk av hurtigtester.

I sitt svar til Helse- og omsorgsdepartementet 
den 26. februar anbefalte Helsedirektoratet bruk 
av hurtigtester i situasjoner der det er nødvendig 
for å sikre partners mulighet til deltakelse før, 
under og etter fødsel. Det ble imidlertid ikke 
anbefalt hurtigtesting av alle partnere.

Folkehelseinstituttet uttalte senere i sine råd 
til spesialisthelsetjenesten at avdelingene må eta-
blere rutiner for pre-triagering av partner/nær-
meste pårørende. Når dette er på plass, anses anti-
gen-hurtigtester, brukt som rutinemessig scree-
ning, å ha minimal tilleggsgevinst og anbefales 
derfor ikke.

Helsedirektoratet og FHI sine vurderinger ble 
meddelt de regionale helseforetakene i møte 
3. mars. De regionale helseforetakene har fulgt 
opp anbefalingene overfor sine helseforetak. 
Anmodningsvedtaket er omtalt under kap. 732.

Sikring av fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristi-
ansund

Vedtak nr. 650, 23. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen instruere Helse Midt-
Norge RHF om å sikre fortsatt drift av fødeavde-
lingen i Kristiansund i tråd med Stortingets ved-
tak nr. 574 (2019–2020).»

Vedtak 650 og 651 ble truffet ved behandlingen av 
Dok. 8:7 S (2020–2021), jf. Innst. 217 S (2020–
2021).

Vedtakene er fulgt opp i foretaksmøte i Helse 
Midt-Norge RHF 8. mars 2021. Det ble i denne for-
bindelse vist til at forsvarlighetskravet også gjel-
der for fødetilbudet ved Molde sjukehus, og at 
vedtaket må følges opp på en måte som ivaretar 
dette. Helseforetaket jobber med sikte på å kunne 
gjenåpne fødetilbudet i Kristiansund som forutsatt 
senere i år. Regjeringen vil komme tilbake til Stor-
tinget på egnet måte.

Drift av fødeavdelingen i Kristiansund

Vedtak nr. 651, 23. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at 
Helse Møre og Romsdal HF tilføres de nødven-
dige faglige og økonomiske ressursene til å sikre 
forsvarlig drift av fødeavdelingen i Kristiansund, 
og informere Stortinget på egnet måte.»

Vedtak 650 og 651 ble truffet ved behandlingen av 
Dok. 8:7 S (2020–2021), jf. Innst. 217 S (2020–
2021.

Det vises til omtale under vedtak 650. Regje-
ringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Regelverket for pasientreiseordningen

Vedtak nr. 652, 23. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig og 
innen 1. april 2021 fremme en sak for Stortinget 
om forenklinger og forbedringer i regelverket for 
pasientreiser og de regionale helseforetakenes 
organisering av tilbudet, jf. Stortingets anmod-
ningsvedtak av 19. april 2018, jf. Innst. 196 S 
(2017–2018).»

Vedtak 652 og 653 ble truffet ved behandlingen av 
Dok. 8:13 S (2020–2021), jf. Innst. 218 S (2020–
2021).
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Det ble gitt en orientering om arbeidet med å 
følge opp vedtakene i Prop. 195 S (2020–2021). 
Vedtakene er fulgt opp i foretaksmøte i de regio-
nale helseforetakene 15. juni 2021. Det tas sikte på 
å sende høringsnotat om revisjon av pasientreise-
forskriften på offentlig høring høsten 2021. Det 
vises til omtale under kap. 732.

Pasientreiseordningen og avtaler med taxiselskap

Vedtak 653, 23. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen presisere de regionale 
helseforetakenes plikt til å yte pasienttransport 
og pålegge alle helseforetak å ha avtaler med 
taxiselskap slik at pasienter med rettigheter til å 
få dekket sin pasientreise ikke skal måtte legge ut 
for reisen selv.»

Vedtak 652 og 653 ble truffet ved behandlingen av 
Dok. 8:13 S (2020–2021), jf. Innst. 218 S (2020–
2021).

Det vises til omtalen under vedtak 652. Vedta-
kene er omtalt under kap. 732. Vedtakene anses 
som fulgt opp.

Botilbud for personer som har kommet ut av aktiv 
rus

Vedtak nr. 692, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at personer 
som har kommet ut av aktiv rus, sikres et botil-
bud der man ikke plasseres sammen med perso-
ner som fortsatt er i aktiv rus.»

Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket er 
representantforslag fra stortingsrepresentantene 
Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tore Hagebakken, 
Hege Haukeland Liadal og Tellef Inge Mørland 
om at rusavhengige fortjener bedre behandling, 
jf. Dok. 8:49 S (2020–2021) og Innst. 235 S (2020–
2021).

I desember 2020 lanserte regjeringen sin nye 
strategi for sosial boligpolitikk «Alle trenger et 
trygt hjem – nasjonal strategi for den sosiale 
boligpolitikken (2021–2024)». Strategien varsler 
flere tiltak for å styrke bo- og tjenestetilbudet til 
personer med rus- og psykiske lidelser. Regjerin-
gen har også tatt initiativ til å utvikle KOBO – en 
digital løsning for å søke, tildele og forvalte kom-
munale utleieboliger. KOBO vil gjøre det enklere 
for kommunene å holde oversikt og tildele 
egnede boliger tilpasset den enkelte beboers 
behov. Regjeringen sendte i desember 2020 på 

høring et forslag om en ny boligsosial lov som 
klargjør kommunenes ansvar overfor vanskelig-
stilte på boligmarkedet. Regjeringen tar sikte på 
å fremme endelig lovforslag for Stortinget i 2022. 
Oppfølging av anmodningsvedtaket vil blant 
annet bli vurdert i forbindelse med dette arbei-
det.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Finansieringsordning innen rusfeltet

Vedtak nr. 693, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en 
forbedret og mer rettferdig finansieringsordning 
for de heldøgns omsorgs- og rehabiliteringstilbu-
dene innen rusfeltet som ikke er å anse som en 
del av spesialisthelsetjenesten.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:49 S (2020–2021), Innst. 235 S (2020–2021).

Kommunene har etter helse- og omsorgstje-
nesteloven § 3-2 6c, plikt til å tilby plass i institu-
sjon, dersom det er det eneste tilbudet som kan 
sikre at en pasient eller bruker mottar nødven-
dige- og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
Dette gjelder også pasienter og brukere med rus-
middelproblematikk. Det finnes noen slike institu-
sjoner i kommunal regi, men kommunene har 
ingen plikt til selv å ha institusjoner som yter 
heldøgns helse- og omsorgstjenester til personer 
med rusmiddelproblemer. Det er følgelig heller 
ingen oversikt over antall kommunale institusjons-
tilbud rette mot denne gruppen. Både ideelle og 
kommersielle aktører tilbyr imidlertid døgnplas-
ser til kommunene. I 2021 ble det gitt tilskudd til 
17 ideelle og frivillige organisasjoner som driver 
institusjonstilbud utenfor spesialisthelsetjenesten 
over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, 
se omtale under kap. 765. Det pågår allerede et 
arbeid knyttet til ordningens regelverk og regje-
ringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortin-
get med forslag om hvordan den fremtidige inn-
retningen bør utformes.

Levekårundersøkelse for personer med alvorlig 
ruslidelse og psykisk lidelse (ROP)

Vedtak nr. 694, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa gjennomføre ei leve-
kårundersøking for personar med alvorleg rusli-
ding og psykisk liding (ROP) med utgangspunkt 
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i evaluering av opptrappingsplanen for rusfel-
tet.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:130 
S (2019–2020), jf. Innst. 243 S (2020–2021).

Det er allerede godt dokumentert, blant 
annet gjennom brukerplankartlegginger, at per-
soner med samtidige rus- og psykiske lidelser 
har større levekårsutfordringer enn personer 
uten samtidige lidelser. Evalueringen av opptrap-
pingsplanen for rusfeltet (Prop. 15 S (2015–2016) 
viser ikke at situasjonen for denne gruppen har 
bedret seg under planperioden. Regjeringen har 
styrket tiltak innen psykisk helsefeltet som har 
vist seg å være effektive også overfor personer 
med samtidige rusbrukslidelser, som ACT og 
FACT. I Oslo er det fra 2018 etablert et eget 
FACT-team (RusFACT) for personer med rus-
problemer med omfattende og sammensatte hjel-
pebehov som ikke drar nytte av det ordinære 
hjelpetilbudet. Regjeringen vil fortsette å legge 
til rette for at flere kommuner og helseforetak 
samarbeider om å etablere slike tjenstilbud til 
målgruppen. Videre vil regjeringen vurdere på 
hvilken måte og utstrekning kunnskap om mål-
gruppens levekårsutfordringer bør styrkes, og 
vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Nedbygging av døgnplasser i psykisk helsevern

Vedtak nr. 695, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse 
nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helse-
vern.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:130 S (2019–2020), jf. Innst. 243S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at fore-
taksmøtet 20. april 2021 ba de regionale helsefore-
takene følge opp Stortingets vedtak. Foretaksmø-
tet viste for øvrig til at det er satt i gang en gjen-
nomgang av kapasitet og analyse av fremtidige 
behov for døgnplasser og øvrige tjenester i psy-
kisk helsevern. Oppdraget ble gitt i revidert opp-
dragsdokument 2019 og rapport om arbeidet ble 
levert til Helse- og omsorgsdepartementet som-
meren 2021. Foretaksmøtet la til grunn at de regi-
onale helseforetakene vurderer kapasiteten innen-
for psykisk helsevern på bakgrunn av denne rap-
porten.

Foretaksmøtet vedtok: De regionale helsefore-
takene skal ikke redusere døgnkapasiteten i psy-
kisk helsevern før det er foretatt en ny vurdering 

på grunnlag av en samlet analyse av fremtidig 
kapasitetsbehov, jf. oppdrag i revidert oppdrags-
dokument 2019. Anmodningsvedtaket anses som 
fulgt opp gjennom vurderinger under kap. 734.

Gjennomgang av kapasitet og behov innen psykisk 
helsevern

Vedtak nr. 696, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå tilgjenge-
lig kapasitet og behov innen psykisk helsevern, 
med sikte på å øke døgnkapasiteten i tråd med 
behovet.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:130 S (2019–2020), jf. Innst. 243S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket anses som oppfylt. I tråd 
med nasjonal helse- og sykehusplan ble det satt ut 
oppdrag i 2019 om å videreutvikle framskrivnings-
modellen i psykisk helsevern og tverrfaglig spesi-
alisert rusbehandling. Som grunnlag for dette har 
man gjennomgått kapasitet, og gjort analyser av 
fremtidige behov. Dette omfatter både behov for 
døgnbehandling, poliklinisk- og ambulant behand-
ling. Det ble også gitt i oppdrag å etablere et fag-
nettverk som utvikler og forvalter framskrivnings-
modellene. Arbeidet har vært ledet av Helse Sør-
Øst RHF i samarbeid med en bredt sammensatt 
arbeidsgruppe.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp 
gjennom vurderinger under kap. 734.

Gjennomgang av utskrivningspraksis innenfor rus- 
og psykisk helsevern

Vedtak nr. 697, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennom-
gang av utskrivningspraksis innenfor rus- og psy-
kisk helsevern.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:130 S (2019–2020), jf. Innst. 243S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket anses som oppfylt. En 
god utskrivningsprosess er viktig for å sikre konti-
nuitet til tjenestene, og er tydelig adressert i pak-
keforløpene. Det er anbefalinger om samhandling 
før utskrivning og hva som må gjennomgås i 
avsluttende samtale, slik som bolig, nettverk, akti-
viteter, kriseplan, kontaktperson i kommunen mv. 
Helsedirektoratet følger med på utskrivningsprak-
sis i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
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rusbehandling gjennom pakkeforløpene og bru-
kerundersøkelser.

I tillegg har Helsedirektoratet i oppdrag gjen-
nom Nasjonal helse- og sykehusplan å utrede hva 
som er ønsket innretning av utskrivningsproses-
sen og basert på dette foreslå eventuelle 
endringer i nasjonale rammevilkår, herunder for-
skrift om utskrivningsklare pasienter, relevant vei-
leder, styringsinformasjon, finansieringsordnin-
ger og digitale forutsetninger. Anmodningsvedta-
ket anses som fulgt opp gjennom vurderinger 
under kap. 734.

Irreversibelt steriliseringsinngrep i forbindelse med 
endring av kjønn

Vedtak nr. 699, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen påse at de som har 
måttet gjennomgå et irreversibelt steriliserings-
inngrep i forbindelse med endring av kjønn, får 
sakene sine grundig behandlet innenfor de gene-
relle erstatningsordningene som i dag finnes.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:25 S (2020–2021), jf. Innst. 238 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom allerede 
eksisterende erstatningsordninger og gjennom de 
saksbehandlingsregler som der gjelder. Anmod-
ningsvedtaket anses som fulgt opp gjennom vur-
deringer under kap. 732.

Synsundersøkelse av pasienter med hjerneslag

Vedtak nr. 700, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for en fast prak-
sis i alle helseforetak, der alle personer som er 
innlagt etter hjerneslag, får undersøkt synsfunk-
sjonen.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:34 S 
(2020–2021), jf. Innst. 237 S (2020–2021).

Helsedirektoratet har igangsatt et arbeid for å 
sikre at anbefalingen i retningslinjen for behand-
ling og rehabilitering av hjerneslag om oppfølging 
av synsforstyrrelser blir fulgt i alle helseforetak. 
Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. Det 
vises til omtale under kap. 732.

Rehabilitering for pasienter med synsnedsettelse

Vedtak nr. 701, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for en fast prak-
sis i alle helseforetak, der alle pasienter med 
påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig 
rehabilitering.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:34 S 
(2020–2021), jf. Innst. 237 S (2020–2021).

Helsedirektoratet har igangsatt et arbeid med 
å foreslå tiltak for en styrking av det helhetlige 
rehabiliteringstilbudet til personer med alvorlige 
øyesykdommer. Anmodningsvedtaket anses som 
fulgt opp. Det vises til omtale under kap. 732.

Helhetlig og koordinert helse- og omsorgs-
tjenestetilbud

Vedtak nr. 702, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 
første ledd bokstav a, slik at den enkelte pasient 
eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, barn ikke bosettes i syke-
hjem i strid med familiens ønske og barnets beste, 
samt pasienter mellom 18-49 år ikke bosettes i 
sykehjem i strid med eget eller vergens ønske.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:16 S 
(2020–2021), jf. Innst. 242 S (2020–2021).

Departementet tar sikte på å sende lovforsla-
get ut på høring i løpet av høsten 2021. Regjerin-
gen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Nedlegging av rehabiliteringstilbud innen spesialist-
helsetjenesten

Vedtak nr. 707, 9. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at rehabili-
teringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke 
legges ned før man har sikret at kommunene er i 
stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasi-
entgruppene.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:43 S 
(2020–2021), jf. Innst. 271 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp gjennom foretaksmøte 
med de regionale helseforetakene hvor foretaks-
møtet vedtok at de regionale helseforetakene bes 
om å sikre at rehabiliteringstilbud innen spesia-
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listhelsetjenesten ikke legges ned før man har sik-
ret at kommunene eventuelt er i stand til å overta 
ansvaret for de aktuelle pasientgruppene. Det 
vises til omtale under kap. 732.

Bruk av avtalespesialister innen psykisk helsevern

Vedtak nr. 709, 9. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at de regio-
nale helseforetakene utvider bruken av avtale-
spesialister innen psykisk helsevern.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dok. 8:47 S (2020–2021), jf. Innst. 261 S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket anses fulgt opp gjen-
nom vedtak i foretaksmøter med de regionale hel-
seforetakene. Det vises til omtale i kap. 732.

Nedlegging av det barne- og ungdomspsykiatriske 
tilbudet på Sykehuset innlandet

Vedtak nr. 710, 9. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen stanse Sykehuset Inn-
landet sin plan om nedlegging av det barne- og 
ungdomspsykiatriske tilbudet ved Kringsjåtunet.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dok. 8:47S (2020–2021), jf. Innst. 261 S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. 
Foretaksmøtet 20. april 2021 ba Helse Sør-Øst 
RHF følge opp Stortingets vedtak. Foretaksmøtet 
viste til oppdrag i revidert oppdragsdokument 
2019 om å gjøre særskilte analyser innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling for å videreutvikle framskrivningsmodellen 
for disse tjenesteområdene. Foretaksmøtet vedtok 
at tilbudet ved Kringsjåtunet skal opprettholdes til 
det er foretatt en ny vurdering på grunnlag av en 
samlet analyse av fremtidig kapasitetsbehov i psy-
kisk helsevern, jf. oppdrag i revidert oppdragsdo-
kument 2019 om en samlet analyse av fremtidig 
kapasitetsbehov. Anmodningsvedtaket anses som 
fulgt opp gjennom vurderinger under kap. 734.

Pandemiberedskap og legemiddelberedskap

Vedtak nr. 723, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen øke pandemibered-
skapen og legemiddelberedskapen ved å sørge for 

økt produksjonskapasitet og økt tilgang på smit-
tevernutstyr.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr og beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler. Vedtaket er videre fulgt opp ved 
at det er inngått en rekke samarbeid og avtaler 
med ulike norske virksomheter som er i gang 
med å produsere smittevernutstyr. Dette gjelder 
åndedrettsvern, munnbind, smittevernfrakker, 
visir, operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel. Ved-
taket er omtalt under kap. 702.

Norsk beredskapsproduksjon av viktige legemidler, 
vaksiner og medisinsk utstyr

Vedtak nr. 724, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen styrke norsk bered-
skapsproduksjon av og beredskap for viktige lege-
midler og medisinsk utstyr, vaksiner, smittevern-
utstyr og laboratoriediagnostikk.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr og beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler. Vedtaket er videre fulgt opp ved 
at det er inngått en rekke samarbeid og avtaler 
med ulike norske virksomheter som er i gang 
med å produsere smittevernutstyr. Dette gjelder 
åndedrettsvern, munnbind, smittevernfrakker, 
visir, operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel. 
Regjeringen vil videre se nærmere på mulighe-
tene for produksjon eller delproduksjon av vaksi-
ner i Norge. Arbeidet ble satt i gang i 2021 gjen-
nom to studier: en markedsanalyse for vaksine-
produksjon i regi av Helse- og omsorgsdeparte-
mentet og en gjennomgang av ulike virkemidler 
og modeller for samarbeid mellom offentlige og 
private aktører om vaksineproduksjon i sammen-
liknbare EU/EØS-land i regi av Nærings- og fiske-
ridepartementet. Det vises til omtale i Prop. 232 S 
(2020–2021). Regjeringen vil vurdere videre opp-
følging når resultatene av disse studiene fore-
ligger. Vedtaket er omtalt under kap. 702.
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Lagre av essensielle legemidler

Vedtak nr. 725, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge 
skal ha lagre for minimum tre måneders forbruk 
av essensielle legemidler.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler. Vedtaket er omtalt under kap. 
702.

Responstider, kompetanse og akuttmedisinsk utstyr

Vedtak nr. 726, 2. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste respons-
tider for ambulansetjenesten og sette en standard 
for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambu-
lansebilene og på ambulansebasene.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–2021).

Vedtaket blir fulgt opp med oppdrag til Helse-
direktoratet om å vurdere forslaget og utrede 
hvordan forslaget eventuelt kan innføres, slik at 
departementet får et tilstrekkelig beslutnings-
grunnlag. Helsedirektoratet skal utrede modeller 
for hvordan forskriftsfesting av responstid kan 
innføres og konsekvensene av dette, samt foreslå 
funksjonskrav for kompetanse og medisinsk 
utstyr. Frist for oppdraget er utgangen av 2022. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Norges tilgang til produksjonskapasitet for kritisk 
medisinsk utstyr

Vedtak nr. 727, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at Norge har til-
gang til produksjonskapasitet for kritisk medi-
sinsk utstyr, herunder gjennom offentlig-private 
avtaler som raskt kan etablere produksjonslinjer 
for smittevernutstyr og kritiske medikamenter.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-

vernutstyr og beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler. Vedtaket er videre fulgt opp ved 
at det er inngått en rekke samarbeid og avtaler 
med ulike norske virksomheter som er i gang 
med å produsere smittevernutstyr. Dette gjelder 
åndedrettsvern, munnbind, smittevernfrakker, 
visir, operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel. Ved-
taket er omtalt under kap. 702.

Salg av sykehustomta på Ullevål

Vedtak nr. 806, 20. april 2021

«Stortinget ber regjeringen ikke tillate salg av 
sykehustomta på Ullevål, og avvente en eventuell 
salgsbeslutning til etter at etappe 2 av Nye Oslo 
universitetssykehus er regulert og utredet i 
forprosjekt og det foreligger detaljerte planer som 
sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt 
lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.»

Vedtak 806, 807 og 808 ble fattet under behandlin-
gen av Dok 8:72 S (2020–2021), jf. Innst. 319 S 
(2020–2021).

Vedtakene er fulgt opp i foretaksmøte i Helse 
Sør-Øst RHF 15. juni 2021. Helse Sør-Øst RHF har 
opplyst at salg av Ullevål-tomten ikke vil skje før 
forprosjekt for etappe 2 av planene for Nye Oslo 
universitetssykehus gjennomføres. Det planleg-
ges også for at bydelene i Groruddalen skal bli en 
del av opptaksområdet til Nye Aker sykehus så 
raskt dette er forsvarlig. I foretaksmøtet 15. juni 
2021 ble det presisert at den framskrevne syke-
husaktiviteten skal legges til grunn for den videre 
planleggingen av Nye Oslo universitetssykehus. 
Det vises til omtale under kap. 732. Vedtakene 
anses som fulgt opp.

Aker sykehus – fullverdig lokalsykehus for hele 
Groruddalen

Vedtak nr. 807, 20. april 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at Aker sykehus 
snarest blir et fullverdig lokalsykehus for hele 
Groruddalen.»

Vedtak 806, 807 og 808 ble fattet under behandlin-
gen av Dok 8:72 S (2020–2021), jf. Innst. 319 S 
(2020–2021).

Det vises til omtalen under vedtak 806. Det 
vises til omtale under kap. 732. Vedtakene anses 
som fulgt opp.
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Sykehusaktiviteten i Oslo

Vedtak nr. 808, 20. april 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke 
planlegges for en reduksjon i den fremskrevne 
sykehusaktiviteten i Oslo.»

Vedtak 806, 807 og 808 ble fattet under behandlin-
gen av Dok 8:72 S (2020–2021), jf. Innst. 319 S 
(2020–2021).

Det vises til omtalen under vedtak 806. Det 
vises til omtale under kap. 732. Vedtakene anses 
som fulgt opp.

Granheim lungesykehus

Vedtak nr. 809, 20. april 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at tilbudet 
på Granheim lungesykehus som et minimum 
opprettholdes på samme nivå som i dag, inntil 
den bebudede evalueringen av behovet for rehabi-
litering og behandling for lungesyke i regionen er 
ferdig.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:84 S (2020–2021), jf. Innst. 318 S (2020–
2021).

Vedtaket er fulgt opp i foretaksmøte i Helse 
Sør-Øst RHF 15. juni 2021. Helse Sør-Øst RHF ble 
bedt om å sørge for at Sykehuset Innlandet HF føl-
ger opp Stortingets vedtak om at tilbudet på Gran-
heim lungesykehus som et minimum oppretthol-
des som i dag, inntil den bebudede evalueringen 
av behovet for rehabilitering og behandling av 
lungesyke er ferdig. Foretaksmøtet merket seg 
styrevedtaket i Sykehuset Innlandet HF i februar 
2021 om å utsette prosessen med samlokalisering 
av tilbudet på Lillehammer sykehus og at en ny 
vurdering vil skje våren 2023. Styret vektla at fag-
lige endringer i tråd med nasjonale føringer vil 
være viktige for behandling og oppfølging av pasi-
enter med behov for spesialisert lungerehabilite-
ring uavhengig av lokalisering. Det vises til 
omtale under kap. 732. Vedtaket anses som fulgt 
opp.

Uavhengig gransking av regjeringens arbeid for å 
sikre Norges befolkning vaksiner

Vedtak nr. 873, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen igangsette en uavhen-
gig gransking av regjeringens arbeid for å sikre 

Norges befolkning vaksiner og sammenligne 
denne med sammenlignbare land utenfor EU 
som Israel og Storbritannia.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av stats-
ministerens redegjørelse holdt den 26.4.2021 om 
Koronakommisjonens rapport.

Koronakommisjonen ble oppnevnt i statsråd 
24. april 2020 for å få en grundig og helhetlig gjen-
nomgang og evaluering av myndighetenes hånd-
tering av covid 19-pandemien. NOU 2021: 6 ble 
lagt frem 14. april 2021.

Den 15. april 2021 ba regjeringen kommisjo-
nen om å fortsette sitt arbeid. Den har et vidt man-
dat som gir kommisjonen stor frihet til å velge 
hvilke områder den bør gå inn i. Kommisjonen er 
av statsministeren særskilt bedt om å granske 
regjeringens arbeid med å sikre Norges befolk-
ning vaksiner og strategien for utrulling av vaksi-
ner. Etter at kommisjonen har levert sin sluttrap-
port, vil regjeringen legge frem en melding til 
Stortinget blant annet om oppfølgingen av kommi-
sjonens arbeid. Det vises til omtale under kap. 
710. Vedtaket ansees som fulgt opp.

Uavhengig gransking – vaksiner

Vedtak nr. 874, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen igangsette en uavhen-
gig gransking av strategien for utrulling av vak-
siner, herunder prioriteringer og tempo.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av stats-
ministerens redegjørelse holdt den 26.4.2021 om 
Koronakommisjonens rapport.

Koronakommisjonen ble oppnevnt i statsråd 
24. april 2020 for å få en grundig og helhetlig gjen-
nomgang og evaluering av myndighetenes hånd-
tering av covid-19 pandemien. NOU 2021: 6 ble 
lagt frem 14. april 2021.

Den 15. april 2021 ba regjeringen kommisjo-
nen om å fortsette sitt arbeid. Den har et vidt man-
dat som gir kommisjonen stor frihet til å velge 
hvilke områder den bør gå inn i. Immunitet i 
befolkningen mot covid-19 gjennom vaksinering, 
er avgjørende for å avslutte pandemien. Departe-
mentet mener at anmodningsvedtaket om dette 
temaet er innenfor koronakommisjonens mandat. 
Anmodningsvedtaket anses som utkvittert. Det 
vises til omtale under kap. 710.
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Koronakommisjonen – sengekapasitet og intensiv-
beredskap i helseforetakene

Vedtak nr. 875, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at Koronakom-
misjonen gjør en grundig vurdering av behovet 
for sengekapasitet og intensivberedskap i helse-
foretakene og på den bakgrunn fremme anbefa-
linger om hvor mye kapasitet og bemanning bør 
økes for å gjøre sykehusene rustet til møte eventu-
elle kommende pandemier.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av stats-
ministerens redegjørelse holdt den 26. april 2021 
om Koronakommisjonens rapport.

Den 12. mai 2021 ba regjeringen Koronakom-
misjonen om å gjøre en grundig vurdering av 
behovet for sengekapasitet og intensivberedskap i 
helseforetakene, og på den bakgrunn fremme 
anbefalinger om hvor mye kapasitet og beman-
ning bør økes for å gjøre sykehusene rustet til å 
møte eventuelle kommende pandemier. Det vises 
til nærmere omtale og vurderinger omtalt under 
kap. 732.

Koronakommisjonen – situasjonen for kommune-
overleger og kommunale smittevernleger

Vedtak nr. 876 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at Koronakom-
misjonen gjør en grundig vurdering av situasjo-
nen for kommuneoverleger og kommunale smit-
tevernleger under pandemien og fremme forslag 
til nødvendige tiltak for tilstrekkelig rekruttering 
og stabilisering i denne delen av tjenesten.»

Vedtak 876 ble truffet under behandlingen av 
statsministerens redegjørelse holdt den 26. april 
2021 om Koronakommisjonens rapport.

Koronakommisjonen ble oppnevnt i statsråd 
24. april 2020 for å få en grundig og helhetlig gjen-
nomgang og evaluering av myndighetenes hånd-
tering av covid-19 pandemien. NOU 2021: 6 ble 
lagt frem 14. april 2021. Den 15. april 2021 ba 
regjeringen kommisjonen om å fortsette sitt 
arbeid. I etterkant av kommisjonens sluttrapport 
vil regjeringen gjøre en gjennomgang av regel-
verk og planer innen helseberedskap, og legge 
frem en melding til Stortinget blant annet om opp-
følgingen av kommisjonens arbeid. Regjerningen 
vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte ved-
rørende oppfølgingen av anmodningsvedtaket.

Ekspertgruppe – koronapandemien og smittevern-
tiltakene for eldre og personer med nedsatt funk-
sjonsevne

Vedtak nr. 877, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sette ned en ekspert-
gruppe for å gå gjennom konsekvensene av koro-
napandemien og smitteverntiltakene for eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne og fremme 
konkrete forslag om hvordan innsatsen framover 
bør styrkes.»

Vedtak 877 ble truffet under behandlingen av 
statsministerens redegjørelse holdt den 26.4.2021 
om Koronakommisjonens rapport.

Anmodningsvedtaket anses som avgrenset til 
Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområ-
der og fulgt opp gjennom gjennomførte konse-
kvensvurderinger, pågående arbeid og særskilte 
satsinger rettet mot eldre og personer med funk-
sjonsnedsettelse. Det vises til nærmere omtale og 
vurderinger under kap. 761.

Nasjonal produksjon og beredskap for kritisk viktig 
smittevernutstyr

Vedtak nr. 889, 11. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen gjennom dialog med 
potensielle norske produsenter sikre en nasjonal 
produksjon og beredskap for kritisk viktig smitte-
vernutstyr.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:124 S (2020–2021), jf. Innst. 363 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr. Vedtaket er videre fulgt opp ved at det 
er inngått en rekke samarbeid og avtaler med 
ulike norske virksomheter som er i gang med å 
produsere smittevernutstyr. Dette gjelder ånde-
drettsvern, munnbind, smittevernfrakker, visir, 
operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel. Vedtaket 
er omtalt under kap. 702.

Investeringstilskudd til norske produsenter av smit-
tevernutstyr

Vedtak nr. 890, 11. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen stille til rådighet 
investeringstilskudd til norske produsenter av 
smittevernutstyr.»



66 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:124 S (2020–2021), jf. Innst. 363 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses fulgt opp ved at det er inngått 
en rekke samarbeid og avtaler med ulike norske 
virksomheter som er i gang med å produsere 
smittevernutstyr. Vedtaket er videre fulgt opp ved 
at bevilgningen til Innovasjon Norges Innova-
sjonstilskudd rettet mot små og mellomstore 
gründer- og vekstbedrifter er økt med 500 mill. 
kroner. Målet er å bidra til at virksomheter kan 
gjennomføre utviklingsprosjekter, herunder pro-
duksjon av smittevernutstyr, til tross for utfordrin-
ger med likviditeten. Vedtaket er omtalt under 
kap. 702.

Nasjonal produksjon av beredskapsprodukter

Vedtak nr. 891, 11. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at hensynet 
til nasjonal produksjon av beredskapsprodukter 
tillegges større vekt i anbudsprosesser.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:124 S (2020–2021), jf. Innst. 363 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr. Vedtaket er videre fulgt opp ved at det 
er inngått en rekke samarbeid og avtaler med 
ulike norske virksomheter som er i gang med å 
produsere smittevernutstyr. Dette gjelder ånde-
drettsvern, munnbind, smittevernfrakker, visir, 
operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel. Vedtaket 
er omtalt under kap. 702.

Beredskapsavtaler for produksjon av smittevern-
utstyr

Vedtak nr. 892, 11. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen etablere bered-
skapsavtaler med norske produksjonsmiljøer for 
produksjon av smittevernutstyr.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:124 S (2020–2021), jf. Innst. 363 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr. Vedtaket er videre fulgt opp ved at det 
er inngått en rekke samarbeid og avtaler med 
ulike norske virksomheter som er i gang med å 
produsere smittevernutstyr. Dette gjelder ånde-

drettsvern, munnbind, smittevernfrakker, visir, 
operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel. Vedtaket 
er omtalt under kap. 702.

Beredskapsavtaler for norsk produksjon av lege-
midler

Vedtak nr. 963, 20. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart gå i dia-
log med relevante produksjonsmiljøer med sikte 
på å inngå beredskapsavtaler for norsk produk-
sjon av viktige legemidler.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:171 S (2020–2021), jf. Innst. 405 S 
(2020–2021).

Det vises til omtale av vedtak nr. 575 og 578 av 
14. mai 2020. Eventuell kriseproduksjon av lege-
midler må sees i sammenheng med andre tiltak 
for å ivareta forsyningssikkerheten, som utvidet 
beredskapslagring og internasjonalt samarbeid. 
Helsedirektoratet skal vurdere om det i særskilte 
tilfeller bør lagerføres enkelte virkestoff. Etter 
departementets syn ivaretar arbeidet intensjonen 
om å vurdere behov for produksjon av legemidler 
i eventuelle tilfeller der markedet ikke kan levere 
og andre iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelig for å 
ivareta forsyningssikkerheten. Videre vises det til 
at regelverk for statsstøtte og for offentlige 
anskaffelser i hovedsak er gjeldende når helsetje-
nesten kjøper inn legemidler. Vedtaket anses som 
fulgt opp og er omtalt under kap. 702.

Forhåndskjøpsavtaler med private – norsk vaksine-
produksjon

Vedtak nr. 964, 20. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede og om mulig 
inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører 
som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:171 S (2020–2021), jf. Innst. 405 S 
(2020–2021).

Regjeringen vil se nærmere på mulighetene 
for produksjon eller delproduksjon av vaksiner i 
Norge. Arbeidet ble satt i gang i 2021 gjennom to 
studier: en markedsanalyse for vaksineproduk-
sjon i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og 
en gjennomgang av ulike virkemidler og modeller 
for samarbeid mellom offentlige og private aktø-
rer om vaksineproduksjon i sammenliknbare EU/
EØS-land i regi av Nærings- og fiskerideparte-
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mentet. Det vises til omtale i Prop. 232 S (2020–
2021). Regjeringen vil vurdere videre oppfølging 
når resultatene av disse studiene foreligger. Vedta-
ket anses som fulgt opp og er omtalt under kap. 
702.

Lovregulering av språkkrav – kvalitet og pasientsik-
kerhet i helsetjenesten

Vedtak nr. 966, 20. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede en lovregule-
ring av språkkrav – kombinert med tilbud om 
språkopplæring – som er nødvendig for a ivareta 
kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. og 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandling 
av Dokument 8:181 S (2020–2021), Innst. 401 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses oppfylt ved at spørsmålet om 
lovregulering av språkkrav er utredet i Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet er 
gitt i oppdrag å utarbeide en nasjonal veileder 
med eksempler på nødvendige språkkunnskaper i 
ulike type jobber. Formålet med veilederen er å 
understøtte arbeidsgiveres ansvar for å sikre nød-
vendige språkkunnskaper. Vedtaket er omtalt 
under kap. 783.

Eldrevoldssaker – nasjonale retningslinjer

Vedtak nr. 986, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen etablere nasjonale 
retningslinjer for utredning og håndtering av 
eldrevoldssaker.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8: 218 
S (2020–2021), jf. Innst. 485 S (2020–2021). Regje-
ringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Eldrevoldssaker – meldeplikt

Vedtak nr. 987, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen etablere meldeplikt til 
tilsynsmyndighetene når det er grunn til å tro at 
eldre blir utsatt for vold og overgrep.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8: 218 
S (2020–2021), jf. Innst. 485 S (2020–2021). Regje-
ringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Pasienter med ALS – kliniske studier

Vedtak nr. 989, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter 
med ALS får mulighet til å kunne delta i kliniske 
behandlingsstudier og til å få vurdering hos 
Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandling 
av Dokument 8:220 S (2020–2021), Innst. 487 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom to tiltak. 
De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøtet 
16. april 2021 i oppdrag å evaluere Ekspertpanelet 
og vurdere endringer i mandatet slik at dette fan-
ger opp eventuelle behov for justeringer identifi-
sert gjennom evalueringen, samt de føringer som 
ble gitt i interpellasjonsdebatten om at pasienter 
med ALS også bør omfattes av ordningen. Frist 
for oppdraget er innen utgangen av 2021.

Videre, og i forbindelse med til Prop. 195 S 
(2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021) og den 
økte bevilgningen til kjøp og bruk av nye medisi-
ner og behandlingsmetoder gjennom klinisk 
utprøvning for pasientgrupper over kap. 732, post 
70, ble det i revidert oppdragsdokument for 2021 
omtalt at den økte bevilgningen skal knyttes til å 
finansiere nasjonale behovsidentifiserte studier 
som gir tilgang til klinisk utprøvning av nye lege-
midler og andre behandlingsmetoder til blant 
annet behandling av hjernesykdommer som 
demens og ALS. Det vises til rapportering på ved-
tak nr. 990. Det vises til omtale under kap. 732.

Forskning på sykdommer som rammer sentral-
nervesystemet

Vedtak nr. 990, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjering sørge for økt finansering 
av klinisk forskning på alvorlige sykdommer som 
rammer sentralnervesystemet slik som ALS, MS 
og demens.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandling 
av Dokument 8:220 S (2020–2021), Innst. 487 S 
(2020–2021). Det vises også til Prop. 195 S (2020–
2021) og Innst. 600 S (2020–2021) vedrørende økt 
bevilgning til kjøp og bruk av nye medisiner og 
behandlingsmetoder gjennom klinisk utprøvning 
for pasientgrupper over kap. 732, post 70.

Vedtaket anses som oppfylt gjennom revidert 
oppdragsdokument til de regionale helseforeta-
kene for 2021. Her vises det til at den økte bevilg-
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ningen skal knyttes til å finansiere nasjonale 
behovsidentifiserte studier som gir tilgang til kli-
nisk utprøvning av nye legemidler og andre 
behandlingsmetoder til prioriterte pasientgrup-
per. De prioriterte områdene med et svakt kunn-
skapsgrunnlag som det ble vist til var bruk av 
amfetamin som substitutt for behandling av perso-
ner med rusmiddelavhengighet, behandling av 
hjernesykdommer som demens og ALS og bruk 
av genterapi for behandling av pasienter med 
sjeldne diagnoser og tilstander som uhelbredelig 
blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdom-
mer og alvorlige sykdommer som rammer barn. 
De regionale helseforetakene rapporterer på 
igangsatte studier i årlig melding for 2021. Vedta-
ket er omtalt under kap. 732.

Stamcellebehandling for MS-pasienter

Vedtak nr. 991, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen snarest foreslå tiltak 
for å sikre at et økt antall MS-pasienter får delta 
i klinisk utprøving av stamcellebehandling i 
Norge, og informere Stortinget på egnet måte.»

Vedtaket ble truffet under behandling av Doku-
ment 8:221 S (2020–2021) Innst. 483 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom revidert 
oppdragsdokument for 2021 der de regionale hel-
seforetakene ble bedt om å sikre god informasjon 
til MS-pasienter om muligheten for å delta i kli-
nisk utprøving av stamcellebehandling i Norge, 
og vurdere strategier for å øke antall pasienter 
som deltar i den pågående kliniske studien med 
stamcellebehandling i Norge. Vedtaket er omtalt 
under kap. 732.

Beslutningsforum for nye metoder – beslutninger på 
tvers av spesialisthelsetjenesten og den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten

Vedtak nr. 994, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan 
Beslutningsforum for nye metoder kan ta best 
mulige beslutninger på tvers av spesialisthelsetje-
nesten og den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten, slik at man sikrer gode samfunnsøkono-
miske beslutninger.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:141 S (2020–2021), jf. Innst. 471 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert gjennom vurde-
ringer i Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasien-
tens helsetjeneste – Melding om prioritering, ved-
tatte prinsipper for prioritering, samt forslag om 
videreføring og revidering av disse i Meld. St. 38 
(2020–2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – Priori-
tering i helse- og omsorgstjenesten. Sistnevnte 
melding ligger nå til behandling i Stortinget. Det 
vises til nærmere omtale av anmodningsvedtaket 
under kap. 732.

Helse-, sosial- og omsorgssektoren – saksbehand-
ling av klager

Vedtak nr. 1105, 2. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at saksbe-
handlingstiden hos statsforvalteren i klagesaker 
på helse-, sosial- og omsorgssektoren reduseres. 
Stortinget orienteres på egnet måte.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 
25 (2020–2021), jf. Innst. 570 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert ved den grad-
vise implementeringen av den nye budsjettforde-
lingsmodellen til statsforvalterne, som vil tilføre 
midler til de embetene med størst restanser i dag. 
Videre har Helse- og omsorgsdepartementet 
igangsatt restanseprosjekter hos Statsforvalteren 
for å redusere saksbehandlingstiden. Rapporte-
ring og utvikling for saksbehandlingstid i klagesa-
ker kan leses i statsforvalterenes årsrapporter. 
Det vises til omtale på kap. 762, post 21.

Legemiddelloven – narkotika til eget bruk

Vedtak nr. 1114, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen foreslå lovendringer 
som sørger for at fengsel ikke lenger blir straffere-
aksjon for brudd på legemiddellovens bestemmel-
ser om bruk og besittelse av narkotika til eget 
bruk, herunder også foreslå avbøtende tiltak for 
konsekvenser av endringer i lov.»

Vedtaket ble truffet ved første behandling av 
Prop. 92 L (2020–2021), jf. Innst. 612 L (2020–
2021)

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget 
med forslag til endringer i legemiddelloven § 31 
annet ledd, vedrørende strafferammen for over-
tredelse av legemiddelloven § 24 første ledd. 
Regjeringen vil videre legge frem forslag til even-
tuelle avbøtende tiltak for konsekvenser av 
endringer i lov.
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Bruk av Naltrekson

Vedtak nr. 1119, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide 
bruken av Naltrekson.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:119 S (2020–2021), jf. Innst. 578 S (2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom at Helse-
direktoratet har foreslått Naltrekson depotinjek-
sjoner som legemiddel i LAR overfor Nye meto-
der, som er det nasjonale systemet for innføring 
og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten. 
Det er de regionale helseforetakene som tar 
beslutninger i Nye metoder. Konklusjonen i 
Bestillerforum RHF 21. september 2020 var at 
videre behandling og beslutning i Nye metoder 
avventer søknad om markedsføringstillatelse i 
Europa. Så langt er det ikke kommet inn en slik 
søknad.

Bruk av legemidler uten norsk markeds-
føringstillatelse regnes i stor grad som utprø-
vende behandling. Det vil si at det ikke er tilstrek-
kelig dokumentasjon av effekt og sikkerhet til at 
behandlingen kan være en del av det ordinære 
behandlingstilbudet. Regjeringen har ambisiøse 
mål når det kommer til kliniske studier. Med den 
nasjonale handlingsplanen for kliniske studier har 
regjeringen lansert en visjon om at klinisk 
forskning skal bli en integrert del av all pasientbe-
handling og klinisk praksis. Målet er at langt flere 
pasienter enn i dag skal delta i kliniske studier og 
at antall kliniske studier skal være doblet i 2025. 
Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp gjen-
nom vurderinger under kap. 734.

Rusfaglig kompetanse i BUP

Vedtak nr. 1120, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) får rusfaglig kompe-
tanse.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:119 S (2020–2021), jf. Innst. 578 S (2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom ved at det 
enkelte helseforetak har ansvar for tilstrekkelig 
kunnskap om rusproblematikk hos spesialister i 
psykisk helsevern for barn og unge og kompe-
tanse i intervensjoner og behandling. Regjeringen 
har en målsetning om å utvikle det faglige samar-
beidet mellom psykisk helsevern for barn og unge 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og der-

ved også behandlingstilbudet til unge med skade-
lig bruk av rusmidler og rusbrukslidelser. I tillegg 
legger regjeringen til rette for å utvikle oppføl-
gings- og behandlingstilbudet til barn og unge 
med rusproblemer, jf. opptrappingsplanen for 
barn og unges psykiske helse. Gjennom regjerin-
gens Nasjonal alkoholstrategi 2021–2025 fremgår 
det videre at regjeringen også ønsker å utrede 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og 
unge (TSB-Ung). Anmodningsvedtaket anses som 
fulgt opp gjennom vurderinger under kap. 734.

Avrusning og videre behandling

Vedtak nr. 1121, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som sik-
rer at det etter avrusning normalt ikke går mer 
enn 24 timer før pasienten får tilbud om videre 
poliklinisk eller annen behandling.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:119 S (2020–2021), jf. Innst. 578 S (2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom innføring 
av pakkeforløp og faglige retningslinjer som inklu-
derer overgang til videre behandling. Her fremgår 
det at oppfølging og/eller behandling i kommu-
nen eller spesialisthelsetjenesten etter avrusnin-
gen bør planlegges i forkant eller i løpet av 
behandlingen. Anmodningsvedtaket anses som 
fulgt opp gjennom vurderinger under kap. 734.

Ettervernsreform for rusavhengige

Vedtak nr. 1122, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en ettervernsreform der rusav-
hengige blir fulgt opp på en systematisk måte 
etter behandlings- og fengselsopphold, herunder 
sikre boforhold og oppfølging som forebygger at de 
faller tilbake til rusmiljøet.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:119 S (2020–2021), jf. Innst. 578 S (2020–2021).

Regjeringen har løpende prioritert og styrket 
rusfeltet, herunder lagt til rette for bedre oppføl-
gingstjenester fra kommunene og aktivitets- og 
oppfølgingstilbud fra frivillig og ideell sektor. 
Regjeringen har også innført og videreutviklet 
pakkeforløp for rusbehandling der samhandling 
og forberedelser av oppfølging etter behandling 
inngår. Det vises også til nasjonal strategi for sam-
ordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 
(2017–2021) og ny nasjonal strategi for den sosiale 
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boligpolitikken (2021–2024) samt forslag til en 
egen boligsosial lov. Regjeringen vil komme til-
bake til Stortinget på egnet måte om det fore-
ligger behov for en reform vedrørende oppfølging 
etter rusbehandling og fengselsopphold utover de 
rettigheter og krav på tjenester og ytelser som 
allerede følger av dagens lovverk, herunder sekto-
renes og tjenestenivåenes samhandlingsplikt.

Bruk av Nalokson

Vedtak nr. 1123, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide bru-
ken av Nalokson nesespray til en nasjonal ord-
ning for å behandle overdoser.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:119 S (2020–2021), jf. Innst. 578 S (2020–2021).

I dag deles Nalokson nesespray ut i om lag 50 
kommuner og er et sentralt tiltak i overdosestrate-
gien. Regjeringen vil på egnet måte komme til-
bake til Stortinget med en vurdering av hvordan 
ordningen bør utvikles og innrettes.

Midlertidig løsning før koronasertifikat

Vedtak nr. 1144, 7. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen i påvente av korona-
sertifikat snarest få på plass en trygg og verifiser-
bar midlertidig løsning som sikrer at personer 
som er beskyttet, ikke skal behøve opphold på 
koronahotell.»

Vedtaket ble fattet ved behandling av Prop. 203 LS 
(2020–2021), jf. Innst. 649 L (2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som utkvittert 
gjennom den midlertidige ordningen på hel-
senorge.no, som ble innført 3. juni 2021. Løsning 
innebar at reisende ikke ble pålagt opphold på 
karantenehotell, men kunne ta karantenen 
hjemme eller på annet egnet sted, hvis de på gren-
sen kunne dokumentere på helsenorge.no at de er 
vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks 
månedene. Politiet på grensen hadde i oppgave å 
verifisere den digitale informasjonen. Den midler-
tidige ordningen varte frem til 11. juni 2021, hvor 
verifiserbart koronasertifikat ble implementert i 
Norge. Det vises til omtale på kap. 762.

NKVTS – studie om Alexander L. Kielland-ulykken

Vedtak nr. 1156, 8. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen gi Nasjonalt kunn-
skapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) i oppdrag å gjennomføre en studie om 
overlevende og pårørende etter Alexander L. 
Kielland-ulykken for å få kunnskap om hvilke 
konsekvenser manglende oppfølging etter ulyk-
ken, og ulykken i seg selv, har for menneskers 
fysiske og psykiske helse. Studiene skal gjøres i 
samarbeid med Kielland-nettverket.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
3:6 (2020–2021), jf. Innst. 577 S (2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som utkvittert ved 
at det foreslås å bevilge 2 mill. kroner til formålet, 
og Helsedirektoratet gis i oppdrag å sørge for at 
en slik studie igangsettes. NKVTS AS er et aksje-
selskap eiet av forskningsstiftelsen Norce. Slik 
eierforholdene knyttet til NKVTS er i dag, har 
ikke regjeringen anledning til å direkte tildele 
oppdrag om forskningsaktiviteter til senteret. 
Oppdraget gis derfor til Helsedirektoratet. Det 
vises til omtale på kap. 765, post 21.

Evaluering av de regionale odontologiske kompe-
tansesentrene

Vedtak nr. 1164, 8. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en eva-
luering av de regionale odontologiske kompetan-
sesentrene. Evalueringen må blant annet vur-
dere hvorvidt man har nådd målet om at sen-
trene skal bidra til en desentralisering av 
spesialisert kompetanse på tannhelsefeltet, om 
innretningen av dagens statlige tilskuddsordning 
er riktig, og hvorvidt bruken av disse statlige til-
skuddsmidlene bør endres, for bedre å kunne 
bidra til at man sikrer pasienter tilgang på god 
spesialisert tannhelsebehandling i hele landet. 
Resultatet av evalueringen og forslag til tiltak 
legges fram for Stortinget.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:200 
S (2020–2021), jf. Innst. 540 S (2020–2021).

Departementet vil foreta en evaluering av 
tannhelsetjenestens kompetansesentre i 2022. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.
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Styrking av tannhelsetilbudet – TOO

Vedtak 1165, 8. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen styrke det tilrettelagte 
tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte 
og personer med sterk angst for tannbehandling 
(odontofobi) (TOO) og fremme forslag i budsjet-
tet for 2022 for å sikre nødvendig finansiering.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:200 
S (2020–2021), jf. Innst. 540 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert ved forslag om 
styrking av det tilrettelagte tannhelsetilbudet til 
tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk 
angst for tannbehandling (odontofobi) (TOO) 
med 20 mill. kroner. Det vises til omtale på kap. 
770, post 70.

WHO – tilgang til effektive antibiotika

Vedtak 1170, 8. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen inkludere tilgang til 
effektive antibiotika i arbeidet med å utarbeide 
en traktat for helseberedskap i regi av WHO. 
Stortinget ber regjeringen vurdere om antibioti-
karesistens egner seg for behandling under denne 
traktaten, og alternativt komme tilbake til Stor-
tinget med forslag til videre oppfølging av anti-
biotikaresistens i WHO.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:200 
S (2020–2021), jf. Innst. 540 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp blant annet i forbindelse 
med oppfølging av Nasjonal strategi mot Antibioti-
karesistens. De mellomstatlige diskusjonene om 
utvikling av et bindende internasjonalt regelverk 
for helseberedskap, for eksempel en traktat, er 
fortsatt i startfasen. WHO-sekretariatets anbefa-
linger om hvilket innhold en avtale bør ha, inklu-
dert om en slik avtale er et egnet verktøy for opp-
følging av antibiotikaresistens, vil være en del av 
grunnlaget for et forslag til avtaletekst. Antibioti-
karesistens er et felt hvor internasjonalt samar-
beid er avgjørende for mulighetene til å lykkes 
nasjonalt. Nasjonal strategi mot Antibiotikaresis-
tens skal revideres, og internasjonalt samarbeid 
vil inngå i en revidert strategi. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Styrket opplæring av eldrerådene

Vedtak nr. 1281, 17. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for en 
styrket opplæring av eldrerådene gjennom at det 
søkes å få til et samarbeid mellom Pensjonistfor-
bundet, KS og Rådet for et aldersvennlig Norge.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
33 (2020–2021) Regulering av pensjoner i 2021 og 
pensjonisters inntektsforhold, jf. Innst. 665 S 
(2020–2021).

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på, i 
samarbeid med Kommunal- og moderniseringsde-
partementet, å gi Helsedirektoratet ved Senteret 
for et aldersvennlig Norge i oppdrag å tilby de 
kommunale og fylkeskommunale eldrerådene og 
andre kommunale folkevalgte og administrative 
medarbeidere opplæring i eldrerådenes oppgaver 
og i medvirkningsarbeid for å fremme mer alder-
svennlige lokalsamfunn. Oppgaven skal løses i 
samarbeid med Rådet for et aldersvennlig Norge, 
herunder med Pensjonistforbundet og KS, og 
også involvere andre organisasjoner som repre-
senterer eldre innbyggere. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Vern av sårbare eldre

Vedtak nr. 1284, 17. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til hvordan man kan 
styrke vernet av sårbare eldre i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 33 (2020–2021) Regulering av pensjoner 
i 2021 og pensjonisters inntektsforhold, jf. Innst. 
665 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert gjennom forslag 
om å styrke TryggEst over Kulturdepartementets 
budsjett. Det vises også til andre nasjonale satsin-
ger som er med og bidrar til å styrke vernet av 
sårbare eldre i helse- og omsorgstjenesten, her-
under Kompetanseløft 202, Demensplan 2025, 
Leve hele livet, Pårørendestrategien og Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020–2023 ved etablering 
av helsefellesskap. Det vises til nærmere omtale 
på kap. 761.
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Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Vedtak nr. 1344, 23. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene 
for pasienter av å innføre anbud på folketrygdfi-
nansierte legemidler og de helseøkonomiske 
gevinstene av legemidlene, og legge frem vurde-
ringen for Stortinget på egnet måte. Anbud på 
folketrygdfinansierte legemidler iverksettes ikke 
før Stortinget har behandlet saken.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 195 S 
(2020–2021), jf. Innst. 600 S (2020–2021).

En vurdering av helseøkonomiske gevinster 
inngår i metodevurderingen for hvert enkelt 
legemiddel. Metodevurderingen innebærer en 
samlet vurdering av om kostnadene ved å ta i 
bruk legemidlet står i et rimelig forhold til nyt-
ten, tatt i betraktning alvorlighetsgraden til den 
aktuelle tilstanden, jf. legemiddelforskriftens 
§ 14-3 andre ledd. Utgangspunktet for en anbuds-
konkurranse på folketrygdfinansierte legemidler 
vil som hovedregel være at de legemidlene som 
inngår er metodevurdert og funnet kostnadsef-
fektive. Videre fikk Legemiddelverket – som 
ledd i oppfølging av områdegjennomgangen – i 
oppdrag å gjennomføre en konsekvensvurdering 
av å innføre anbud på folketrygdfinansierte lege-
midler. Vedtaket anses som fulgt opp gjennom 
vurderingen gjengitt under kap. 2751, post 70.

Offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater

Vedtak nr. 1347, 23. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at naprapater 
og osteopater gis offentlig autorisasjon, og 
fremme et lovforslag om dette så raskt som mulig 
over sommeren og senest i september, samt sikre 
at det midlertidige momsfritaket videreføres frem 
til autorisasjon er på plass.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 
195 S (2020–2021), jf. Innst. 600 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp ved Prop. 236 L (2021–
2022) om endringer i helsepersonelloven som ble 
fremmet for Stortinget 17. september. I proposi-
sjonen er det foreslått å autorisere naprapater og 
osteopater etter helsepersonelloven. Det tas sikte 
på at loven trer i kraft raskt etter en ev. vedtakelse. 
Vedtaket er omtalt under kap. 783.

Plan for rekruttering i helse- og omsorgstjenesten

Vedtak nr. 1348, 23. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022 legge frem en plan for å 
sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsyke-
pleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene 
fremover. Planen skal inneholde forslag til ulike 
tiltak som bidrar til rekruttering og sikrer nok 
kompetente hender og hoder i helse- og omsorgs-
tjenestene.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 2 (2020–2021), jf. Innst. 600 S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. Det 
vises til omtale i del III. Kompetanseløft 2025 og 
Nasjonal helse- og syehusplan legges til grunn for 
denne planen som oppsummerer status, igangsatte 
og nye tiltak som skal bidra til å rekruttere, utvikle 
og beholde sykepleiere, vernepleiere, spesialsyke-
pleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene 
som kommer. Vedtaket er omtalt under kap. 732.

Stortingssesjon (2019–2020)

Evaluering av systemet for nye metoder for lege-
midler

Vedtak nr. 294, 13. desember 2019

«Stortinget ber regjeringen å – i tråd med priori-
teringsmeldingen og de vedtatte målene for lege-
middelpolitikken samt premissene i Prop. 55 L 
(2018–2019) – sørge for en evaluering av 
dagens organisering av og saksbehandling i 
systemet for nye metoder, med hensikt å videreut-
vikle et system for likeverdig og rask introduksjon 
av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 55 
L (2018–2019), jf. Innst. 93 L (2019–2020).

Helse- og omsorgskomiteen hadde i Innst. 11 
S (2020–2021) merknad om at de ikke anser tilta-
ket for å være oppfylt før evaluering er gjennom-
ført. I Innst. 580 S (2020–2021) merket Kontroll- 
og konstitusjonskomiteen at departementet har 
tildelt oppdrag om evaluering, og avventer frem-
leggelse av evalueringsrapporten før vedtaket kan 
kvitteres ut.

Helse- og omsorgsdepartementet inngikk høs-
ten 2020 kontrakt med Proba Samfunnsanalyse 
om gjennomføring av evalueringen etter anbuds-
konkurranse. Frist for evalueringen er 31. oktober 
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2021. Vedtaket anses som fulgt opp. Det vises til 
omtale under kap. 732.

Prøveprosjekt der helsesykepleiere henviser til BUP

Vedtak nr. 347, 4. februar 2020

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre et prøve-
prosjekt der helsesykepleiere kan henvise barn og 
unge til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 121 S 
(2018–2019), jf. Innst. 131 S (2019–2020).

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Hel-
sedirektoratet i oppdag å vurdere en slik ordning. 
Helsedirektoratet har frist for leveranse av første 
deloppdrag 30. juni 2022. Regjeringen vil komme 
tilbake til Stortinget på egnet måte vedrørende 
oppfølging av anmodningsvedtaket.

Permanent ambulansehelikopter i Kirkenes og jetfly 
i Tromsø

Vedtak nr. 573, 14. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for et perma-
nent ambulansehelikopter i Kirkenes og et jetfly 
stasjonert fast i Tromsø.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
7 (2019–2020), jf. Innst. 255 S (2019–2020).

Helse- og omsorgskomiteen, jf. Innst. 11 S 
(2020–2021, og Kontroll- og konstitusjonskomi-
teen, jf. Innst. 580 S (2020–2021), mente begge at 
vedtaket bare delvis er fulgt opp ettersom jetfly i 
Tromsø ennå ikke er på plass, og at vedtaket der-
for opprettholdes.

Vedtaket ble fulgt opp i foretaksmøte i Helse 
Nord RHF 10. juni 2020. Her ble det vist til fore-
taksmøte i Helse Nord RHF 17. april 2020, der det 
ble gitt oppdrag om at det fra 15. juli 2020 skulle 
stasjoneres et sivilt ambulansehelikopter i Kirke-
nes til erstatning for Forsvarets Bell-helikopter. 
Dette er gjennomført og den delen av Stortingets 
anmodningsvedtak som er knyttet til ambulanse-
helikopter i Kirkenes er med dette oppfylt. Det 
vises også til bevilgning til ambulansehelikopter i 
Kirkenes under kap. 732, post 70.

I foretaksmøtet 10. juni 2020 ble de regionale 
helseforetakene bedt om å legge til rette for sta-
sjonering av et jetfly i Tromsø, om mulig gjennom 
anskaffelse av et jetfly som norsk bistand for 
transport av pasienter med «høy-risiko for smitte» 
under RescEU-programmet. Luftambulansetje-
nesten HF har etter dette inngått avtale med ope-

ratør og det er gjort en bestilling av nytt jetfly til 
dette formålet. Det er forventet at jetflyet er stasjo-
nert i Tromsø fra og med 1. mars 2022. Regjerin-
gen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Beredskapsmodell for norsk produksjon av lege-
midler

Vedtak nr. 575, 14. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig få på 
plass en beredskapsmodell for norsk produksjon 
av viktige legemidler, herunder antibiotika, og 
komme tilbake til Stortinget med en sak om 
dette. «

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 7 (2019–2020), jf. Innst. 255 S (2019– 
2020).

Som ledd i oppbyggingen av beredskapslagre 
for legemidler under pandemien er det kjøpt inn 
råstoff for å kunne kriseprodusere enkelte forsy-
ningskritiske intensivlegemidler ved behov. Hel-
sedirektoratet vurderer fremtidig organisering og 
omfang av beredskapslager av legemidler i pri-
mærhelsetjenesten, herunder om det i særskilte 
tilfeller bør lagerføres enkelte virkestoff. Dersom 
utredningen kommer frem til at dette er aktuelt, 
skal det utarbeides systemer for vurdering og 
lagerføring, samt tydelige kriterier for når og 
hvordan kriseproduksjon ev. kan iverksettes. Hel-
sedirektoratet utreder mulighetsrommet for pro-
duksjon av antibiotika, og regjeringen vil komme 
tilbake til Stortinget på egnet måte.

Sykehuset i Kirkenes – intensivvirksomhet nivå 2

Vedtak nr. 577, 14. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen definere sykehuset i 
Kirkenes som intensivvirksomhet nivå 2.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 7 (2019–2020), jf. Innst. 255 S (2019–
2020).

Kontroll- og konstitusjonskomiteen opprett-
holdt vedtaket, jf. Innst. 580 S (2020–2021), men 
hadde ingen merknader til vedtaket. I Innst. 11 S 
(2020–2021) merket komiteen seg at dette er 
under vurdering i Helse Nord RHF, og kunne ikke 
anse vedtaket som utkvittert. Anmodningsvedta-
ket anses fulgt opp gjennom vedtak i foretaksmø-
tet 10. juni 2020 hvor Helse Nord RHF ble bedt 
om å vurdere styrevedtaket fra 2008 om nivåde-
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ling av intensivavdelingene i regionen på nytt på 
bakgrunn av erfaringer gjort siden den gang og 
på bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Produksjonskapasitet av legemidler og medisinsk 
utstyr

Vedtak nr. 578, 14. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilken pro-
duksjonskapasitet som eksisterer i Norge, og 
hvilke essensielle legemidler og medisinsk utstyr 
som kan og bør produseres nasjonalt for å sikre 
forsyning og beredskap, og komme tilbake til 
Stortinget med en sak om dette.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 7 (2019–2020), jf. Innst. 255 S (2019– 
2020).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom Lege-
middelverkets kartlegging av produksjonskapasi-
tet for legemidler våren 2020. Som oppfølgning av 
kartleggingen ble det kjøpt inn råstoff for å kunne 
kriseprodusere enkelte forsyningskritiske inten-
sivlegemidler ved behov, samt igangsatt en mulig-
hetsstudie for antibiotikaproduksjon i regi av Hel-
sedirektoratet. I forbindelse med videre utredning 
av fremtidige beredskapslagre for legemidler skal 
det vurderes om det i særskilte tilfeller bør lager-
føres enkelte virkestoff for kriseproduksjon, jf. 
omtale av vedtak nr. 575 av 14. mai 2020. Vedtaket 
er videre fulgt opp ved at det er inngått en rekke 
samarbeid og avtaler med ulike norske virksom-
heter som er i gang med å produsere smittevern-
utstyr. Dette gjelder åndedrettsvern, munnbind, 
smittevernfrakker, visir, operasjonsluer. Det er 
også igangsatt produksjon av desinfeksjonsmid-
del. Vedtaket er omtalt under kap. 702.

Gjennomgang av helselovgivningen jf. FNs barne-
konvensjon

Vedtak nr. 581, 14. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå helselov-
givningen for å sikre at denne er i tråd med FNs 
barnekonvensjons prinsipper om barns rett til å 
bli hørt, beslutninger til barnets beste og barns 
rett til privatliv.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 7 (2019–2020), jf. Innst. 255 S (2019–

2020). Kontroll- og konstitusjonskomiteen opp-
rettholdt vedtaket, jf. Innst. 580 S (2020–2021).

Etter regjeringens oppfatning er barnekonven-
sjonens prinsipper fullt ut gjennomført i norsk hel-
selovgivning og oppfyller barns rett til å bli hørt, 
beslutninger til barns beste og rett til privatliv. 
Regjeringen vil likevel gjennomgå reglene på bak-
grunn av Stortingets vedtak. Arbeidet har blitt for-
sinket som følge av pandemisituasjonen. Regjerin-
gen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Medisinsk fødselsregister

Vedtak nr. 609, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen endre Medisinsk fød-
selsregisterforskriften med sikte på å registrere 
alle behandlinger med assistert befruktning i 
Medisinsk fødselsregister, uavhengig av utfall.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av Prop. 
34 L (2019–2020), Innst. 296 L (2019–2020).

Vedtaket er fulgt opp ved endringer i forskrift 
21. desember 2001 nr. 1483 om innsamling og 
behandling av helseopplysninger i Medisinsk fød-
selsregister fastsatt ved kongelig resolusjon 11. 
juni 2021, jf. forskrift 11. juni 2021 nr. 1877. 
Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp gjen-
nom vurdering under kap. 745.

Biomedisinkonvensjonen og mitokondriedonasjon

Vedtak nr. 610, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen jobbe for å endre Bio-
medisinkonvensjonen eller forståelsen av den, for 
å sikre at mitokondriedonasjon kan bli tillatt i 
Norge når metoden er trygg og faglig forsvarlig.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av Prop. 
34 L (2019–2020), Innst. 296 L (2019–2020).

Helsedirektoratet deltar i Europarådets 
komite for bioetikk (DH-BIO) sine diskusjoner 
om forståelsen av forbudet i Biomedisinkonven-
sjonen artikkel 13, inkludert forholdet til mitokon-
driedonasjon. I plenumsmøte 3. til 6. november 
2020 stemte de norske representantene for å se på 
mulighetene for å klargjøre bestemmelsen i artik-
kel 13. Forslaget fikk flertall. Våren 2021 ble dele-
gasjonene bedt om å sende inn forslag til tema 
som bør klargjøres. Norge har gitt innspill. I 
møtet ble det gjort klart at mitokondriedonasjon 
ikke er et tema som kan tas inn i en slik klargjø-
ring, siden denne teknologien ikke var mulig eller 
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tenkt på da Oviedo-konvensjonen ble vedtatt. Det 
betyr ikke at tema er uaktuelt, men det må håndte-
res på annen måte. Regjeringen vil komme tilbake 
til Stortinget på egnet måte.

Utredning av markedet for genetisk selvtesting

Vedtak 611, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en utredning av markedet for 
genetisk selvtesting, som skal danne grunnlag for 
lovregulering av dette markedet. Utredningen 
må blant annet ivareta hensynet til personvern, 
retten til egne helsedata og helsekonsekvenser ved 
villedende testresultater.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020).

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede 
markedet for genetisk selvtesting som beskrevet i 
dette vedtaket. Direktoratet skal involvere Biotek-
nologirådet og Forbrukerrådet i arbeidet. Utred-
ningen skal også omfatte forslag til lovendringer 
som sikrer at testing av barn utenfor helsetje-
nesten blir forbudt, jf. vedtak 612. Frist for leve-
ring av oppdraget er 1. desember 2021. Regjerin-
gen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Forbud genetisk testing av barn

Vedtak nr. 612, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag 
som sikrer at genetisk testing av barn utenfor hel-
setjenesten er forbudt.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020).

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede 
markedet for genetisk selvtesting som beskrevet i 
vedtak 611. Direktoratet skal involvere Biotekno-
logirådet og Forbrukerrådet i arbeidet. Utrednin-
gen skal også omfatte forslag til lovendringer som 
sikrer at testing av barn utenfor helsetjenesten 
blir forbudt, jf. vedtak 612. Frist for levering av 
oppdraget er 1. desember 2021. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Kompensasjon av donasjon av kjønnsceller

Vedtak nr. 613, 8. juni 2020

«Stortinget ber regjeringen utarbeide retnings-
linjer ved kompensasjon av donasjon av kjønn-
sceller, som reflekterer belastningen og tidsbru-
ken for donor. Kompensasjonen settes på et mode-
rat nivå, som ikke driver opp det generelle 
kompensasjonsnivået i nordiske land. Dokumen-
terte reiseutgifter dekkes i tillegg.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020).

Helsedirektoratet har på oppdrag fra departe-
mentet utarbeidet retningslinjer for økonomisk 
kompensasjon til eggdonor og oppdatert retnings-
linjene for kompensasjon til sæddonor. Retnings-
linjene er inntatt i Helsedirektoratets oppdaterte 
rundskriv Assistert befruktning med donoregg og 
donorsæd. Det vises til omtale under kap. 732.

Prioriteringsveileder for donasjon av egg

Vedtak nr. 615, 8. juni 2020

«Stortinget ber regjeringen utforme en priorite-
ringsveileder for donasjon av egg, som i stor grad 
harmoniserer med prioriteringsveilederen for 
donasjon av sæd.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020). Vedtaket er fulgt opp ved at Helsedirektora-
tet har oppdatert sitt rundskriv Assistert befrukt-
ning med donoregg og donorsæd. Det vises til 
omtale under kap. 732.

Preimplantasjonsdiagnostikk

Vedtak nr. 616, 8. juni 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for en gjennom-
gang av vilkår og retningslinjer for preimplanta-
sjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, slik at 
disse kan ses i sammenheng og gi et helhetlig og 
sammenhengende tilbud for kvinner og familier 
som har særlig risiko for alvorlig sykdom eller 
skade hos fosteret. Gjennomgangen skal vektlegge 
lidelse og tapt livskvalitet ved lindrende og livs-
forlengende behandling i gjennomgangen av vil-
kårene for å få innvilget PGD. Regjeringen bes 
legge frem forslag til de nødvendige lovendringer 
som følge av denne gjennomgangen.»
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Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020).

I Innst. 11 S (2020–2021) merker komiteen seg 
at tiltaket ikke er utkvittert av regjeringen, og 
understreker at tilbudet skal være innført innen 1. 
januar 2021.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjen-
nomgå vilkårene og retningslinjene for PGD og 
fosterdiagnostikk. Direktoratet er også bedt om å 
utrede og foreslå eventuelle lovendringer som 
følge av gjennomgangen. Frist for levering av opp-
draget er 1. desember 2021. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Svangerskap – ultralyd med tilleggsundersøkelser

Vedtak nr. 617, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ultralyd 
med tilleggsundersøkelser som kan avdekke 
alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et til-
bud til alle kvinner i første trimester gjennom den 
offentlige svangerskapsomsorgen.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 34 
L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–2020).

I Innst. 11 S (2020–2021) merker komiteen seg 
at tiltaket ikke er utkvittert av regjeringen, og 
understreker at tilbudet skal være tilgjengelig for 
alle kvinner i første trimester gjennom den offent-
lige svangerskapsomsorgen innen 1. januar 2021.

Vedtaket er fulgt opp gjennom bevilgningsfor-
slag under kap. 732 i Prop. 1 S (2021–2022). Vedta-
ket er omtalt under kap. 732.

Aldersgrense tilbud om fosterdiagnostikk

Vedtak nr. 618, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alders-
grensen for å få tilbud om fosterdiagnostikk sen-
kes fra kvinner som er over 38 år ved termin, til 
kvinner som er over 35 år ved termin»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 34 
L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–2020).

Vedtaket er fulgt gjennom oppdrag til de regio-
nale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 
2021 hvor de regionale helseforetakene er bedt 
om å forberede innføring av tilbud om tidlig ultra-
lyd og NIPT til gravide over 35 år og andre med 
indikasjon for fosterdiagnostikk slik at dette kan 
gis fra høsten 2021. Vedtaket er omtalt under kap. 
732.

NIPT til alle kvinner som har krav på foster-
diagnostikk

Vedtak nr. 619, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Non-inva-
siv prenatal test (NIPT) tilbys alle kvinner som 
har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på 
tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhen-
gig av kvinnens alder»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020).

I Innst. 11 S (2020–2021) merker komiteen seg 
at tiltaket ikke er utkvittert av regjeringen, og 
understreker at tilbudet skal være innført innen 1. 
januar 2021.

Vedtaket er fulgt opp gjennom oppdrag til de 
regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet 
for 2021 hvor de regionale helseforetakene er 
bedt om å forberede innføring av tilbud om tidlig 
ultralyd og NIPT til gravide over 35 år og andre 
med indikasjon for fosterdiagnostikk slik at dette 
kan gis fra høsten 2021. Behovet for kompetanse-
hevende tiltak, mer personell, tilstrekkelig analy-
sekapasitet og investeringer i utstyr må blant 
annet vurderes. Helsedirektoratet skal involveres 
i vurderingene vedrørende kompetansehevende 
tiltak. Vedtaket er omtalt under kap. 732.

NIPT tillatt å utføre i Norge for alle gravide

Vedtak nr. 620, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Non-inva-
siv prenatal test (NIPT) blir tillatt å utføre i 
Norge for alle gravide kvinner.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020).

I Innst. 580 S (2020–2021) viser komiteen til at 
regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppgave å 
etablere en godkjenningsordning for private aktø-
rer som vil tilby NIPT innen 1. april 2021 og kvitte-
rer ut vedtaket på dette grunnlag. Helse- og 
omsorgsdepartementet har ved vedtak 18. mars 
2021 endret vilkårene for å bruke Non-invasive 
prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 
13, 18 og 21, jf. bioteknologiloven § 4-2. Metoden 
kan etter dette tilbys alle gravide. Anmodnings-
vedtaket anses som fulgt opp gjennom vurderin-
gen under kapittel 732.
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Endringer i bioteknologiloven – økonomiske konse-
kvenser

Vedtak nr. 622, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen innarbeide de økono-
miske konsekvensene av endringene i bioteknolo-
giloven i statsbudsjett for 2021.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020).

I Innst. 11 S (2020–2021) mente komiteen at 
vedtaket ikke kan anses å være fulgt opp, da de 
totale økonomiske konsekvensene av endringene 
i bioteknologiloven ikke er innarbeidet i nasjonal-
budsjettet for 2021. I Innst. 580 S (2020–2021) 
bemerket komiteen at regjeringen vil komme til-
bake til de økonomiske konsekvensene i revidert 
statsbudsjett for 2021 og avventer dette før vedta-
ket kvitteres ut.

Helse- og omsorgsdepartementet har innarbei-
det de økonomiske konsekvensene av endringene 
i bioteknologiloven gjennom bevilgningsforslag i 
Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 195 S (2020–2021) og 
i budsjettforslaget for 2022 under kap. 732, post 
70, 72-77 og kap. 2755, post 70 og 72. Samlet fore-
slås det 225 mill. kroner over ulike poster som 
følge av endringer i bioteknologiloven i 2022. 
Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. Det 
vises til omtale i kap. 732.

Endringer i Smittestopp-applikasjonen

Vedtak nr. 711, 16. juni 2020

«Stortinget ber regjeringen endre Smittestopp-
applikasjonen og sørge for at de som laster ned 
appen får mulighet til delt samtykke. Ett til smit-
tesporing og ett til kunnskapsinnhenting.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 
130 L (2019–2020), jf. Innst. 385 L (2019–2020).

Ved behandling av Prop. 195 S (2020–2021), jf. 
Innst. 600 S (2020–2021) ble anmodningsvedtaket 
behandlet og en ny applikasjon er utviklet, kun 
med funksjonalitet for varsling av nærkontakter. 
Med dette bortfalt også grunnlaget for å utvikle 
en egen samtykkeløsning for innsamling av statis-
tikk til analyseformål. Applikasjonen er frivillig i 
bruk, og den har to samtykkeløsninger, én for 
nasjonal smittesporing og én for den europeiske 
smittesporingsløsningen. Anmodningsvedtaket 
anses som fulgt opp gjennom omtalen under kap. 
701.

Planlagt svangerskapsavbrudd på sykehus

Vedtak nr. 712, 16. juni 2020

«Stortinget ber regjeringen sikre at kvinner som 
skal gjennomføre et planlagt svangerskapsav-
brudd, får tilbud om å gjennomføre dette på syke-
huset, dersom kvinnen selv ønsker det.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:45 S (2019–2020), jf. Innst. 374 S (2019–
2020).

Vedtaket er fulgt opp gjennom følgende opp-
drag til de regionale helseforetakene for 2021:

De regionale helseforetakene skal sørge for at 
kvinner som skal gjennomføre et planlagt svan-
gerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre 
dette på sykehuset dersom kvinnen selv ønsker 
det, samt sørge for at alle kvinner som blir 
behandlet på sykehus ved spontanabort, får tilbud 
om oppfølging fra helsepersonell. Vedtaket er 
omtalt under kap. 732.

Spontanabort – oppfølging fra helsepersonell

Vedtak nr. 713, 16. juni 2020

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle som gjen-
nomgår en spontanabort, får tilbud om oppføl-
ging fra helsepersonell.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:45 S (2019–2020), jf. Innst. 374 S (2019–
2020).

Vedtaket er fulgt opp gjennom følgende opp-
drag til de regionale helseforetakene for 2021:

De regionale helseforetakene skal sørge for at 
kvinner som skal gjennomføre et planlagt svan-
gerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre 
dette på sykehuset dersom kvinnen selv ønsker 
det, samt sørge for at alle kvinner som blir 
behandlet på sykehus ved spontanabort, får tilbud 
om oppfølging fra helsepersonell. Vedtaket er 
omtalt under kap. 732.

Stortingssesjon (2018–2019)

Styrking av norsk tannhelse

Vedtak nr. 20, 15. november 2018

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en egen sak om styrking av norsk 
tannhelse, med mål om å utjevne sosial ulikhet i 
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tannhelse gjennom å hjelpe dem som trenger det 
mest. Stortinget ber om at saken inneholder:

a. forslag til hvordan man kan styrke det forebyg-
gende arbeidet for god folketannhelse

b. en gjennomgang av refusjonsordningene på 
tannhelsefeltet

c. forslag som i større grad vil hjelpe dem som i dag 
ikke har økonomisk mulighet for å få gjennom-
ført nødvendig tannhelsebehandling

d. forslag til forbedring og forenkling av ordningene 
for refusjon gjennom folketrygden til spesielle 
diagnoser.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:209 S (2017–2018), jf. Innst. 39 S (2018–2019).

I Innst. 11 S (2020–2021) merker komiteen seg 
at regjeringen vil komme tilbake på egnet måte. I 
Innst. 580 S (2020–2021) opprettholder komiteen 
vedtaket. Vedtaket vil bli fulgt opp i arbeidet med 
en egen melding om tannhelsetjenesten som er 
varslet i Meld. St. 38 (2020–2021) Nytte ressurs og 
alvorlighet, prioritering i helse- og omsorgstje-
nesten, som ble lagt frem i Stortinget 18. juni 
2021. Regjeringen kommer tilbake til Stortinget 
på egnet måte.

Ensomhet inn i folkehelseloven § 7

Vedtak nr. 25, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at 
«ensomhet» tas inn i folkehelseloven § 7.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets møte 20. 
november 2018.

I tråd med Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehel-
semeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn vil regje-
ringen ta initiativ til en samlet gjennomgang av fol-
kehelseloven med forskrifter. Gjennomgangen vil 
bl.a. bidra til at regelverket er bedre tilpasset ny 
kunnskap om forhold som påvirker helsen, slik 
som ensomhet. Arbeidet er forsinket som følge av 
koronapandemien. Regjeringen vil komme tilbake 
til Stortinget på egnet måte.

Nasjonal strategi for ernæring hos eldre

Vedtak nr. 28, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen legge fram en helhet-
lig nasjonal strategi for godt kosthold og sunn 
ernæring hos eldre som mottar tjenester i syke-
hjem og hjemmetjeneste, med forslag til konkrete, 
målrettede tiltak.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 
15 (2017–2018), jf. Innst. 43 S (2018–2019).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp 
gjennom framleggelsen av Nasjonal strategi for 
godt kosthold og ernæring, jf. nærmere omtale 
under kap. 761.

Ernæringskompetanse og arbeid i tjenesten

Vedtak nr. 29, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen vurdere særskilte til-
tak for å styrke den ernæringsfaglige kompetan-
sen og det systematiske ernæringsarbeidet i helse- 
og omsorgstjenesten og komme tilbake til Stortin-
get på egnet vis.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 
15 (2017–2018), jf. Innst. 43 S (2018–2019).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp 
gjennom framleggelsen av Nasjonal strategi for 
godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem 
og som mottar hjemmetjenester, jf. nærmere 
omtale under kap. 761.

Samarbeid om holdninger til alkohol i arbeidslivet

Vedtak nr. 38, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen invitere arbeidslivets 
parter til et styrket samarbeid for økt bevissthet 
rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet, for å 
fremme verdien av alkoholfrie arenaer og under-
streke behovet for valgfrihet og redusert alkohol-
press i arbeidssammenheng.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dok. 8:141 S (2017–2018) om en offensiv og soli-
darisk alkoholpolitikk, jf. Innst. 38 S (2018–2019).

Regjeringen la våren 2021 fram Nasjonal alko-
holstrategi (2021–2025). Strategien følger opp 
WHO-målet om en reduksjon i skadelig bruk av 
alkohol med minst 10 pst. innen 2025 sammenlik-
net med 2010. Som en del av strategien, og som et 
ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet med 
arbeidslivets parter om forebygging av rusmidler 
i arbeidslivet, arrangerte Helsedirektoratet i sam-
arbeid med Akan kompetansesenter, et toppmøte 
om rus og arbeidsliv 1. september 2021. Det var 
enighet om å nedsette en arbeidsgruppe med 
representanter fra arbeidslivets parter og med 
støtte fra Helsedirektoratet og Akan kompetanse-
senter. Arbeidsgruppen vil utarbeide forslag til til-
tak og videreutvikling av innsatsen som drøftes på 
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et nytt toppmøte i 2022. Det vises til omtale under 
kap. 714.

Forslag om merking av alkoholholdig drikk

Vedtak nr. 39, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag for 
Stortinget om å innføre krav om innholdsmer-
king av alkoholholdig drikk.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dok. 8:141 S (2017–2018) om en offensiv og soli-
darisk alkoholpolitikk, jf. Innst. 38 S (2018–2019).

Regjeringen la våren 2021 fram Nasjonal alko-
holstrategi (2021–2025). Strategien følger opp 
WHO-målet om en reduksjon i skadelig bruk av 
alkohol med minst 10 pst. innen 2025 sammenlik-
net med 2010. I strategien framgår det at regjerin-
gen vil starte en prosess for å foreslå nasjonale 
krav til innholdsmerking i Norge. Som et ledd i 
dette arbeidet har departementet gitt Mattilsynet 
oppdrag om å vurdere muligheten for å innføre 
innholdsmerking på alkoholholdige drikkevarer i 
Norge, herunder både næringsdeklarasjon og 
ingrediensliste. Frist for oppdraget er 1. februar 
2022. Departementet vil følge opp dette videre og 
regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Innføring av merking av alkoholholdig drikk

Vedtak nr. 44, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen innføre en merkeord-
ning for alkoholholdig drikk med helseadvarsler 
om alkoholbruk under graviditet og i forbindelse 
med kjøring.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dok. 8:141 S (2017–2018) om en offensiv og soli-
darisk alkoholpolitikk, jf. Innst. 38 S (2018–2019).

Regjeringen la våren 2021 fram Nasjonal alko-
holstrategi (2021–2025). Strategien følger opp 
WHO-målet om en reduksjon i skadelig bruk av 
alkohol med minst 10 pst. innen 2025 sammenlik-
net med 2010. I strategien framgår det at regjerin-
gen vil foreslå å innføre krav til advarselsmerking 
på alkoholholdig drikk i Norge. Som et ledd i 
dette arbeidet har departementet gitt Helsedirek-
toratet oppdrag om å utrede forslag til en ordning 
med advarselsmerking på alkoholholdig drikk 
med siktemål å innføre slik merking i Norge. Frist 

for oppdraget er 1. februar 2022. Departementet 
vil følge opp dette videre og regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Ideelle organisasjoners pensjonskostnader

Vedtak nr. 82, 3. desember 2018

«Stortinget ber regjeringen utrede de økonomiske 
konsekvensene av å dekke de ideelle organisasjo-
ners historiske pensjonskostnader for kommunal 
og fylkeskommunal sektor med sikte på at de dek-
kes av kommunene og fylkeskommunene. Utred-
ningen bør også se på om dekningen bør gå gjen-
nom å utvide den søknadsbaserte tilskuddsord-
ningen som det er enighet om å etablere i 
budsjettavtalen for 2019.»

Vedtaket ble truffet ved behandling Meld. St. 1 
(2018–2019), jf. Innst. 2 S (2018–2019).

Vedtaket omfatter ideelle organisasjoners 
arbeid for kommuner og fylkeskommuner over 
flere år og innenfor ulike sektorer. Anmodnings-
vedtaket forutsetter et omfattende kartleggingsar-
beid når det gjelder i hvor stor grad kommunene 
og fylkeskommunene allerede har påtatt seg for-
pliktelser, og i hvilket omfang kommuner og fyl-
keskommuner i dag står uten ansvar. Utredningen 
har blitt forsinket som følge av koronasituasjonen 
både i 2020 og hittil i 2021. Regjeringen vil komme 
tilbake til Stortinget på egnet måte.

Utredning om BPA-ordningen

Vedtak nr. 87, 3. desember 2018

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en 
utredning med sikte på at BPA utformes slik at 
ordningen bidrar til å oppnå likeverd, like mulig-
heter uansett bosted, likestilling og samfunnsdel-
takelse for personer med nedsatt funksjonsevne, 
gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft 
i ordningen.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 1 
(2018–2019), jf. Innst. 2 S (2018–2019).

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg 
som skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ord-
ningen med brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA). Utvalget er godt i gang med arbeidet, og 
skal levere sin utredning desember 2021. Regje-
ringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.
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Årsmeldingen for 2017 fra Norges nasjonale 
institusjon for menneskerettigheter

Vedtak nr. 93, 4. desember 2018

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå anbefa-
lingene i årsmeldingen for 2017 fra Norges 
nasjonale institusjon for menneskerettigheter og 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte med 
hvordan anbefalingene er fulgt opp.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 6 
(2017–2018), jf. Innst. 78 S (2018–2019). Kontroll- 
og konstitusjonskomiteen opprettholdt vedtaket, 
jf. Innst. 580 S (2020–2021).

Anbefalingen fra Norges nasjonale institusjon 
for menneskerettigheter om ECT hører inn under 
Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsom-
råde og lyder slik:

«Omfanget av og behovet for ECT uten sam-
tykke på nødrettslig grunnlag må utredes snarest. 
Dersom ECT uten samtykke skal brukes i 
nødrettstilfeller, må denne tvangsbehandlingsfor-
men hjemles eksplisitt og ha klare rettssikker-
hetsgarantier knyttet til seg. Det må videre settes 
inn konkrete og effektive tiltak for å sikre at prak-
tiseringen av ECT i slike tilfeller er ensartet.»

Som redegjort i svarbrevet til justiskomiteen 
25. juni 2018 nedsatte regjeringen i 2016 et lovut-
valg, Tvangslovutvalget, som fikk i mandat å 
foreta en revisjon av tvangshjemler i helse- og 
omsorgssektoren. Tvangslovutvalget leverte sin 
innstilling (NOU 2019: 14) 18. juni 2019. Utvalget 
har levert et omfattende lovutkast med bl.a. for-
slag til bestemmelser om elektrokonvulsiv 
behandling (ECT). Utredningen ble sendt på 
høring med frist 16. desember samme år. Regje-
ringen arbeider med å følge opp høringen. Regje-
ringen sendte 6. juli 2021 ut et høringsnotat om 
oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 
der høringsinstansene inviteres til å komme med 
innspill til hva som må til for å lykkes med innfø-
ring av et nytt regelverk for bruk av tvang. Det går 
fram av notatet at departement i det videre arbei-
det med tvangslovgivningen vil ta utgangspunkt i 
Tvangslovutvalgets forslag om lovfesting av en 
snever adgang til å bruke ECT. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Forskrivningsrett på prevensjon til de under 16 år

Vedtak nr. 589, 13. juni 2019

«Stortinget ber regjeringen fjerne begrensningen 
som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke 

har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til 
unge under 16 år.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 
19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga Gode liv i eit 
trygt samfunn, jf. Innst. 269 S (2018–2019).

I Innst. 11 S (2020–2021) viser komiteens fler-
tall til at forslaget er sendt ut på høring med frist 8. 
januar 2021, og at regjeringen vil komme tilbake 
til Stortinget på egnet måte.

Anmodningsvedtaket anses som utkvittert 
ettersom Helse- og omsorgsdepartementet høsten 
2020 sendte på høring forslag om å utvide rekvire-
ringsretten slik at jordmødre og helsesykepleiere 
også gis rett til å rekvirere hormonell prevensjon 
til unge under 16 år. I Innst. 580 S (2020–2021) 
merket kontroll- og konstitusjonskomiteen seg at 
forslaget var sendt på høring, og avventet utkvitte-
ring av vedtaket til forskriftsendringene ble gjen-
nomført. Det ble 24. august 2021 fastsatt 
endringer i forskrift om rekvirering av legemidler 
fra apotek som innebærer at helsesykepleiere og 
jordmødre kan rekvirere alle typer prevensjon, 
også til personer under 16 år. Forskriften trer i 
kraft 01.01.22. Det vises til omtale på kap. 762, 
post 21.

Stortingssesjon (2017–2018)

Medisinstudenter i primærhelsetjenesten

Vedtak nr. 363, 19. desember 2017

«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget 
med en sak om hvordan alle medisinstudenter 
kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 1 S 
(2017–2018), jf. Innst. 11 S (2017–2018).

I Innst. 11 S (2020–2021) viser Helse- og 
omsorgskomiteen til at Stortinget ikke har mottatt 
egen sak og anser derfor ikke vedtaket som 
utkvittert. I Innst. 580 S (2020–2021) har kontroll- 
og konstitusjonskomiteen vist til behandlingen av 
vedtaket i helse- og omsorgskomiteen og at depar-
tementet vil komme tilbake til saken på egnet 
måte. Komiteen avventer tilbakemeldingen før 
vedtaket kvitteres ut. I Innst. 12 S (2020–2021) 
sluttet Stortinget seg til en økning i kapasiteten av 
medisinutdanningen i Norge ved bruk av desen-
traliserte studiemodeller.

I den nasjonale retningslinjen for medisinut-
danningen som ble vedtatt i 2020 ble det forskrifts-
festet at alle medisinstudenter skal ha 10 ukers 
praksis i primærhelsetjenesten. Som en oppføl-
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ging av Grimstadutvalgets rapport har regjerin-
gen nedsatt en interdepartemental arbeids-
gruppe som ser på mulighetene for å øke utdan-
ningskapasiteten i medisin i Norge gjennom bruk 
å ta en større deler av helsetjenesten i bruk. Gjen-
nom dette arbeidet har universitetene ved de 
medisinske fakultetene meldt om utfordringer 
knyttet til praksisplasser i kommunene.

I Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige 
universiteter og høyskoler vises det til en nasjonal 
prosess om dimensjoneringen av medisinutdan-
ningen i årene framover. Stortinget behandlet 
meldingen våren 2021.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede 
etablering av praksiskontor i kommunene for 
helse- og sosialfaglige utdanninger. Praksiskonto-
rer kan bidra til bedre organisering og koordine-
ring av praksis. Vedtaket er omtalt under kap. 783.

Reduksjon i alkoholforbruk

Vedtak nr. 436, 31. januar 2018

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til til-
tak for å nå de politiske målene om reduksjon i 
alkoholforbruket.»

Vedtaket ble truffet gjennom votering over forslag 
1 i forbindelse med debatten etter erklæring fra 
regjeringen Solberg 31. januar 2018.

Regjeringen la våren 2021 fram Nasjonal alko-
holstrategi. Strategien følger opp WHO-målet om 
en reduksjon i skadelig bruk av alkohol med 
minst 10 pst. innen 2025 sammenliknet med 2010. 
Alkoholstrategien inneholder seks hovedpriorite-
ringer for å redusere skadelig alkoholbruk, der 
den første hovedprioriteringen er å videreføre 
hovedlinjene i alkoholpolitikken: Bl.a. bevillings-
systemet, vinmonopolordningen, reklameforbu-
det, alkoholavgiftene og aldersgrensene. De 
andre hovedprioriteringene er å understøtte alko-
holforebygging i kommunene, forsterke tidlig inn-
sats, fremme alkoholfrie arenaer, styrke kunn-
skapen og kompetansen om alkohol samt priori-
tere forskning på sykdomsutvikling og skader 
knyttet til alkohol. Strategien inneholder en rekke 
tiltak knyttet til de ulike hovedprioriteringene. 
Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er 
sentrale i oppfølgingen av alkoholstrategien. Ved-
taket er nærmere omtalt under kap. 714 Folke-
helse.

Nye finansieringsformer – Boliger til eldre

Vedtak nr. 438, 31. januar 2018

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om 
hvordan nye finansieringsformer for boliger til 
eldre kan bidra til å redusere behovet for syke-
hjemsplasser og andre former for heldøgns 
omsorg.»

Vedtaket ble truffet gjennom votering over forslag 
3 i forbindelse med debatten etter erklæring fra 
regjeringen Solberg 31. januar 2018.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. 
Regjeringen har hatt et forslag til investeringstil-
skudd til trygghetsboliger for eldre på høring og 
foreslår på denne bakgrunn å gjennomføre en 
pilot med investeringstilskudd til trygghetsboli-
ger i distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 
(SSBs sentralitetsindeks). Videre tas det sikte på 
å innføre et plankrav f.o.m. 2022 for investerings-
tilskuddet for heldøgns omsorgsplasser Videre 
tas det sikte på å innføre et plankrav f.o.m. 2022 
for investeringstilskuddet for heldøgns omsorgs-
plasser, som skal stimulere til bedre og mer hel-
hetlige behovsvurderinger fra kommunene. Det 
vises til nærmere vurdering under kap. 761.

Legevakt- og fastlegeordningen

Vedtak nr. 468, 13. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak 
til Stortinget om forbedringer i legevaktordnin-
gen som også bidrar til rekrutteringen til fastlege-
ordningen.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Represen-
tantforslag 8:3 S (2017–2018) om tiltak for å styrke 
rekruttering til og finansiering av fastlegeordnin-
gen, i tråd med intensjonene i samhandlingsrefor-
men, jf. Innst. 109 S (2017–2018).

I Innst. 11 S (2020–2021) viste Helse- og 
omsorgskomiteen til at Stortinget ikke har mottatt 
en egen sak om forbedringer i legevaktordningen 
som også bidrar til rekrutteringen til fastlegeord-
ningen, samt at regjeringens handlingsplan for all-
mennlegetjenesten ikke gikk nærmere inn i lege-
vaktordningen. Kontroll- og konstitusjonskomi-
teen opprettholdt vedtaket, jf. Innst. 580 S (2020–
2021). Komiteen viser til vedtakets ordlyd hvoret-
ter regjeringen ble bedt om å legge fram en egen 
sak om legevakts- og fastlegeordningen og avven-
ter dette før vedtaket kan kvitteres ut.
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Vedtaket er fulgt opp gjennom handlingspla-
nen for allmennlegetjenesten. Legevakt inngår 
som eget tiltak i handlingsplanen «regjeringen vil 
skaffe økt innsikt om legevaktarbeid og prøve ut 
nye måter å drive legevakt». I januar 2021 ned-
satte departementet en ekspertgruppe som skal 
kartlegge hvordan legers vaktbelastning er for-
delt på kommuner av ulik størrelse og sentralitet. 
Ekspertgruppen leverte sin rapport november 
2021.

Legevaktspiloten videreføres og vil gi erfaring 
med alternative måter å organisere legevakt på. 
Innsikten fra ekspertgruppen og piloten vil bli 
brukt aktivt forbedringen av legevaktordningen 
slik at den ikke virker til hinder for rekruttering til 
allmennlegetjenesten. Det vises til omtale under 
kap. 762, post 21.

Evaluering av turnusordningen

Vedtak nr. 469, 13. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen i lys av den varslede 
evalueringen av turnusordningen fremme nød-
vendige forslag til endringer og økonomiske 
incentiver for å styrke rekrutteringen av medisin-
studenter til lokalsykehus og rekrutteringssvake 
områder i kommunehelsetjenesten.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Representantforslag om tiltak for å styrke rekrut-
tering til og finansiering av fastlegeordningen, i 
tråd med intensjonene i samhandlingsreformen 
(Dokument 8:3 S (2017–2018)).

Helsedirektoratet har gjennomført en evalue-
ring av omleggingen av turnusordningen til LIS1. 
Direktoratet har også kommet med forslag til 
ulike forbedringer, herunder tiltak som kan bidra 
til å styrke rekrutteringen av leger til de delene av 
tjenestene og landet som har særlig behov for 
leger. Direktoratet overleverte rapporten 9. juni 
2021. Departementet vil vurdere oppfølgingen av 
de foreslåtte tiltakene og komme tilbake til Stor-
tinget på egnet måte.

Institusjonsplasser for barn

Vedtak nr. 508, 27. februar 2018

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en egen sak med orientering om 
bruk av institusjonsplasser for barn i strid med 
barnets beste og familiens ønsker.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:67 S (2017–2018), jf. Innst. 125 S (2017–2018).

I Innst. 580 S (2020–2021) ble utkvitteringen 
av vedtaket avvist. Kontroll- og konstitusjonskomi-
teen ba om en egen sak med orientering om bruk 
av institusjonsplasser for barn i strid med barnets 
beste og familienes ønske.

Det vises til anmodningsvedtak 9 av 6. oktober 
2020, der Stortinget ber regjeringen fremme nød-
vendig lovendring som slår fast at ingen kommu-
ner kan plassere mennesker mellom 0 og femti år, 
på sykehjem mot deres egen vilje. Det fremgår av 
vedtaket at for barn vil det være nærmeste pårø-
rendes vilje som må gjelde. Det vises også til 
anmodningsvedtak. 702 av 16. februar 2021 der 
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
endringer i helse- og omsorgstjenesteloven slik at 
den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig 
og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, 
barn ikke bosettes i sykehjem i strid med famili-
ens ønske og barnets beste, samt pasienter mel-
lom 18-49 år ikke bosettes i sykehjem i strid med 
eget eller vergens ønske.

Regjeringen foreslår å avslutte rapporteringen 
på vedtak 508 og viser til videre oppfølging av ved-
tak 9 og 702 fra stortingssesjonen 2020–2021. Det 
vises til omtale på kap. 761.

Handlingsplan mot selvmord og selvskading

Vedtak nr. 614, 19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en ny hand-
lingsplan for forebygging av selvmord og selvska-
ding, inkludert forebygging av selvmord blant 
pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psy-
kisk helsevern. Fagmiljø, pasient- og pårørende-
grupper må involveres i utarbeidingen, og null-
visjon må vurderes som overordnet målsetting.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Represen-
tantforslag om lavterskel psykisk helsehjelp i 
kommunene, jf. Innst. 193 S (2017–2018).

Kontroll- og konstitusjonskomiteen valgte i 
Innst. 580 S (2020–2021) å opprettholde vedtaket.

Vedtaket er fulgt opp gjennom regjeringens 
Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020–
2025 – Ingen å miste, som ble lagt frem 10. sep-
tember 2020. Med denne handlingsplanen er null-
visjon for selvmord innført i Norge. Åtte departe-
menter samarbeider om planen. Planen har både 
et befolkningsperspektiv og et tjenesteperspektiv. 
Tjenestedelen inkluderer den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten, psykisk helsevern (PHV), 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og 
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somatiske enheter. Som del av planen er det opp-
rettet et nytt nasjonalt forum for forebygging av 
selvmord, som har som mandat å jevnlig vurdere 
måloppnåelse og å komme med forslag til juste-
ring av tiltakene i lys av ny kunnskap. Forumet er 
bredt sammensatt med representanter fra bruker-
, pårørende- og etterlatteorganisasjoner, tjenester 
og ulike fag- og kompetansemiljøer. Det er også 
opprettet et tilhørende direktoratssamarbeid. 
Forebygging av selvskading er omhandlet i Prop. 
121 S (2018–2019). Opptrappingsplan for barn og 
unges psykiske helse (2019–2024), jf. Prop. 1 S 
(2018–2019). I tillegg er det tiltak som omhandler 
både selvmord og selvskading i handlingsplanen. 
Det vises til omtale på kap. 765, post 21.

Regelverket for pasientreiser

Vedtak nr. 615, 19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjen-
nomgang av regelverket for pasientreiser og 
fremme en sak for Stortinget med tiltak for å for-
enkle og forbedre ordningen.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:98 S 
(2017–2018), jf. Innst. 196 S (2017–2018).

Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 
2019 i oppdrag å foreta en gjennomgang av regel-
verket for pasientreiser. Det tas sikte på å sende 
høringsnotat om revisjon av pasientreiseforskrif-
ten på offentlig høring høsten 2021. Basert på 
høringen vil departementet vurdere endringer i 
pasientreiseforskriften. Anmodningsvedtaket 
anses som fulgt opp. Det vises til omtale under 
kap. 732.

Evaluering av pasientreiseforskriften

Vedtak nr. 616, 19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen starte evaluerings-
prosessen av pasientreiseforskriften i løpet august 
2019.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:98 S 
(2017–2018), jf. Innst. 196 S (2017–2018).

Det vises til omtale under vedtak 615. Vedtaket 
anses som fulgt opp. Det vises til omtale under 
kap. 732.

Organisering av pasientreiseordningen

Vedtak 617, 19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdoku-
ment be de regionale helseforetak gå gjennom 
organiseringen av pasientreiseordningen. Denne 
gjennomgangen bør foretas parallelt med evalue-
ringen av pasientreiseforskriften.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:98 S 
(2017–2018), jf. Innst. 196 S (2017–2018).

Det vises til omtale under vedtak 615. Vedtaket 
anses som fulgt opp. Det vises til omtale under 
kap. 732.

Oppfølging av rapporten «Gode liv i Norge»

Vedtak nr. 624,19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen følge opp hovedanbe-
falingene i Helsedirektoratets rapport Gode liv i 
Norge, slik at helhetlig informasjon om livskvali-
tet kommer inn i grunnlaget for helsepolitikken.»

Vedtaket ble truffet ble truffet ved behandling av 
Dokument 8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S 
(2017–2018).

Gode liv i Norge er fulgt opp av en arbeids-
gruppe med deltakelse fra Folkehelseinstituttet, 
Statistisk sentralbyrå (SSB), OsloMet/NOVA og 
Helsedirektoratet i rapporten «Livskvalitet – anbe-
falinger for et bedre målesystem» (Helsedirekto-
ratet 2018, IS-2727). Vedtaket har blitt fulgt opp 
gjennom oppfølging av Meld. St. 19 (2018–2019) 
Folkehelsemeldinga, og i samarbeid med Helsedi-
rektoratet, Folkehelseinstituttet og SSB. Regjerin-
gen har besluttet at det skal utarbeides en nasjo-
nal livskvalitetsstrategi som blant annet skal bidra 
til at livskvalitet blir et supplerende mål på sam-
funnsutviklingen. Det ble videre besluttet at 
Helse- og omsorgsdepartementet skal lede arbei-
det. Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. 
Det vises til omtale under kap. 714.

Styringen av helsevesenet

Vedtak nr. 625, 18. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen integrere målene for 
livskvalitet i styringen av helsevesenet i større 
grad enn i dag.»
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Vedtaket ble truffet ble truffet ved behandling av 
Dok. 8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S (2017–
2018).

Vedtaket følges opp gjennom oppfølging av 
Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga, og 
må sees i sammenheng med vedtak nr. 627. Regje-
ringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Folkehelseinstituttet – målesystem for livskvalitet

Vedtak nr. 626, 18. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen avklare om Folkehel-
seinstituttet er den best egnede etaten for koordi-
neringen av målesystemet for livskvalitet.»

Vedtaket ble truffet ble truffet ved behandling av 
Dokument 8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S 
(2017–2018).

Det er flere etater som kan være godt egnet 
for å koordinere målesystemet. I henhold til orga-
nisering hittil har Helsedirektoratet gitt SSB i opp-
drag å gjennomføre nasjonale, undersøkelser, 
mens FHI har fått oppdrag om å gjennomføre 
regionale undersøkelser. Helse- og omsorgsde-
partementet har tatt dette opp med etatene som 
melder at virksomhetene har ulike roller og fyller 
ulike behov, slik at det ikke lenger er hensikts-
messig å peke på én aktør eller institusjon. I arbei-
det så langt har det vært en styrke å være flere og 
det vil fortsatt være behov for å fortsette samar-
beidet på feltet og koordinere dette. Anmodnings-
vedtaket anses som fulgt opp. Det vises til omtale 
under kap. 714.

Nasjonale undersøkelser om livskvalitet

Vedtak nr. 627, 18. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan 
man kan utvide eksisterende nasjonale undersø-
kelser om livskvalitet, herunder hvordan man 
kan legge til rette for nødvendig støtte til fylkes-
kommunale/kommunale undersøkelser for best 
mulig datatilfang.»

Vedtaket ble truffet ble truffet ved behandling av 
Dokument 8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S 
(2017–2018).

Anmodningsvedtakene 627, 628 og 629 må 
sees i sammenheng. Spørsmål om livskvalitet er 
nå innarbeidet i opplegget for fylkeshelseundersø-
kelsene. Folkehelseundersøkelsen i Troms og 
Finnmark som ble gjennomført i juni 2019, benyt-

tet det nye instrumentet for måling av livskvalitet i 
befolkningen. Flere fylker gjennomfører nå, eller 
planlegger å gjennomføre fylkeshelseundersøkel-
ser hvor livskvalitet nå er innarbeidet. Folkehel-
seinstituttet og Helsedirektoratet skal fortsette 
arbeidet med å innhente og publisere data om livs-
kvalitet. Fullversjonen av målebatteriet er testet ut 
en gang regionalt (i Hallingdal), og en gang nasjo-
nalt. Datainnsamling for den nasjonale målingen 
ble foretatt i mars-april 2020. Resultater forelå høs-
ten 2020. I tillegg er det publisert en foreløpig rap-
port om livskvalitet før og etter innføring av 
korona-tiltakene og resultater i forbindelse med 
tiltak ble publisert i desember 2020. Folkehelsein-
stituttet utgav i august 2020 rapporten Livskvalitet 
i Norge – fra nord til sør.

SSB publiserte på oppdrag fra Helsedirektora-
tet resultatene fra den første nasjonale målingen 
om livskvalitet i oktober 2020. Nasjonale og regio-
nale datainnsamlinger skal følges opp som del av 
arbeidet med en nasjonal livskvalitetsstrategi som 
starter opp under ledelse av Helse- og omsorgsde-
partementet høsten 2021. Anmodningsvedtaket 
anses som fulgt opp. Det vises til omtale under 
kap. 714.

Data om livskvalitet

Vedtak nr. 628, 18. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til tiltak for hvordan de vil 
gjøre tilfanget av data om livskvalitet tilgjengelig 
på en best mulig måte.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S (2017–2018).

Anmodningsvedtaket må sees i sammenheng 
med nr. 627, og anses som fulgt opp. Det vises til 
omtale under kap. 714.

Evaluering av LAR-ordningen

Vedtak nr. 634, 24. april 2018

«Stortinget ber regjeringen evaluere LAR-ord-
ningen og fremme tiltak for å sikre innhold, kva-
litet og forbedringer i ordningen, slik at LAR kan 
fungere optimalt.»

Vedtaket ble truffet i Stortingets behandling av 
Dokument 8:29 S (2017–2018), jf. Innst. 215 S 
(2017–2018).

Det vises til merknader i Innst. 11 S (2020–
2021) der komiteen viser til at regjeringen skal 
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publisere en revidert retningslinje i løpet av 2020 
og avventer dette før vedtaket kan utkvitteres. 
Videre mener komiteen at en revidert retnings-
linje ikke er tilstrekkelig for å kvittere ut vedtaket. 
En ny retningslinje er ikke en garanti for at LAR-
ordningen skal fungere normalt. Det burde også 
handle om å sikre LAR-ordningen nok ressurser 
og bemanning til å for eksempel sikre innhold, 
kvalitet, og rehabilitering, redusere lekkasje av 
LAR-medisin og overdoser av LAR-medisin.

Det vises og til Innst. 580 S (2020–2021) der 
komiteen registrerer at Helse- og omsorgsdepar-
tementet vil komme tilbake til Stortinget med en 
nærmere redegjørelse i forbindelse med budsjett-
proposisjonen for 2022. Komiteen anser ikke ved-
taket for å være fulgt opp.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at Helse-
direktoratet har revidert den nasjonale faglige ret-
ningslinjen for legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR). Formålet er å sikre innhold, kvalitet og for-
bedringer i ordningen, slik at LAR kan fungere 
optimalt. Den reviderte retningslinjen er sendt på 
høring og vil etter planen bli publisert i løpet av 
andre halvår 2021. Helsedirektoratet har videre 
fått i oppdrag å gjennomføre en følge-evaluering 
av implementeringen av den nye retningslinjen. 
Helsedirektoratet har og utarbeidet egne pande-
mianbefalinger om LAR. Anmodningsvedtaket 
anses som fulgt opp gjennom vurderinger under 
kap. 734.

Spesialisering innen geriatri

Vedtak nr. 642, 24. april 2018

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle akutt-
sykehus i Norge har breddekompetanse innen 
behandling av eldre, og at alle store akuttsykehus 
skal ha spesialist i geriatri.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. nr. 
8:135 S (2017–2018), jf. Innst. 227 S (2017–2018). I 
Innst. 11 S (2019–2020) og Innst. 373 S (2019–
2020), samt i Innst. 11 S (2020–2021) uttaler Stor-
tinget at de avventer med å utkvittere vedtaket til 
slik bemanning er på plass ved samtlige store 
sykehus, herunder i Helse Førde HF og Nord-
landsykehuset HF. Det vises til tilsvarende 
merknad fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 
jf. Innst. 580 S (2020–2021).

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i opp-
drag å sikre at alle akuttsykehus skal ha bred-
dekompetanse innenfor behandling av eldre, og at 
alle store akuttsykehus skal ha spesialist i geriatri. 

I årlig melding for 2020 rapporterer Helse Vest 
RHF at Helse Førde HF har ansatt geriater i bistil-
ling, i et samarbeid med Haraldsplass diakonale 
sykehus, og de har leger i spesialisering i geriatri. 
Helse Nord RHF rapporterer at det ved Nord-
landssykehuset HF er geriater i Bodø. De regio-
nale helseforetakene rapporterer at de arbeider 
med rekruttering og de har leger i spesialisering i 
denne spesialiteten ved mange sykehus. I tillegg 
arbeides det mange steder med breddekompe-
tanse på tvers av personellgrupper og legespesiali-
teter for å ivareta og styrke tilbudet innen geriatri. 
Anmodningsvedtaket ansees som oppfylt. Vedta-
ket er også omtalt i kap. 783.

Fødselsomsorg

Vedtak nr. 753, 24. mai 2018

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjøres 
en ny vurdering av behovet for å innføre et scree-
ning-tiltak for å avdekke depresjon blant gravide 
kvinner /barselkvinner.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Represen-
tantforslag 154 S (2017–2018) om tiltak for å sikre 
mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hin-
dre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter 
fødsel, og Representantforslag 168 S (2017–2018) 
om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg, jf. 
Innst. 280 S (2017–2018).

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet vurde-
rer Helse- og omsorgsdepartementet at det vil 
være hensiktsmessig å vurdere behovet for scree-
ning av gravide og barselkvinner som en del av et 
pågående nordisk prosjekt innen samme fagom-
råde som tar sikte legge fram sine erfaringer i 
2021. Det nordiske prosjektet er forsinket som 
følge av koronapandemien. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Kosmetiske injeksjoner

Vedtak nr. 839, 6. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennom-
gang av og fremme forslag om regulering av til-
bud og bruk av kosmetiske injeksjoner. Aldersbe-
grensninger, krav til behandlere og lokaliteter 
må være del av denne. Videre må sanksjonsmu-
ligheter tydeliggjøres. Forbud mot markedsføring 
av kosmetiske injeksjoner og mot bestilling og 
bruk i private hjem bør være del av beslutnings-
grunnlaget som fremlegges for Stortinget.»
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Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandlin-
gen av representantforslag Dokument 8:174 S 
(2017–2018) om et mer regulert marked for kos-
metiske injeksjoner og innstilling fra helse- og 
omsorgskomiteen (Innst. 348 S (2017–2018)).

Anmodningsvedtaket er fulgt opp gjennom 
Prop. 221 L (2020–2021) om endringer i helseper-
sonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven 
med regulering av kosmetiske inngrep, injeksjo-
ner og behandling. I proposisjonen foreslås det en 
aldersgrense på 18 år for å få utført kosmetiske 
inngrep, injeksjoner og behandling uten medi-
sinsk eller odontologisk begrunnelse. Videre fore-
slås det endringer i helsepersonelloven som inne-
bærer et kompetansekrav for å gjennomføre visse 
former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og 
behandlinger slik at bare helsepersonell skal 
kunne utføre disse behandlingene dersom de kan 
påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, kompli-
kasjoner eller bivirkninger. I proposisjonen drøf-
tes videre hvorvidt markedsføring av kosmetiske 
injeksjoner og bestilling og bruk i private hjem 
bør forbys, uten at departementet kommer frem 
til at det ikke er grunnlag for et generelt forbud, 
men at det vil foretas enkelte presiseringer i for-
skrift. Anmodningsvedtaket anses fulgt opp gjen-
nom vurderingen under kap. 732.

Pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser

Vedtak nr. 843, 5. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen vurdere en ny finan-
sieringsnøkkel for å sikre en tilstrekkelig og sik-
ker finansiering av ettervernet av personer med 
ruslidelser både i kommuner og i spesialisthelse-
tjenesten.»

Vedtaket ble truffet i Stortingets behandling av 
Dok. 8:179 S (2017–2018), jf. Innst. 345 S (2017–
2018).

Det vises til merknader i Innst. 11 S (2020–
2021) der flertallet merker seg at regjeringen 
viser til pakkeforløpene, og ikke til vedtakets kon-
krete forespørsel om at en finansieringsnøkkel for 
å sikre tilstrekkelig ettervern vurderes. Flertallet 
kan derfor ikke anse vedtaket som utkvittert. Det 
vises og til Innst. 580 S (2020–2021) der komiteen 
viser til at departementet vil komme tilbake til 
Stortinget i tilknytning til statsbudsjettet for 2022 
og avventer dette før vedtaket kvitteres ut.

Regjeringen har fulgt opp anmodningsvedta-
ket blant annet ved å innføre pakkeforløp innen 

psykisk helse og rus, der oppfølging etter behand-
ling også inngår. Regjeringen har vurdert om en 
ny finansieringsnøkkel kunne være hensiktsmes-
sig, men mener det ikke er ønskelig å gjøre 
endringer i dagens ansvars- og oppgavefordeling 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
Når pasienter skrives ut fra døgnbehandling er 
det et kommunalt ansvar å sørge for et godt tilbud 
for den enkelte. Samtidig kan personer med rusli-
delser få oppfølging av spesialisthelsetjenesten, 
også etter utskrivning fra døgninstitusjon. Anmod-
ningsvedtaket anses som fulgt opp gjennom vur-
deringer under kap. 734.

Markedsføring av kosmetisk kirurgi

Vedtak nr. 851, 6. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen utrede innstramming 
i reguleringen av kommersiell markedsføring av 
kosmetisk kirurgi, særlig reklame som bidrar til 
usunt kroppsideal og som også når barn og 
unge.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandlin-
gen av representantforslag Dokument 8:174 S 
(2017–2018) om et mer regulert marked for kos-
metiske injeksjoner og innstilling fra helse- og 
omsorgskomiteen (Innst. 348 S (2017–2018)).

Anmodningsvedtaket er fulgt opp gjennom 
Prop. 221 L (2020–2021) under punkt 9.4. Her 
redegjør departementet for hvorfor det ikke vil 
være grunnlag for å innføre et generelt forbud 
mot markedsføring av produkter og tjenesteytin-
gen ved utføring av kosmetiske inngrep, injeksjo-
ner eller behandling. Departementet finner det 
mer hensiktsmessig å foreta enkelte presiserende 
endringer i forskrift om markedsføring av kosme-
tiske inngrep. I denne forbindelse er det foreslått 
at helsepersonell skal utforme markedsføringen 
slik at den ikke oppfattes av barn under 18 år til å 
være rettet mot deres aldersgruppe, eller på 
annen måte bidrar til kroppspress blant barn. 
Videre er det foreslått endringer som gjør at det 
skal fremgå tydelig at markedsføringsreglene skal 
gjelde for kosmetiske inngrep i form av kosme-
tiske injeksjoner eller ved bruk av fillers og lege-
midler, i motsetning til kosmetiske inngrep i form 
av plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og 
underhud slik det er i dag. Anmodningsvedtaket 
anses som fulgt opp gjennom utredning i Prop. 
221 L (2020–2021) og planlagte forskrifts-
endringer.
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Drift av luftambulansetjenesten

Vedtak nr. 861, 7. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen utrede offentlig/ideell 
drift av luftambulansetjenesten, og komme til-
bake til Stortinget på egnet måte.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandlin-
gen av Dok. 224 S (2017–2018), jf. Innst. 362 S 
(2017–2018).

En ekspertgruppe har utredet framtidig drift 
av luftambulansetjenesten, jf. omtale i Meld. St. 7 
(2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan. 
Ekspertgruppen leverte sin utredning i mars 
2021. På bakgrunn av ekspertgruppens utredning 
og anbefalinger vil regjeringen i all hovedsak vide-
reføre dagens modell, med noen justeringer. Det 
vises til omtale under kap. 732. Vedtaket anses 
med dette som fulgt opp.

Tobakksskadeloven

Vedtak nr. 915, 12. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme for-
slag om endringer i tobakksskadeloven med mål 
om å hindre at en ny generasjon blir avhengig av 
tobakk, og mål om å gjøre flere arenaer i samfun-
net tobakksfrie og å styrke vernet mot passiv røy-
king.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:189 S (2017–2018), jf. Innst. 367 S (2017–
2018). Regjeringen la frem en nasjonal tobakks-
strategi for perioden 2019–2021 i Meld. St. 19 
(2018–2019) Folkehelsemeldinga, hvor det ble 
varslet at flere ulike tiltak ville utredes og vurde-
res. Forslag til endringer i tobakksskadeloven ble 
sendt på høring 22. juni 2021, herunder forslag 
om strengere regulering av e-sigaretter og utvi-
delse av røykeforbudet på flere utendørs områder 
og i biler hvor barn er passasjer. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Kvalitet i spesialistutdanning for leger

Vedtak nr. 922, 12. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen sikre kvaliteten i spe-
sialistutdanningen for leger gjennom nasjonalt 
standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at 
de regionale helseforetakene legger anbefalt 
antall læringsaktiviteter, benevnt som prosedyre-
listene, til grunn for å sikre grunnleggende og lik 

kompetanse for alle legespesialister som utdan-
nes i Norge.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:210 
S (2017–2018), jf. Innst. 339 S (2017–2018). I Innst. 
373 (2020–2021) framgår det at komiteen opprett-
holder vedtaket.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å sørge for 
nasjonal standardisering i legenes spesialistutdan-
ning i henhold til Stortingets vedtak. Direktoratet 
rapporterer at de har gjennomført en bred høring 
for å kvalitetssikre prosedyrelistene. Videre er 
direktoratet i gang med å utvikle en helhetlig plan 
for kvalitetsoppfølging av alle elementene i ny spe-
sialistutdanning for leger. Anmodningsvedtaket 
ansees som oppfylt. Vedtaket er også omtalt i kap. 
783.

Stortingssesjon (2016–2017)

Tannhelsetjeneste og kommunalt ansvar

Vedtak nr. 847, 8. juni 2017

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for en 
prøveordning som innebærer at kommuner som 
ønsker det, etter søknad kan få tillatelse til å 
overta ansvaret for tannhelsetjenesten fra 2020.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 71 L 
(2016–2017) Endringer i helselovgivningen (over-
føring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, 
lovfesting av kompetansekrav m.m.), jf. Innst. 378 
L (2016–2017).

Forutsetningene for gjennomføring av forsø-
ket hvor utvalgte kommuner overtar ansvaret for 
tannhelsetjenesten, er betydelig endret som følge 
av pandemisituasjonen. Utbruddet av covid-19 har 
hatt vesentlige konsekvenser for den fylkeskom-
munale tannhelsetjenesten, og vil ha betydning 
for tjenestens drift det kommende året. Tilsva-
rende er kommunene i en krevende situasjon på 
grunn av pandemiutbruddet. Oppstart av forsøket 
er utsatt til 2022. Regjeringen vil komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.

Tannhelsetjeneste og kommunalt ansvar

Vedtak nr. 848, 8. juni 2017

«Stortinget ber regjeringen sørge for at prøveord-
ningen som starter i 2020, i de kommunene som 
ønsker å overta tannhelsetjenesten, følgeevalue-
res frem til 2023. Basert på erfaringene i prøve-
tiden og endringer i kommunestruktur etter 
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2020, kan en videre utvidelse til flere kommuner 
tidligst skje etter 2023.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 71 L 
(2016–2017) Endringer i helselovgivningen (over-
føring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, 
lovfesting av kompetansekrav m.m.), jf. Innst. 378 
L (2016–2017).

Oppfølging av anmodningsvedtaket blir forsin-
ket på grunn av pandemisituasjonens konsekven-
ser for kommuner og fylkeskommuner og tids-
punktet for oppstart av forsøket er utsatt til 2022. 
Det vises til omtale under anmodningsvedtak 847. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Tannhelsetjeneste og kommunalt ansvar

Vedtak nr. 849, 8. juni 2017

«Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for 
økonomiske incentiver for kommuner som ønsker 
å overta tannhelsetjenesten.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 71 L 
(2016–2017) Endringer i helselovgivningen (over-
føring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, 
lovfesting av kompetansekrav m.m.), jf. Innst. 378 
L (2016–2017).

Oppfølging av anmodningsvedtaket blir forsin-
ket på grunn av pandemisituasjonens konsekven-
ser for kommuner og fylkeskommuner og tids-
punktet for oppstart av forsøket er utsatt til 2022. 
Det vises til omtale under anmodningsvedtak 847. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Tannhelsetjeneste og kommunalt ansvar

Vedtak nr. 850, 8. juni 2017

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med 
egen sak som vurderer overføring av den samlede 
tannhelsetjenesten basert på erfaringene fra prø-
veordningen som kan gi grunnlag for beslutning 
om overføring fra 2023.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 71 L 
(2016–2017) Endringer i helselovgivningen (over-
føring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, 
lovfesting av kompetansekrav m.m.), jf. Innst. 378 
L (2016–2017).

Oppfølging av anmodningsvedtaket blir forsin-
ket på grunn av pandemisituasjonens konsekven-
ser for kommuner og fylkeskommuner og tids-

punktet for oppstart av forsøket er utsatt til 2022. 
Det vises til omtale under anmodningsvedtak 847. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Stortingssesjon (2015–2016)

Basestrukturen for luftambulansen i Norge

Vedtak nr. 545, 17. mars 2016

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med egen sak om basestrukturen for 
luftambulansen i Norge.»

Vedtak ble truffet ved behandling av Meld. St. 11 
(2015–2016) – Nasjonal helse- og sykehusplan 
(2016–2019), jf. Innst. 206 S (2015–2016).

I Innst. 11 S (2020–2021) viser komiteen til at 
regjeringen mener dette er svart ut med Meld. St. 
7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020–2023. Flertallet viser til at under behandlin-
gen av denne planen ble det vedtatt at regjeringen 
skulle komme tilbake til Stortinget med en egen 
sak om basestrukturen for luftambulansen i 
Norge, som må omfatte Innlandet og Bykle/Vinje, 
senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. 
Flertallet kan ikke se at dette er gjort og anser 
ingen av vedtakene som utkvittert. I Innst. 580 S 
(2020–2021) merker komiteen seg at departemen-
tet i Meld. St. 15 (2020–2021) opplyser at det vil 
komme tilbake til Stortinget i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022 og avventer dette før ved-
taket kvitteres ut.

De regionale helseforetakene har utredet 
basestruktur for luftambulansetjenesten, og tilråd-
ningene er fulgt opp. Anmodningsvedtaket anses 
som fulgt opp gjennom vurderingene under kap. 
732.

Prevensjon til rusavhengige

Vedtak nr. 627, 28. april 2016

«Stortinget ber regjeringen vurdere å gi alle 
kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet til-
bud om gratis langtidsvirkende prevensjon.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 15 S 
(2015–2016) – Opptrappingsplan for rusfeltet 
(2016–2020), jf. Innst. 240 S (2015–2016).

I Innst. 11 S (2020–2021) viser komiteen til at 
saken fortsatt er under behandling, og forventer 
videre oppfølging av vedtaket. Komiteen merker 
seg at vedtaket er over tre år gammelt, og det har 
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vært anledning til å høste erfaringer fra gratis pre-
vensjon til kvinner i LAR. Komiteen merker seg at 
regjeringen skal komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

En ordning med gratis langtidsvirkende pre-
vensjon til alle kvinner med alvorlig rusmiddelav-
hengighet, vil reise flere juridiske, økonomiske og 
faglige spørsmål. Helse- og omsorgsdepartemen-
tet vil vurdere dette spørsmålet etter å ha høstet 
flere erfaringer med gratis langtidsvirkende pre-
vensjon til kvinner i LAR, og komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.

Ungdomshelsestrategi og reklame

Vedtak nr. 786, 7. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ung-
domshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke 
at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjen-
nom reklame generelt, og reklame i of fentlige 
rom spesielt.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandlin-
gen av Dokument 8:26 S (2015–2016), jf. Innst. 
327 S (2015–2016).

I Innst. 11 S (2020–2021) merker komiteen seg 
at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Vedtaket har vært fulgt opp gjennom Barne- 
og familiedepartementets og Helse- og omsorgs-
departementets oppfølging av anmodningsvedtak 
nr. 849-853 truffet ved behandling av Dokument 
8:187 S (2017–2018), jf. Innst. 344 S (2017–2018). 
Vedtakene 849–853 følges opp som del av Opp-
trappingsplan for barn og unges psykiske helse, jf. 
Prop. 121 S (2018–2019). Forslag i Prop. 134 L 
(2020–2021) om å endre markedsføringsloven 

§ 21 for å tydeliggjøre at markedsføring som 
bidrar til kroppspress kan anses å stride mot god 
markedsføringsskikk etter markedsføringsloven 
§ 2 ble vedtatt av Stortinget 2. juni 2021. End-
ringen forventes å tre i kraft 1. juli 2022. Anmod-
ningsvedtaket anses som fulgt opp. Det vises til 
omtale under kap. 714.

Ungdomshelsestrategi og tiltak mot kroppspress

Vedtak nr. 787, 7. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ung-
domshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke 
at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjen-
nom reklame.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandlin-
gen av Dokument 8:26 S (2015–2016), jf. Innst. 
327 S (2015–2016).I Innst. 11 S (2020–2021) mer-
ker komiteen seg at regjeringen skal komme til-
bake til Stortinget på egnet måte.

Vedtaket følges opp gjennom Barne- og fami-
liedepartementets og Helse- og omsorgsdeparte-
mentets oppfølging av anmodningsvedtak nr. 849-
853 truffet ved behandling av Dokument 8:187 S 
(2017–2018), jf. Innst. 344 S (2017–2018). Vedta-
kene 849 – 853 følges opp som del av Opptrap-
pingsplan for barn og unges psykiske helse, jf. 
Prop. 121 S (2018–2019). Forslag i Prop. 134 L 
(2020–2021) om endringer i markedsføringsloven 
ved blant annet å innføre en plikt til å merke retu-
sjert eller på annen måte manipulert reklame ble 
vedtatt av Stortinget 2. juni 2021. Det skal utarbei-
des et merke og forskrift om unntak til merkekra-
vet. Det legges opp til at loven kan tre i kraft 1. juli 
2022. Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. 
Det vises til nærmere omtale under kap. 714.
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4  Nærmere omtale av bevilgningsforslag mv.

Alle budsjettforslag er endringer sammenliknet 
med saldert budsjett 2021 så framt ikke annet er 
angitt.

Budsjettkapitler uten bevilgning i 2021 og uten 
bevilgningsforslag i 2020, er ikke omtalt.

Programområde 10 Helse- og omsorg

Programkategori 10.00 Helse- og omsorgsdepartementet mv.

Utgifter under programkategori 10.00 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 10.00 fordelt på postgrupper

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

700 Helse- og omsorgsdepartementet 240 969 240 716 250 803 4,2

701 E-helse, helseregistre mv. 1 245 697 1 464 530 955 063 -34,8

702 Beredskap 28 877 2 012 844 482 494 -76,0

703 Internasjonalt samarbeid 99 608 86 246 286 435 232,1

704 Norsk helsearkiv 68 344 73 913 74 829 1,2

708 Eldreombudet 7 017 10 060 10 722 6,6

709 Pasient- og brukerombud 73 440 73 707 75 321 2,2

Sum kategori 10.00 1 763 952 3 962 016 2 135 667 -46,1

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

01-29 Statens egne driftsutgifter 940 581 3 180 267 1 189 204 -62,6

50-89 Overføringer til andre 823 371 781 749 946 463 21,1

Sum kategori 10.00 1 763 952 3 962 016 2 135 667 -46,1
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Kap. 700 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for 
følgende underliggende virksomheter i 2021:
– Bioteknologirådet
– Direktoratet for e-helse
– Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
– Eldreombudet
– Folkehelseinstituttet
– Helsedirektoratet, inkl. Helfo
– Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Hel-

seklage)
– Norsk helsearkiv (Arkivverket)1

– Norsk pasientskadeerstatning
– Statens helsetilsyn
– Statens legemiddelverk
– Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 

omsorgssektoren (Ukom)
– Mattilsynet (faglig ansvar)
– Helse Midt-Norge RHF
– Helse Nord RHF
– Helse Sør-Øst RHF
– Helse Vest RHF
– Norsk helsenett SF
– AS Vinmonopolet

I sesjonen 2021–2021 er det lagt fram følgende for 
Stortinget i tillegg til de faste budsjettproposisjo-
nene:
– Prop. 12 S (2020–2021) – Endringar i statsbud-

sjettet 2020 under Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (som følgje av endra takstar for legar, 
psykologar og fysioterapeutar)

– Prop. 16 L (2020–2021) – Endringer i folke-
trygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 
og 2)

– Prop. 28 L (2020–2021) – Midlertidige 
endringer i helseberedskapsloven (forlengelse 
av midlertidige endringer for å avhjelpe nega-
tive konsekvenser av utbrudd av covid-19)

– Prop. 42 S (2020–2021) – Endringer i statsbud-
sjettet 2020 under Helse- og omsorgsdeparte-
mentet

– Prop. 65 L (2020–2021) – Endringer i helseper-
sonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk 
etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte 
unntak fra taushetsplikten mv.)

– Prop. 84 L (2020–2021) – Endringer i legemid-
delloven og apotekloven (bytte av biologiske 
legemidler i apotek)

– Prop. 92 L (2020–2021) – Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. 
(rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.)

– Prop. 102 L (2020–2021) – Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven (nytt krav til samar-
beidsavtalen mellom kommuner og helsefore-
tak)

– Prop. 112 L (2020–2021) – Endringer i helse-
personelloven og pasientjournalloven (bruk av 
helseopplysninger for å lette samarbeid, læring 
og bruk av kunstig intelligens i helse- og 
omsorgstjenesten mv.)

– Prop. 116 L (2020–2021) – Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell 
for fritt brukervalg)

– Prop. 121 L (2020–2021) – Endringer i helse-
personelloven (melding ved helsesvekkelse av 
betydning for trafikksikkerheten)

– Prop. 131 L (2020–2021) – Midlertidige 
endringer i smittevernloven (forskriftshjem-
mel om isolering og begrensninger i bevegel-
sesfrihet for å forebygge eller motvirke overfø-
ring av SARS-CoV-2)

– Prop. 187 L (2020–2021) – Midlertidige 
endringer i helseberedskapsloven (forlengelse 
av midlertidige endringer for å avhjelpe nega-
tive konsekvenser av utbrudd av covid-19)

– Prop. 202 S (2020–2021) – Endringer i stats-
budsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepar-
tementet for å dekke økte kostnader til korona-
sertifikat, under Justis- og beredskapsdeparte-
mentet om endringer i karantenehotellordnin-
gen, under Nærings- og fiskeridepartementet 
for å dekke kompensasjonsordning for utgifter 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

 budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 240 969 240 716 250 803

Sum kap. 700 240 969 240 716 250 803

1 Norsk helsearkiv er organisert som en særskilt virksomhet 
innenfor det statlige Arkivverket som er underlagt Kultur-
departementet
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til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk 
arbeidskraft

– Prop. 203 LS (2020–2021) – Midlertidige 
endringer i smittevernloven mv. (koronasertifi-
kat) og samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning 
(EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen

– Prop. 205 S (2020–2021) – Endringar i statsbud-
sjettet 2021 under Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (som følgje av endra takstar for legar, 
psykologar og fysioterapeutar)

– Prop. 215 L (2020–2021) – Lov om informa-
sjonstilgang m.m. for utvalg som skal under-
søke saker om overgrep begått av helseperso-
nell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

– Prop. 219 S (2020–2021) – Endringer i stats-
budsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepar-
tementet som følge av statlig finansiering av 
testing til koronasertifikat ved bruk av private 
aktører uten avtale med det offentlige

– Prop. 221 L (2020–2021) – Endringer i helse-
personelloven og pasient- og brukerrettighets-
loven (regulering av kosmetiske inngrep, 
injeksjoner og behandling)

– Meld. St. 6 (2020–2021) – Tilbaketrekning av 
Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-hel-
seloven)

– Meld. St. 11 (2020–2021) – Kvalitet og pasient-
sikkerhet 2019

– Meld. St. 25 (2020–2021) – Likeverdsreformen

– Meld. St. 38 (2020–2021) – Nytte, ressurs og 
alvorlighet — Prioritering i helse- og omsorgs-
tjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet hadde om lag 
208 årsverk i 2020, mot om lag 207 årsverk i 2019.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelse, varer og tjenester.

Det foreslås å flytte 3,2 mill. kroner til kap. 100 
Utenriksdepartementet, post 01 Driftsutgifter 
knyttet til opprettelsen av ny stilling i 2021 som 
spesialutsending ved EU-delegasjonen med 
ansvar for covid-19 og fremtidig helseberedskap, 
jf. omtale i Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbe-
vilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 
2021.

Det foreslås å flytte 0,2 mill. kroner fra kap. 
1605 Direktoratet for forvaltning og økonomi-
styring, post 01 Driftsutgifter i tilknytning til finan-
siering av SAP-lisenser og fakturahåndtering for 
kunder av DFØ, jf. omtale i Finansdepartementets 
Prop. 1 S (2021–2022).

Bevilgningen under posten er økt med 3 mill. 
kroner som følge av at forventet pensjonspremie 
til Statens pensjonskasse, inklusive arbeidsgiver-
avgift av dette, tilsvarende er økt, jf. nærmere 
omtale under kap. 2 Profilen i budsjettforslaget.

Kap. 701 E-helse, helseregistre mv.

Vesentlige endringsforslag, utover gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i Del I og generell pri-
sjustering:

Bevilgningen foreslås økt med:
– 113 mill. kroner til å dekke statens bidrag til 

programaktiviteter i felles kommunal journal 

for kommunale helse- og omsorgstjenester 
utenfor helseregion Midt-Norge

– 57,9 mill. kroner til Pasientens legemiddelliste 
til kommunal helse- og omsorgstjeneste

– 36,4 mill. kroner mot tilsvarende merinntekter 
over kap. 3701, post 02

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 520 334 767 228 593 274

70 Norsk helsenett SF 175 797 153 733 90 896

71 Medisinske kvalitetsregistre 38 666 38 685 39 493

72 Nasjonale e-helseløsninger 510 900 504 884

73 Tilskudd til e-helse i kommunal sektor,  
kan overføres 231 400

Sum kap. 701 1 245 697 1 464 530 955 063
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– 5 mill. kroner til nettverk i regi av KS som er 
flyttet fra kap. 761

– 10 mill. kroner til steg 1 i program digital sam-
handling

– 7,8 mill. kroner til Norsk helsenett SFs arbeid 
med digital sikkerhet

– 1 mill. kroner til forvaltning og drift av Én vei 
inn som er flyttet fra kap. 781, post 21

Det foreslås å flytte:
– 322,2 mill. kroner til kap. 571, post 60 Ramme-

tilskudd til kommuner Innbyggertilskudd, til 
forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsnin-
ger

– 267,9 mill. kroner til kap. 732, post 72-75 til for-
valtning og drift av nasjonale e-helseløsninger

– 0,23 mill. kroner til kap. 740, post 21 til forvalt-
ning og drift av innsynsløsningen for Kommu-
nalt pasient- og brukerregister (KPR)

Bevilgningen foreslås redusert med:
– 159,4 mill. kroner til Helseanalyseplattformen
– 20 mill. kroner til Modernisert folkeregister

Regjeringen vil realisere målene i Meld. St. 9 
(2012–2013) Én innbygger – én journal gjennom å 
utvikle nasjonale e-helseløsninger for å bedre digi-
tal samhandling, modernisere sektorens journal-
løsninger og legge til rette for mer og bedre bruk 
av helsedata. Digitale løsninger gjør det mulig å 
levere helsetjenester av høy kvalitet samtidig som 
vi ivaretar en bærekraftig utvikling for helse- og 
omsorgstjenesten. Digitale løsninger gjør kontak-
ten med helse- og omsorgstjenesten enklere for 
innbyggerne samtidig som de får større innfly-
telse over egen behandling og helse. Gode jour-
nalløsninger forenkler arbeidshverdagen for hel-
sepersonell, tilrettelegger for bedre arbeidspro-
sesser og samhandling slik at pasienter blir ivare-
tatt på en helhetlig og god måte. Med enkel og 
sikker tilgang til helsedata ruster vi forsknings- og 
utviklingsmiljøene til arbeidet med å utvikle frem-
tidsrettede behandlingsmetoder som kommer 
enkeltpasienter og felleskapet til gode. En grunn-
leggende forutsetning for å lykkes med digitalise-
ringen er at personvern og informasjonssikkerhet 
ivaretas.

Riksrevisjonen har gjennomført en undersø-
kelse av Helse- og omsorgsdepartementets sty-
ring av arbeidet med oppfølging av stortingsmel-
dingen om én innbygger – én journal. Riksrevisjo-
nen konkluderer i Dokument 3:14 (2020–2021) 
med at det er store svakheter i departementets 
oppfølging og at det ikke har vært god nok frem-
drift i gjennomføring av tiltakene.

Departementet viser til at arbeidet med én inn-
bygger – én journal har vært gjenstand for flere 
faser med tilhørende beslutningspunkter. Som det 
framgår av statsrådens redegjørelse til Riksrevi-
sjonen mener departementet at rapporteringen til 
Stortinget har gjenspeilet en utredning i flere 
faser, der detaljeringsgraden har økt ved sentrale 
beslutninger. Departementet mener at de vesent-
ligste saksopplysninger er rapportert til Stortin-
get i arbeidet med én innbygger – én journal, og 
viser til at konseptvalget også er vurdert to ganger 
av ekstern kvalitetssikrer. Risiko og samfunnsøko-
nomiske beregninger ble kommunisert til Stortin-
get i Prop. 1 S (2020–2021) etter at KS2 for Akson 
– felles kommunal journal og helhetlig samhand-
ling, var gjennomført.

Departementet viser videre til at samhand-
lingsfunksjonalitet har vært høyt prioritert gjen-
nom hele arbeidet, og det er ikke gjort en aktiv 
nedprioritering av samhandlingsløsningen i 
forprosjektet for Akson. Det ble vurdert å gjen-
nomføre samhandling stegvis, for å redusere 
risiko og kompleksitet i arbeidet. Det pågår en 
betydelig satsing for å styrke nasjonale e-helseløs-
ninger gjennom investeringer i tjenester for enkel 
og sikker tilgang til helsedata, grunndataregistre 
for personell og virksomhet i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, og utvikling av en nasjonal tje-
neste for laboratorie- og radiologisvar. Det er eta-
blert et forprosjekt for å utrede neste steg i utvik-
lingen av digital samhandling.

Riksrevisjonen anbefaler blant annet at depar-
tementet sørger for koordinering av IT-utviklin-
gen, sikrer bedre involvering og medinnflytelse 
fra sektor, i større grad involverer forsknings- og 
fagmiljøer i utredningsprosesser, videreutvikler 
og avklarer rollefordeling, viderefører arbeidet 
med nye mekanismer for prioritering og samfi-
nansiering, og sørger for at felles grunnmur og 
nasjonale e-helseløsninger videreutvikles i tråd 
med sektorens behov.

Departementet viser til at den nasjonale sty-
ringsmodellen er styrket i 2020 gjennom etable-
ringen av et felles veikart for utvikling og innfø-
ring av nasjonale e-helseløsninger. Veikartet er 
utarbeidet i tett samarbeid med sektoren og gir en 
samlet oversikt over utvikling og innføring av de 
nasjonale e-helseløsningene. Veikartet skal vide-
reutvikles som del av nasjonal portefølje. Direkto-
ratet for e-helse har fått i oppdrag å videreutvikle 
den nasjonale styringsmodellen for e-helse, og det 
pågår arbeid med å etablere en mer helhetlig og 
forutsigbar oversikt over framtidige kostnader til 
forvaltning og drift.
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Det pågår videre en rekke tiltak for å styrke 
arbeidet med å følge opp målene i én innbygger – 
én journal:
– Pasientens legemiddelliste er høyt prioritert, 

og i 2022 har regjeringen foreslått en satsing på 
å utvikle funksjonalitet for sykehjem og hjem-
metjenester

– Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å 
gjøre en samlet vurdering av sektorens utvik-
ling av journal- og kurveløsninger

– Departementet har sendt på høring forslag om 
endringer i pasientjournalloven som legger det 
rettslige grunnlaget for målene i én innbygger 
– én journal

– Regjeringen har sammen med statsbudsjettet 
lagt fram et forslag til lovhjemmel om plikt til 
tilgjengeliggjøring av, og betaling for drift og 
forvaltning av de fire nasjonale e-helseløsnin-
gene (helsenettet, kjernejournal, e-resept og 
helsenorge.no).

– Det er etablert et teknisk beregningsutvalg for 
nasjonale e-helseløsninger som har en viktig 
rolle med å bidra til transparens og best mulig 
tallgrunnlag

– Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å 
utrede og komme med en anbefaling på hvor-
dan aktører innen forskning, innovasjon og 
næringsutvikling kan mobiliseres for å øke 
gjennomføringsevnen på e-helseområdet.

Anmodningsvedtak

Endringer i Smittestopp-applikasjonen

Vedtak nr. 711, 16. juni 2019

«Stortinget ber regjeringen endre Smittestopp-
applikasjonen og sørge for at de som laster ned 
appen får mulighet til delt samtykke. Ett til smit-
tesporing og ett til kunnskapsinnhenting.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 
130 L (2019–2020), jf. Innst. 385 L (2019–2020).

Ved behandling av Prop. 195 S (2020–2021), jf. 
Innst. 600 S (2020–2021) ble anmodningsvedtaket 
behandlet og en ny applikasjon er utviklet, kun 
med funksjonalitet for varsling av nærkontakter. 
Med dette bortfalt også grunnlaget for å utvikle 
en egen samtykkeløsning for innsamling av statis-
tikk til analyseformål. Applikasjonen er frivillig i 
bruk, og den har to samtykkeløsninger, én for 
nasjonal smittesporing og én for den europeiske 
smittesporingsløsningen.

Helseregistre som skal tilgjengeliggjøres i helse-
analyseplattformen

Vedtak nr. 95, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen konsultere Sametin-
get før forskrift etter § 20 i helseregisterloven som 
skal regulere hvilke helseregistre som skal tilgjen-
geliggjøres i helseanalyseplattformen, sendes på 
høring, med mål om å oppnå enighet om sikring 
av urfolks kontroll med innsamling, tilgang til, 
analyse og fortolkning av helserelaterte data.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 59 
L (2019–2020), jf. Innst. 75 L (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp gjennom konsultasjon 
med Sametinget ved utarbeidelse av høringsnotat 
om Forslag til forskrift om løsning for tilgjengelig-
gjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og 
Helsedataservice). Departementet foreslår å ikke 
innlemme den befolkningsbaserte helseundersø-
kelsen Saminor i ordningen på det nåværende 
tidspunkt. Konsultasjonsprosessen er avsluttet 
med enighet mellom Sametinget og Helse- og 
omsorgsdepartementet.

Kobling mellom innreiseregisteret og  
MSIS-labdatabase

Vedtak nr. 560, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen om å raskt få på plass 
en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-
labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbe-
falinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for 
testing og overholdelse av karanteneregler/isola-
sjon.»

Ved behandling av Prop. 79 S (2020–2021), jf. 
Innst. 233 S (2020–2021) ble anmodningsvedtaket 
behandlet og anmodningsvedtaket anses som 
fulgt opp.

Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehel-
seinstituttet, Direktoratet for e-helse, Norsk helse-
nett SF og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, har på oppdrag fra Helse- og omsorgs-
departementet lagt til rette for at kommunene får 
tilgang til innreiseregisteret og MSIS for å følge 
opp etterlevelse av karanteneplikt, gjennomføre 
smitteoppsporing og for å vurdere risiko for smit-
tespredning.
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Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker oppfølgning og gjennomfø-
ring av tiltak som bidrar til digitalisering av helse- 
og omsorgstjenesten, og bedre utnyttelse av hel-
sedata, herunder videreutvikling av Kommunalt 
pasient- og brukerregister (KPR).

Bevilgningen foreslås økt med:
– 57,9 mill. kroner til Pasientens legemiddelliste 

til kommunal helse- og omsorgstjeneste
– 36,4 mill. kroner mot tilsvarende merinntekter 

over kap. 3701, post 02
– 10 mill. kroner til steg 1 i program digital sam-

handling

Det foreslås å flytte:
– 98,4 mill. kroner til kap. 701, post 73 for å 

dekke statens kostnader til programaktivite-
tene i arbeidet med felles kommunal journal

– 15 mill. kroner til kap. 701, post 73 til nettverks-
aktiviteter for innføring av nasjonale e-helseløs-
ninger i regi av KS

Bevilgningen foreslås redusert med:
– 159,4 mill. kroner til Helseanalyseplattformen 

som følge av at deler av investeringene er gjen-
nomført

– 20 mill. kroner til Modernisert folkeregister i 
henhold til planlagt gjennomføring av tiltaket

EPJ-løftet for fastleger, privatpraktiserende spesia-
lister og fysioterapeuter videreføres med 20 mill. 
kroner for avtaleåret 2021/2022.

Digital samhandling

Det foreslås å øke bevilgningen med 10 mill. kro-
ner, til totalt 204,2 mill. kroner, til steg 1 i digital 
samhandling for å styrke arbeidet med grunndata- 
og tillitstjenester, etablere nasjonal tjeneste for 
laboratorie- og radiologisvar, og gjennomføre 
forprosjekt for neste steg i utviklingen.

Målet for arbeidet med digital samhandling er 
å gi innbyggere og helsepersonell bedre mulighet 
til å utveksle informasjon digitalt. I helse- og 
omsorgstjenesten er normalsituasjonen at pasien-
ter har behov for tjenester fra ulike virksomheter 
og tjenestenivåer i et behandlingsforløp. Skiftet 
mellom ulike virksomheter kan skje raskt og hyp-
pig.

Tjenester for enkel og sikker tilgang til rele-
vant helseinformasjon skal støtte samhandling 
mellom helsepersonell, gi innbyggere tilgang til 
enkle og sikre digitale tjenester og tilgjengelig-
gjøre data for kvalitetsforbedring, helseovervå-

king, styring og forskning. Det er allerede eta-
blert flere nasjonale e-helseløsninger for bedre 
digital samhandling. For å nå målene om helhetlig 
og effektiv digital samhandling og få realisert 
gevinstene fullt ut, er det behov for å styrke og 
videreutvikle dagens nasjonale e-helseløsninger 
og etablere nye tjenester og ny funksjonalitet på 
flere områder.

Det ble med Stortingets behandling av Prop. 1 
S (2020–2021) besluttet investeringer for steg 1 av 
digital samhandling, innenfor en samlet styrings-
ramme på 635 mill. kroner (P50) og samlet kost-
nadsramme på 730,5 mill. kroner (P85) over fire 
år eksklusiv mva. Digital samhandling steg 1 
omfatter følgende prosjekter: 1) tjenester for 
enkel og sikker tilgang til helseopplysninger 
(grunndata- og tillitstjenester), 2) nasjonal infor-
masjonstjeneste for laboratorie- og radiologisvar 
og 3) forprosjekt for neste steg i utviklingen av 
digital samhandling. Programmet digital sam-
handling ledes av Direktoratet for e-helse og 
arbeidet gjennomføres i samarbeid med Norsk 
helsenett SF og aktører i helse- og omsorgssekto-
ren som er bredt representert i programmet.

I 2021 har løsninger for å håndtere koronapan-
demien vært prioritert, noe som har ført til at det 
har tatt lenger tid å samle sektoren om felles 
omfang og innretning på arbeidet i neste steg i 
utviklingen av digital samhandling. I 2022 vil inn-
satsen i programmet bli rettet mot å etablere til-
litstjenester for å støtte laboratorie- og radiolo-
gisvartjenesten, tjenester og funksjonalitet for 
dokumentdeling og modernisering av grunnda-
tatjenester.

Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag i 
laboratorie- og radiologisvar skal gjøre prøvesvar 
innen laboratoriefag, radiologi og nukleærmedi-
sinmedisin lettere tilgjengelig for helsepersonell 
og innbyggerne. Målet er å gjøre laboratorie- og 
radiologisvar tilgjengelige for helsepersonell gjen-
nom kjernejournal og/eller pasientjournal, og for 
innbyggerne via helsenorge.no. Departementet 
vil vurdere de rettslige konsekvensene av de ulike 
løsningsalternativene og om det eventuelt er 
behov for regelendringer.

Direktoratet for e-helse fikk i desember 2020 i 
oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for det neste 
steget i utviklingsretningen av digital samhand-
ling. Prioritering av tiltak i steg 2 skal ta utgangs-
punkt i veikartet for utvikling og innføring av 
nasjonale e-helseløsninger og prinsipper om at 
hvert steg har selvstendig verdi, dekker behov i 
tjenesten, og er teknisk modent.

Forprosjektet vil synliggjøre hvordan steg 2 
bidrar til å realisere målene for digital samhand-
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ling, og danne grunnlag for planleggingen av 
påfølgende steg i utviklingen. Forprosjektet for 
digital samhandling steg 2 vil bli kvalitetssikret i 
henhold til statens prosjektmodell som grunnlag 
for å legge fram en eventuell investeringsbeslut-
ning for Stortinget.

E-helsetiltak for trygg og sikker legemiddel-
håndtering

Realisering av pasientens legemiddelliste foreslås 
styrket med 57,9 mill. kroner i 2022. Midlene skal 
gå til utvikling av funksjonalitet i sentral forskriv-
ningsmodul for sykehjem og hjemmetjenester i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Regjeringen legger opp til at minst 50 pst. av 
gevinstene synliggjøres i kommuneopplegget i 
statsbudsjettet det enkelte år. Pasientens legemid-
delliste krever samtidighet for å lykkes, og styr-
kingen gir kommunene mulighet til å være med 
på utviklings- og innføringsløpet som legges for 
programmet.

Digitalisering av legemiddelområdet skal gi 
helsepersonell tilgang til riktige legemiddelopp-
lysninger uavhengig av tid og sted, og legge til 
rette for at pasientsikkerheten kan ivaretas gjen-
nom hele pasientforløpet. Pasientens legemiddel-
liste er et sentralt tiltak for å realisere dette. I dag 
finnes det ikke én samlet oversikt over pasientens 
legemidler. Det medfører at helsepersonell bru-
ker tid på å skaffe oversikt over hvilke legemidler 
pasienten bruker og at risikoen for feil øker.

Realisering av pasientens legemiddelliste er 
høyt prioritert. Det legges opp til en trinnvis utvik-
ling som gradvis vil gi helsepersonell bedre over-
sikt over oppdatert legemiddelopplysninger. Pasi-
entens legemiddelliste er summen av ulike tiltak 
som til sammen skal gi en mer helhetlig og oppda-
tert oversikt. Tiltakene bygger videre på eksis-
terende nasjonale løsninger, som kjernejournal 
for rask tilgang til legemiddelopplysninger for hel-
sepersonell, e-resept og helsenorge.no for innbyg-
gernes tilgang til egne legemiddelpopplysninger. I 
tillegg etableres en ny tjeneste for legemiddelfor-
skrivning (sentral forskrivningsmodul).

I 2020 ble Legemiddelprogrammet reorgani-
sert med bedre forankring og sterkere represen-
tasjon fra sektoren. I 2021 har programmet endret 
navn til Program pasientens legemiddelliste, og 
det er utarbeidet et styringsdokument med mer 
detaljerte planer for det videre arbeidet. I 2021 
starter utprøving av pasientens legemiddelliste i 
Helse Vest RHF og Bergen kommune. Riksrevi-
sjonen mener det er alvorlig at realisering av pasi-
entens legemiddelliste er forsinket. Direktoratet 

for e-helse har iverksatt tiltak og departementet 
vil følge opp videre framdrift i styringsdialogen i 
2022.

Kjernejournal og e-resept er viktig for at alle 
grupper av helsepersonell skal få tilgang til pasi-
entens legemiddelinformasjon. Løsningene er tatt 
i bruk i spesialisthelsetjenesten, hos legevakter 
og majoriteten av fastleger, og er under innføring i 
helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Per 
august 2021 er 68 kommuner i gang med å innføre 
kjernejournal i helse- og omsorgstjenesten og 
ytterligere 70 kommuner har foreløpig meldt inn 
ønske om å ta løsningen i bruk.

I 2022 er de viktigste aktivitetene innføring av 
kjernejournal i flere kommuner, videre utprøving 
av pasientens legemiddelliste i Helse Vest RHF og 
Bergen kommune, tilrettelegging for Helseplatt-
formen, og utprøving og videreutvikling av sentral 
forskrivningsmodul for å redusere de tekniske 
hindringene for innføring av pasientens legemid-
delliste. Samtidig vil Direktoratet for e-helse 
arbeide tett med sektoren for å utvikle en forutsig-
bar innføringsplan. Arbeidet krever samarbeid 
mellom flere ulike leverandører og aktører i sek-
toren, både nasjonalt og lokalt, og det er fortsatt 
risiko knyttet til gjennomføring av aktivitetene.

Modernisering av journalløsningene

Et viktig arbeid for å realisere én innbygger – én 
journal er modernisering av journalløsningene 
som skjer gjennom: 1) innføring av en felles jour-
nalløsning i helseregion Midt-Norge (Helseplatt-
formen), 2) samordnet utvikling av journalløsnin-
gene i øvrige regionale helseforetak, og 3) utvik-
ling av en felles kommunal journal i kommunene 
utenfor helseregion Midt-Norge. Moderniserin-
gen av journalløsningene skal understøttes av eta-
blerte og nye nasjonale løsninger for digital sam-
handling.

I helseregion Midt-Norge er Helseplattformen 
under utvikling som en ny felles elektronisk pasi-
entjournal for sykehus, kommuner og fastleger, jf. 
omtale under kap. 732, post 70. Helseplattformen 
AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim 
kommune. Alle kommuner i regionen har opsjon 
på å slutte seg til journalløsningen, og flere kom-
muner har vedtak på å utløse opsjon i 2020 og 
2021. Per 2. juli 2021 har 28 kommuner i helsere-
gion Midt-Norge vedtatt å utløse opsjon på Helse-
plattformen. Innføringsplan for Helseplattformen 
ble i 2021 utsatt med 6 måneder som følge av for-
sinkelser i prosjektet, blant annet grunnet covid-
19. I 2021 preges arbeidet av forberedelser og 
opplæring i organisasjonene, integrasjon mot tred-
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jeparter og mot nasjonale tjenester. Det er eta-
blert et tett samarbeid mellom Helse Midt-Norge 
RHF, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett 
SF om innføringen. Innføring av løsningen er plan-
lagt å starte i Trondheim kommune og St. Olav 
hospital våren 2022. Som utprøvningsarena for det 
nasjonale målbildet én innbygger – én journal, er 
det viktig med overføring av erfaring fra arbeidet 
til øvrige deler av sektoren.

I Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse 
Sør-Øst RHF pågår et langsiktig arbeid med å 
videreutvikle og samordne eksisterende journal-
systemer. Modernisering av journalløsningene vil 
bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og 
skal gjøre det enklere å ta i bruk nasjonale løsnin-
ger for digital samhandling, slik at helsepersonell 
får tilgang til nødvendig og relevant informasjon 
uavhengig av hvor pasienten har fått behandling 
tidligere. De regionale helseforetakene skal i 2021 
utarbeide en felles plan for arbeidet med å moder-
nisere journal- og samhandlingsløsningene hvor 
det også skal legges til rette for samhandling mel-
lom helseforetak og kommunene. Regionenes pla-
ner skal ses i sammenheng med de nasjonale pla-
nene for digital samhandling. Direktoratet for e-
helse vil høsten 2021 gjøre en samlet vurdering av 
sektorens utvikling av journal- og kurveløsninger 
for å nå målene i én innbygger – én journal. Se 
nærmere omtale av arbeidet med modernisering 
av journalløsninger i de regionale helseforetakene 
under kap. 732 Regionale helseforetak.

Se omtale av arbeidet med felles kommunal 
journal under post 73.

Forslag til lovendringer

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 5. juli 
2021 forslag til endringer i pasientjournalloven mv. 
for å sikre nasjonal digital samhandling til beste for 
pasienter og brukere på høring. Høringsnotatet 
består av tre deler som omfatter 1) regulering av 
nasjonal digital datainfrastruktur, 2) lovhjemmel for 
å automatisere individuelle administrative vedtak, 
og 3) lovhjemmel for bruk av journalopplysninger 
for å utvikle og teste behandlingsrettede helsere-
gistre (pasientjournalsystemer mv.). Høringsfristen 
er satt til 15. oktober.

Lovforslaget skal sikre at relevante og nødven-
dige opplysninger om pasientene er tilgjengelige 
for helsepersonell i forbindelse med helsehjelp. 
Målet én innbygger – én journal forutsetter en 
nasjonal digital datainfrastruktur som samlet vil 
utgjøre en nasjonal løsning.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram og digital 
hjemmeoppfølging

Det foreslås å videreføre nasjonalt velferdstekno-
logiprogram i perioden 2022–2024, der formålet er 
å understøtte kommunene i deres arbeid med å 
integrere velferdsteknologi i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene. Det foreslås en 
rekke nye og videreførte tiltak, med en samlet 
bevilging på 93 mill. kroner i 2022 over kap. 761, 
post 21, kap. 762, post 63 og kap. 701, post 73.

Koronapandemien har ført til en betydelig 
økning i bruken av velferdsteknologiske løsnin-
ger i den kommunale helse- og omsorgstjeneste. 
Kommunene har under koronapandemien vist 
evne til rask omstilling og samarbeid. Dette har 
bidratt til at den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten har kunnet opprettholde et tilnærmet likt 
tjenestetilbud under pandemien. Det har også 
bidratt til å redusere smittespredning, da hjem-
metjenesten har kunnet redusere antall fysiske 
besøk samtidig som brukerne blir ivaretatt og 
føler trygghet.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har i peri-
oden 2013–2021 bidratt til utvikling, utprøving og 
innføring av velferdsteknologiske løsninger i kom-
munene, kompetanseheving og opplæring, og eta-
blering av åpne standarder for velferdsteknologi. 
Gjennomføringen av programmet ledes av Helse-
direktoratet og er gjort i tett samarbeid med KS, 
kommunesektoren, Direktoratet for e-helse, 
Norsk helsenett SF og statsforvalterne.

Helsedirektoratet rapporterte høsten 2020 at 
innføring av trygghets- og mestringsteknologi 
som GPS, trygghetsalarmer, medisindispensere 
mv., har gitt gode resultater i den kommunale 
helse- og omsorgstjeneste. Det rapporteres om 
spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet på tje-
nesten for brukeren, pårørende og ansatte. Inn-
føringstakten har vært rask. Oppmerksomheten 
på kompetanseheving, helhetlige tjenestemodel-
ler og nettverksarbeid har bidratt til at en stor del 
av kommunene har innført velferdsteknologi, i 
hovedsak trygghets- og mestringsteknologi, som 
en del av tjenestetilbudet. Over 300 kommuner 
har tatt i bruk teknologi for trygghet og mestring. 
Samtidig er det flere kommuner, særlig mindre og 
mellomstore kommuner, som ikke har kommet 
like langt i innføringen av velferdsteknologi. For å 
understøtte disse kommunene, bidra til videre 
utbredelse og sikre at etablerte strukturer for 
samarbeid omkring velferdsteknologi ikke avvi-
kles, mener regjeringen at det er viktig å videre-
føre programmet.
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Som del av programmet er det gjennomført en 
nasjonal utprøving av digital hjemmeoppfølging i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert 
fastlegekontor og primærhelseteam, for pasienter 
med kroniske sykdommer. De foreløpige resulta-
tene viser at digital hjemmeoppfølging gir mindre 
bruk av helsetjenester i hjemmet, ingen forskjell i 
bruk av spesialisthelsetjenester, men flere kontak-
ter med fastlegen. En foreløpig samfunnsøkono-
misk vurdering viser at kostnadene ved innføring 
av digital hjemmeoppfølging overstiger verdien av 
den tallfestede samfunnsøkonomiske nytte. Samti-
dig er brukerne mer fornøyde og opplever større 
grad av mestring, og en ser et potensiale for at tje-
nesten kan bidra til redusert bruk av andre tjenes-
ter på sikt. Sluttrapporten fra utprøvingen vil fore-
ligge i desember 2021. På bakgrunn av resulta-
tene, vil Helsedirektoratet vurdere om det er 
behov for å videreføre utprøvingen for å innhente 
mer kunnskap før eventuelt innføring og utfor-
ming av nasjonale anbefalinger i 2022.

For å bygge videre på erfaringene fra arbeidet 
og bidra til at implementering og spredning av vel-
ferdsteknologi fortsetter i de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene, foreslås det å gjøre virke-
midlene for nettverk og prosessveiledning i kom-
munene varige og legge dem til etablerte struktu-
rer. Det foreslås å etablere et varig nettverk for 
innføring av velferdsteknologi i kommunene i regi 
av KS, og å etablere en varig løsning på prosess-
veiledning av kommunene. Det foreslås videre å 
styrke satsingen på teknologisk støtte til barn, 
unge og voksne med medfødte eller tidlig erver-
vede funksjonsnedsettelser og digital hjemmeopp-
følging.

Innenfor trygghets- og mestringsteknologi vil 
nasjonale myndigheter først og fremst støtte kom-
munene gjennom nettverk og prosessveiledning. 
Arbeidet vil basere seg på metodikken og erfarin-
gene fra Nasjonalt velferdsteknologiprograms 
arbeid med trygghet- og mestringsteknologi. Se 
nærmere omtaler på kap. 761, post 21.

Arbeidet med arkitektur og infrastruktur, her-
under velferdsteknologisk knutepunkt, viderefø-
res i en ny programperiode under ledelse av 
Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse 
leverte 20. mai en første vurdering av helse- og 
omsorgssektorens behov for tilgang til relevant 
informasjon fra medisinsk utstyr som benyttes 
ved digital hjemmoppfølging, nåværende og mulig 
fremtidig rolle for velferdsteknologisk knutepunkt 
og anbefalte nasjonale tiltak som understøtter 
behovene. Leveransen viser til at det pågår flere 
relevante aktiviteter på området. Det er behov for 
å konkretisere de foreslåtte tiltakene nærmere i 

samarbeid med sektoren. Direktoratet for e-helse 
vil legge fram en plan for det videre arbeidet høs-
ten 2021.

Se nærmere omtale av prosjektene som inngår 
i velferdsteknologiprogrammet under kap. 761, 
post 21, kap. 762, post 63 og kap. 701, post 73.

Oppdaterte og tilgjengelige helsedata

Det foreslås samlet bevilget 77,9 mill. kroner til 
investeringer for å videreutvikle analysetjenester 
og dataprodukter, etablere Helsedataservice som 
forvaltningsorganisasjon, og til forvaltning og 
drift av løsningen. For øvrig finansieres forvalt-
ning og drift av løsningen gjennom ulike former 
for brukerfinansiering.

Helseanalyseplattformen og Helsedataservice 
skal bidra til at Norges omfattende og verdifulle 
helsedata gjøres mer tilgjengelige for forskning 
og andre viktige formål for pasienter og befolk-
ning. Målet er å bidra til bedre helseforskning, 
styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og 
omsorgstjenester og stimulere til innovasjon og 
næringsutvikling.

Direktoratet for e-helse har i regi av Helseda-
taprogrammet (2017–2021) etablert helsedata.no 
med en oversikt over data i nasjonale helseregis-
tre, felles søknadsskjema, variabelutforsker og 
informasjon og veiledning om søknadsprosessen. 
Det er også utviklet felles tjenester for helseregis-
trene for innsyn, samtykke og reservasjon. Stor-
tinget har vedtatt nødvendige endringer i helsere-
gisterloven. Forskriften som skal regulere Helse-
dataservice og Helseanalyseplattformen har vært 
på høring og er til behandling i departementet.

Arbeidet med å bygge opp Helsedataservice 
vil stå sentralt høsten 2021. Det pågår rekrutte-
ring av ansatte på Tynset og i Trondheim, og det 
er etablert samarbeid med registerforvalterne og 
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK) om opplæring og kompe-
tanseoverføring. Videre skal tjenestene som tilbys 
på helsedata.no utvides og videreutvikles. Felles 
søknadsskjema og andre tjenester skal utvides 
med flere datakilder og så langt i 2021 er tjenes-
tene utvidet med data fra Statistisk sentralbyrå og 
Helsearkivregisteret. Registerforvalterne skal 
rapportere variabler og metadata fra helseregis-
trene og helseundersøkelsene til ny nasjonal vari-
abelkatalog til bruk for forskning og kvalitetsar-
beid. Innsynsløsningen på helsenorge.no skal inn-
føres for flere registre og det skal etableres inn-
synsløsninger for data på Helseanalyseplattfor-
men. Arbeidet med å utvikle løsninger for 
tilrettelegging og utlevering av data pågår. Det 
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samme gjelder felles saksbehandlingssystem, ana-
lysetjenester (kohortutforsker) og analyserom.

I 2022 skal Helsedataservice settes i drift med 
vedtaksmyndighet og tilgjengeliggjøring av data. 
Videre skal Helsedataprogrammet fases ut og det 
skal etableres en ny organisering av fag- og bruke-
rinnflytelse. Helsedataprogrammet er i en kre-
vende fase både når det gjelder framdrift og res-
surser når løsningen nå skal realiseres. Den nye 
saksbehandlingsløsningen er fremdeles under 
utvikling og innføring, det pågår oppbygging av et 
helt nytt fagmiljø på Tynset og det har oppstått 
utfordringer knyttet til Schrems II-dommen. 
Videre er forskriftsarbeidet forsinket fordi Stortin-
gets behandling av nødvendige lovendring ble 
utsatt som følge av koronapandemien. Det gjen-
står derfor utviklings- og innføringsarbeid før løs-
ningene kan settes i drift 2022. Programmet har 
replanlagt og oppdatert framdriftsplanen i 2021 og 
arbeider kontinuerlig med å redusere risiko i gjen-
nomføringen.

Helseanalyseplattformen og Helsedataservice 
etableres på et tidspunkt der europakommisjonen 
satser på helsedata, digital helse og datadrevet 
innovasjon. Oppmerksomheten på data og digitale 
løsninger er styrket i kjølvannet av covid-19. Gode 
data er en forutsetning for den planlagte styrkin-
gen av rådgivningskapasiteten til European Medi-
cines Agency (EMA) og European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC). Norge 
deltar i et samarbeidsprosjekt som skal utrede 
juridisk, organisatorisk, teknisk og medisinsk-fag-
lig rammeverk for et europeisk helsedatafelles-
skap – European Health Data Space. Norge leder, 
sammen med Finland, et nordisk samarbeidspro-
sjekt på helsedata – Nordic Commons – som har 
som mål å utvikle en nordisk infrastruktur for å 
utveksle helsedata og etablere nordiske samar-
beidsprosjekter for forskningsmiljø og nærings-
liv. Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt 
på god koordinering mellom nasjonalt, nordisk og 
europeisk arbeid for å sikre effektiv bruk av res-
surser og økt gjennomføringskraft.

Det har i sammenheng med etablering av Hel-
seanalyseplattformen og Helsedataservice som 
nasjonal løsning for tilgang til helsedata vært ret-
tet mye oppmerksomhet mot å gjøre helsedata 
enklere tilgjengelig. Løsningen er fremdeles 
under etablering og arbeidet vil prege helsedata-
området i lang tid framover. Samtidig går vi over i 
en ny fase der det i økende grad er behov for å 
rette oppmerksomheten mot de langsiktige ambi-
sjonene for oppdaterte og tilgjengelige helsedata. 
Direktoratet for e-helse har på bakgrunn av dette 
fått i oppdrag å beskrive utviklingsretning for 

arbeidet med automatisk innrapportering og data-
fangst til helseregistre som grunnlag for å styrke 
datagrunnlaget.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Formålet til Kommunalt pasient- og brukerregister 
(KPR) er å gi sentrale og kommunale myndigheter 
grunnlag for planlegging, styring, finansiering og 
evaluering av kommunale helse- og omsorgstje-
nester. KPR er etablert med data fra allerede eta-
blerte registre som Kontroll og utbetaling av helse-
refusjoner (KUHR) og Individbaserte pleie- og 
omsorgsdata (Iplos). I 2020 rapporterte alle 356 
kommuner Iplos-data. KPR inneholder også oppda-
terte data som viser aktivitet i den kommunale all-
mennlegetjenesten. Statistikk utvikles og publise-
res på helsedirektoratet.no. Registeret er etablert 
med innebygget personvern og har løsninger for 
innsyn og reservasjon på helsenorge.no.

Under koronapandemien er det økt etterspør-
sel etter mer oppdaterte data i registeret. Helsedi-
rektoratet arbeider derfor med å legge til rette for 
hyppigere innsending av Iplos-data. Dette pilote-
res sammen med kommuner og leverandører, 
implementeres i kommunenes EPJ og skal 
omfatte resten av tjenestene i 2022. Framdrift for 
pilot og implementering er avhengig av EPJ-leve-
randører.

Prioriterte områder for utvikling av registeret i 
2022 er ytterligere datafangst fra allmennlegetje-
nesten, omsorgstjenestene og helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten.

Helsedirektoratet gjennomfører også et 
forprosjekt om innsamling og behandling av tann-
helsedata. Se omtale under kap. 770, post 21.

Modernisering av Folkeregisteret

Bevilgningen til modernisert folkeregister for 
helse- og omsorgssektoren foreslås videreført 
med 61,6 mill. kroner i 2022.

Skatteetaten har i perioden 2016 – 2020 moder-
nisert Folkeregisteret, jf. omtale i Prop. 1 S (2015–
2016) for Finansdepartementet. Tiltaket gjør 
informasjon om innbyggere raskere tilgjengelig 
samtidig som arbeidsprosesser forenkles og sik-
kerheten øker. Direktoratet for e-helse koordine-
rer helse- og omsorgssektorens arbeid. Fra 2020 
ble alle nyfødte barn meldt inn elektronisk til 
modernisert Folkeregister. I 2020 ble innføring av 
elektroniske meldinger om dødsfall fremskyndet 
pga. covid-19. Ved utgangen av 2020 ble tilnærmet 
65 pst. av alle dødsfall meldt elektronisk til moder-
nisert Folkeregister og Dødsårsaksregisteret. 
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Digitaliseringen reduserer tiden det tar å oppda-
tere disse registrene, fra måneder og uker, til 
timer. Arbeidet med å etablere helse- og omsorgs-
tjenestens kopi av Folkeregisteret (Persontje-
nesten) i Norsk helsenett SF ble i 2020 utsatt på 
grunn av Schrems II-dommen. Tjenesten blir eta-
blert i Norsk helsenett SFs infrastruktur høsten 
2021. Nasjonal innføring starter i 2022. Planen er 
at den nye persontjenesten erstatter dagens løs-
ning (PREG) slik at denne kan avvikles i 2023.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor  
2019 – 2025: Alvorlig sykt barn

Helse- og omsorgsdepartementet koordinerer 
arbeidet med livshendelsen Alvorlig sykt barn. 
Dette er én av syv prioriterte livshendelser i regje-
ringens og KS felles digitaliseringsstrategi for 
2019–2025. I 2020 fikk Helsedirektoratet midler til 
å gjennomføre en Stimulab-prosess for å få en 
bred og omforent innsikt i brukerens behov og 
utfordringer. Helsedirektoratet leder arbeidet i 
samarbeid med Direktoratet for e-helse, Utdan-
ningsdirektoratet, Statped, NAV, KS og Flekke-
fjord kommune. Stimulab-prosjektet startet opp i 
januar 2021 og skal etter planen ferdigstilles i 
løpet av året. Prosjektet har i 2021 gjennomført en 
innsikts- og innovasjonsfase, hvor det er kartlagt 
utfordringer i tjenesten knyttet til livshendelsen. 
Helsedirektoratet vil på bakgrunn av dette arbei-
det foreslå relevante prioriterte tiltak for det 
videre arbeidet med livshendelsen Alvorlig sykt 
barn, som ses i sammenheng og koordineres med 
andre tiltak som retter seg mot målgruppen, som 
for eksempel 0-24-samarbeidet og BarnUnge21-
strategien.

Post 70 Norsk helsenett SF

Bevilgningen dekker kostnadene til Norsk helse-
nett SFs arbeid med infrastruktur og nasjonale 
løsninger for elektronisk samhandling og digital 
sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Videre 
dekker bevilgingen midler til Center for Cyber 
and Information Security (CCIS).

Bevilgningen foreslås styrket med:
– 7,8 mill. kroner til Norsk helsenett SFs arbeid 

med digital sikkerhet
– 4,1 mill. kroner fra kapittel 701, post 72 og 

1 mill. kroner fra kap. 781, post 21 til forvalt-
ning og drift av Én vei inn

Det foreslås å flytte:
– 72,1 mill. kroner fra posten til kap. 571, post 60 

som følge av gjeninnføring av medlemsavgift til 

helsenettet for kommunene, jf. forslag om inn-
føring av plikt til betaling for nasjonale e-helse-
løsninger

– 1,8 mill. kroner fra posten til kap. 571, post 60 
som kompensasjon for betaling for forvaltning 
og drift av nasjonale e-helseløsninger, jf. forslag 
om innføring av plikt til betaling for nasjonale e-
helseløsninger

– 1,9 mill. kroner fra posten til kap. 732, post 72-
75, fordelt mellom de regionale helseforeta-
kene etter fordelingsnøklene i inntektssys-
temet for fordeling av basisfinansieringen. 
Gjelder kompensasjon for innføring av betaling 
for nasjonale helseløsninger

– 0,23 mill. kroner fra posten til kap. 740, post 21 
som gjelder forvaltning og drift av innsynsløs-
ningen for Kommunalt pasient- og brukerre-
gister (KPR)

Rollen som nasjonal tjenesteleverandør

Norsk helsenett SF er nasjonal tjenesteleverandør 
på e-helseområdet og skal legge til rette for sikker 
og effektiv elektronisk samhandling. Statsforeta-
ket sørger for sikker, stabil og effektiv drift av 
IKT-infrastruktur og de nasjonale e-helseløsnin-
gene, og har en sentral rolle i arbeidet med å nå 
målene for digitalisering i helse- og omsorgssek-
toren. Norsk helsenett SF har under pandemien 
sørget for at de nasjonale e-helseløsningene ble 
utviklet med funksjonalitet for å understøtte sekto-
rens håndtering, slik som rask tilgang til prø-
vesvar for helsepersonell og innbyggere, vaksina-
sjonsstatus, koronasertifikat og bestilling av time 
for test og vaksinasjon. Dette var viktig for regje-
ringens strategi for testing, isolering, smittespor-
ing og karantene (TISK) og koronavaksinasjons-
programmet. Statsforetaket har som nasjonal tje-
nesteleverandør en viktig rolle i det nasjonale e-
helsearbeidet, og bidrar med leveranser i arbeidet 
med pasientens legemiddelliste, program digital 
samhandling, Helseanalyseplattformen, doku-
mentdeling via kjernejournal, velferdstekno-
logisk knutepunkt, ny funksjonalitet på helse-
norge.no, Modernisert folkeregister mv.

Norsk helsenett SF har ansvar for forvaltning 
av elektronisk meldingsutveksling og bidrar til 
koordinert innføring i sektoren. I 2020 ble det 
sendt 193,5 millioner elektroniske meldinger over 
helsenettet. Antallet mikrobiologiske meldinger 
økte med over syv millioner i andre halvår 2020 
som følge av koronatesting.

Norsk helsenett SF har i 2020 og 2021 videre-
utviklet helsenettet med sikre tjenester og nød-
vendig kapasitet. Blant annet bli infrastrukturen 
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styrket gjennom pågående utbygging av stamnet-
tet til Helse Sør-Øst RHF. Første hovedleveranse 
til Helse Sør-Øst RHF ble ferdigstilt våren 2021 og 
arbeidet videreføres. I tillegg har statsforetaket til-
rettelagt for at medlemmer i helsenettet kan 
benytte skybaserte løsninger av elektronisk pasi-
entjournal på en enklere måte. Under koronapan-
demien har statsforetaket oppgradert løsninger 
for bruk av hjemmekontor og video for egne 
ansatte, helseforvaltningen og medlemmene i hel-
senettet. Kapasiteten på hjemmekontorløsningen 
økte i 2020 fra 2000 til 20 000 samtidige brukere. 
Antall virtuelle møterom økte fra 1200 til 22 930 
for å kunne møte både pasienter og kolleger over 
video. Statsforetaket har videre arbeidet med å 
forbedre hele prosessen fra bestilling, levering og 
forvaltning av helsenettilknytning og tjenester i 
stamnettet. Dette skal bidra til at tjenestene forval-
tes og videreutvikles i tråd med sektorens behov.

Digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren

Bevilgningen foreslås styrket med 8,9 mill. kroner 
i 2022, inkludert 1,1 mill. kroner fra Center for 
Cyber and Information Security (CCIS). Bevilg-
ningen skal bidra til å styrke HelseCERT, helsetje-
nestenes kompetansemiljø for operativ informa-
sjonssikkerhet, med økt kapasitet til å gjennom-
føre sikkerhetstesting av aktørene i sektoren, 
overvåke sikkerhetssituasjonen og drive aktiv 
kommunikasjon og bistand til aktørene i helse- og 
omsorgssektoren. Samtidig vil HelseCERTs kapa-
sitet til å inngå i nasjonalt IKT-beredskapsarbeid 
styrkes. Den interne sikkerhetsmonitoreringen i 
helseregionene og Norsk helsenett SF forsterkes, 
og arbeidet gjøres i samarbeid med de regionale 
helseforetakene, slik at HelseCERT bygger moni-
toreringstjenester som treffer de regionale helse-
foretakenes behov. Trusselbildet og sårbarhe-
tene for digitale angrep er i endring og styrking av 
arbeidet med informasjonssikkerhet er viktig for å 
sikre at sensitive opplysninger ikke kommer på 
avveie.

Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av 
helseforetakenes forebygging av angrep mot IKT-
systemene, jf. Dokument 3:2 (2020–2021). Riksrevi-
sjonens undersøkelse tydeliggjør behovet for å 
styrke arbeidet med informasjonssikkerhet i helse- 
og omsorgssektoren. Norsk helsenett SF har som 
tjenesteleverandør en viktig rolle i dette arbeidet. 
Norsk helsenett SF skal sørge for en sikker og 
trygg infrastruktur for effektiv samhandling mel-
lom aktørene i helse- og omsorgssektoren, og bidra 
til at den nasjonale helseberedskapen blir ivaretatt, 
jf. Nasjonal helseberedskapsplan. Norsk helsenett 

SF skal bidra til godt samarbeid med relevante 
aktører, inkludert Helsedirektoratet, Direktoratet 
for e-helse og Folkehelseinstituttet. Gjennom Hel-
seCERT samarbeider Norsk helsenett SF tett med 
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Nasjonalt 
cybersikkerhetssenter (NCSC) og øvrige sektorers 
responsmiljøer (CERTer) for å oppdage, forebygge 
og håndtere ondsinnede inntrengingsforsøk og 
uønskede hendelser.

HelseCERT har siden 2011 videreutviklet 
Nasjonalt beskyttelsesprogram til helse- og 
omsorgstjenesten for å styrke den operative sikker-
heten. Det er etablert løsninger for sikkerhetsmo-
nitorering som kan oppdage cyberangrep og tek-
niske sårbarheter før de utnyttes av trusselaktører. 
Over 400 virksomheter deltar i beskyttelsespro-
grammet per juni 2021. Dette inkluderer 326 kom-
muner, etater underlagt Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, spesialisthelsetjenesten og en rekke leve-
randører tilknyttet Helsenettet. HelseCERT deler 
viktig kunnskap og innsikt som virksomhetene i 
sektoren kan bruke i egne risikovurderinger. Digi-
tal beskyttelse i dybden (DBD) er et program som 
ble utviklet og etablert i 2020. Målet er at virksom-
hetene i helsesektoren, sammen med HelseCERT, 
aktivt kan forsvare seg mot og oppdage cyberan-
grep som skjer i infrastrukturen internt i den 
enkelte virksomhet. I 2021 har Norsk helsenett SF 
inngått avtale med Helse Nord IKT om å knytte seg 
til denne tjenesten. Dialog med IKT-miljøene i de 
øvrige regionale helseforetakene pågår.

I 2021 har samarbeidet med Nasjonal sikker-
hetsmyndighet (NSM) bidratt til at sentrale virk-
somheter i helse- og omsorgssektoren har tatt i 
bruk NSMs varslingssystem for digital infrastruk-
tur. Samarbeidet skal videreutvikles i 2022 og 
bidrar til økt evne til å avdekke mistenkelig aktivi-
tet i virksomheters nett. Norsk helsenett SF har i 
2021 gjennomført inntrengingstester hos helsere-
gioner, kommuner og andre virksomheter i sekto-
ren og statsforetaket vurderer samlet sett at sik-
kerhetsnivået i sektoren er bedret. HelseCERT 
har også gjennomført øvelser, inkludert øvelser 
på IKT-sikkerhet, gjenoppretting av tjenester og 
Nasjonal helseøvelse 2021.

Center for Cyber and Information Security (CCIS)

Det foreslås 1 mill. kroner til Center for Cyber and 
Information Security (CCIS) i 2022. Det inne-
bærer en reduksjon på 1,1 mill. kroner som går til 
å styrke Norsk helsenett SFs arbeid med digital 
sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. CCIS ved 
Norges tekniske og naturvitenskapelige universi-
tet (NTNU) er et nasjonalt senter for forskning, 
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utdanning og kompetansebygging innen cyber- og 
informasjonssikkerhet. Senterets mandat er å 
styrke samfunnets kompetanse og ferdigheter når 
det gjelder å beskytte mot, oppdage, respondere 
på og etterforske kriminelle handlinger som gjen-
nomføres ved bruk av digital teknologi. I 2020 
utarbeidet CCIS på oppdrag fra departementet et 
forslag om etter- og videreutdanning innen digital 
sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Oppdraget 
er fulgt opp i 2021 og CCIS vil gjøre nærmere vur-
deringer av mulighetene for etablering av en slik 
etter- og videreutdanning.

Meldeportalen Én vei inn

Det foreslås til sammen 5,1 mill. kroner til forvalt-
ning og drift av meldeportalen Én vei inn på 
melde.no for melde- og varselplikter som er pålagt 
helse- og omsorgstjenesten. I tillegg vil forvalt-
nings- og driftskostnader knyttet til meldinger av 
bivirkninger av koronavaksiner faktureres Folke-
helseinstituttet som del av koronavaksinasjons-
programmet, se kap. 745, post 01.

Målet med Én vei inn er å gjøre det enklere for 
helsetjenesten, pasienter og pårørende å melde og 
å redusere underrapportering slik at pasientsik-
kerheten kan forbedres. Meldeportalen for helse-
personell inkluderer bivirkninger av vaksiner, 
legemidler, kosmetikk, medisinsk og elektromedi-
sinsk utstyr, varsler om alvorlige hendelser til Sta-
tens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommi-
sjon for helse- og omsorgstjenesten samt uøn-
skede hendelser knyttet til blod, celler og vev og 
organer (biovigilans).

Meldeportalen er i 2020 og 2021 videreutviklet 
i tett samarbeid med eierne av meldeordningene 
og koronavaksinasjonsprogrammet. Portalen er 
blitt viktig i koronavaksinasjonsprogrammet, 
blant annet ved melding av bivirkninger av vaksi-
ner. Det er etablert egen portal for meldinger fra 
pasienter og pårørende, videreutviklet felles funk-
sjonalitet på melde.no for toveisdialog, og påbe-
gynt arbeid med å integrere melde.no mot virk-
somhetssystemene. I 2022 er målet at kosttil-
skudd inkluderes og det planlegges for å inklu-
dere uønskede hendelser ved bruk av strålegi-
vende utstyr. Videreutvikling vil fortsette i 
samarbeid med eierne av ordningene og finansi-
eres i tråd med modellen som er etablert mellom 
Norsk helsenett SF og aktørene.

Post 71 Medisinske kvalitetsregistre

Bevilgningen dekker finansiering av Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
(SKDE) i Helse Nord RHF. Nasjonalt servicemiljø 
har en sentral faglig og koordinerende rolle på 
kvalitetsregisterområdet. Videre dekker bevilg-
ningen videreutvikling av tekniske fellesløsninger 
og implementering av felles infrastruktur for 
medisinske kvalitetsregistre i regi av de regionale 
helseforetakene. Regionale servicemiljø bidrar i 
utvikling og implementering av fellesløsninger for 
å bedre datakvalitet, legger til rette for pasientrap-
porterte data, og bistår i bruk og analyse av kvali-
tetsregisterdata.

Medisinske kvalitetsregistre er registre som 
løpende dokumenterer behandlingsresultater for 
en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i 
individuelle behandlingsforløp. Hovedformålet er 
kvalitetsforbedring og forskning. Helsedirektora-
tet beslutter hvilke registre som får nasjonal sta-
tus. I alt 51 kvalitetsregistre har nasjonal status 
medio 2021. Etter forskrift om medisinske kvali-
tetsregistre er det meldeplikt til registre med 
nasjonal status.

SKDE utarbeider årlige statusrapporter for 
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre på kva-
litetsregistre.no. Statusrapporten for 2020 viser 
nøkkeltall basert på årsrapportene til de nasjonale 
kvalitetsregistrene for 2019. Rapporten viser fort-
satt positiv utvikling på datakvalitet og inkludering 
av pasientrapporterte data i kvalitetsregistrene, 
og dokumenterer at de nasjonale kvalitetsregis-
trene i økende grad brukes til kvalitetsforbedring 
og forskning. Alle nasjonale medisinske kvalitets-
registre publiserer kvalitetsindikatorer på nettpor-
talen på kvalitetsregistre.no. Portalen er under 
stadig utvikling og inneholder fra 2020 en sam-
menstilling av resultater på sykehusnivå på tvers 
av registre som gir en samlet framstilling av kvali-
tet for styringsformål.

Det er fortsatt en utfordring at løsningene for 
elektronisk innrapportering til kvalitetsregistre 
mangler direkte tilknytning til elektronisk pasien-
tjournal, noe som medfører manuell duplisering 
av informasjon som kunne vært hentet ut direkte. 
Direktoratet for e-helse har i 2021 fått i oppdrag å 
beskrive en utviklingsretning for datafangst og 
automatisk innrapportering til helseregistre. De 
regionale helseforetakene har en sentral rolle i å 
legge til rette for automatisert datafangst til helse- 
og kvalitetsregistre fra strukturerte data i journal-
systemene.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvali-
tetsregistre i SKDE og Helsedirektoratet har eta-
blert samarbeid for å benytte sentrale helseregis-
tre som datakilde for utvalgte medisinske kvali-
tetsregistre for å unngå unødig dobbeltrapporte-
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ring. Det pågår et prosjekt for å etablere kvalitets-
registre innenfor psykisk helsevern med 
utgangspunkt i automatisk uttrekk fra tilgjenge-
lige datakilder.

De regionale helseforetakene og fagmiljøene 
knyttet til kvalitetsregistrene er viktige premissle-
verandører i det nasjonale arbeidet med å utvikle 
felles løsninger for helseregistrene. Målet er å 
dreie ressursene fra datainnhenting til kvalitets-
sikring og analyse av data, og kunne analysere 
data fra flere fagområder enn i dag.

Post 72 Nasjonale e-helseløsninger

Bevilgningen til forvaltning og drift av de nasjo-
nale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, 
helsenorge.no, grunndata og helseID overføres til 
kommunerammen og sykehusrammen i tråd med 
forslaget om å innføre plikt til betaling for forvalt-
ning og drift av nasjonale e-helseløsninger.

Det foreslås å flytte:
– 4,1 mill. kroner til kap. 701, post 70 til forvalt-

ning og drift av meldeportalen Én vei inn
– 248,3 mill. kroner til kap. 571, post 60, jf. forsla-

get om å innføre plikt til betaling for forvaltning 
og drift av nasjonale e-helseløsninger

– 261,7 mill. kroner til kap. 732, post 72-75, for-
delt mellom de regionale helseforetakene etter 
fordelingsnøklene i inntektssystemet for forde-
ling av basisfinansieringen, jf. forslaget om å 
innføre plikt til betaling for forvaltning og drift 
av nasjonale e-helseløsninger. Beløpet inklude-
rer også 13,6 mill. kroner som gjelder felles 
nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Nasjonale e-helseløsninger

Nasjonale e-helseløsninger gir innbyggerne og 
helsepersonell muligheten til å få tilgang til, se, 
bruke og dele helseinformasjon digitalt. Helseper-
sonellets adgang til informasjon om pasientene er 
knyttet til tjenstlig behov og regulert i eget regel-
verk. De nasjonale e-helseløsningene helsenettet, 
inkludert grunndata og helseID, kjernejournal, e-
resept og helsenorge.no er viktige for at helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne sørge for nødven-
dige helse- og omsorgstjenester for innbyggerne. 
Løsningene bør benyttes av alle relevante aktører 
i tjenesten for å gi best mulig effekt.

Kjernejournal gir helsepersonell innsyn i nød-
vendig pasientinformasjon. Kjernejournal er inn-
ført ved sykehus, legevakter og fastlegekontor. I 
tillegg har alle innbyggere fått tilgang til egen 
kjernejournal via helsenorge.no. Bruken av kjer-
nejournal er økende, og antall oppslag fra helse-

personell passerte 100 000 per måned i 2020. Bru-
ken har økt jevnt gjennom 2020. I mars 2021 ble 
det registrert totalt 160 000 oppslag fra helseper-
sonell fra akuttmedisinsk kjede og kommunal 
pleie- og omsorg. Det gjøres flest oppslag fra hel-
seforetak og fastlegekontor. Kjernejournal var per 
første tertial 2021 i bruk i totalt 552 virksomheter 
innenfor tjenesteområdene sykehjem og hjem-
metjenesten i kommunene. Norsk helsenett SF 
samarbeider med KS og utvalgte kommuner om 
utprøving og innføring i sykehjem og i hjemmetje-
nestene. Per juni 2021 har om lag 50 kommuner 
startet med å bruke kjernejournal og enda flere er 
koblet til.

Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF 
har i tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og 
Helse Nord RHF gjennomført en utprøving av 
dokumentdeling via kjernejournal fra høsten 
2020. Erfaringene fra utprøvingen er positiv og 
helsepersonell opplever at deling av journaldoku-
menter, slik som epikriser, sammenfatninger og 
radiologisvar, forenkler samarbeidet mellom kom-
munal helse- og omsorgstjeneste og sykehusene. 
Dokumentdeling bidrar til å effektivisere arbeids-
prosesser og gi bedre beslutningsgrunnlag, helse-
personell sparer tid på å innhente opplysninger og 
de får mer tid til behandling og oppfølging av pasi-
enter og brukere. Det arbeides med å utvide 
utprøvingen til flere aktører og flere grupper hel-
sepersonell. Direktoratet for e-helse og Norsk hel-
senett SF samarbeider med aktørene om planer 
for videre innføring i 2022.

E-resept er en løsning for sikker overføring av 
resepter mellom rekvirenter, apotek og bandasjist. 
Løsningen bidrar til at helsepersonell får bedre 
oversikt over pasientens gyldige resepter, og pasi-
enter får oversikt over egne resepter på hel-
senorge.no. E-resept er tatt i bruk av fastleger, 
apotek og alle sykehus. Over 90 pst. av alle resep-
ter er elektroniske, og det arbeides med å innføre 
løsningen for flere rekvirentgrupper. I 2020 ble de 
to aktuelle journalløsningene for tannleger god-
kjent for e-resept.

Helsenorge.no er innbyggernes inngang til 
offentlige helse- og omsorgstjenester på nett og 
gir tilgang til kvalitetssikret helseinformasjon, 
digitale helsetjenester og sikker dialog med helse- 
og omsorgstjenesten. Helsenorge.no har vært en 
svært viktig kilde til informasjon og tjenester for 
innbyggerne under koronapandemien og det har 
vært en sterk økning i bruken av nettstedet i 2020 
og 2021. Fra 2019 til 2021 økte antall brukere fra 
3,2 til 4,7 millioner innbyggere. I juni 2021 var det 
13 millioner besøk på nettstedet, tre ganger så 
høyt besøkstall som samme måned året før. I sam-
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menheng med koronapandemien er det utviklet 
tjenester for innsyn i prøvesvar på koronatester, 
selvbetjent timebestilling for koronatesting, inn-
kalling til vaksinering, og innbyggerne kan hente 
ut koronasertifikat.

Nasjonale e-helseløsninger omfatter også 
grunndata som gir tilgang til ulike registre med 
informasjon om personer, personell og virksom-
heter, og helseID som gir helsepersonell enkel og 
sikker tilgang til ulike systemer via én pålogging. 
Både grunndata og helseID er felleskomponenter 
i helsenettet, og en forutsetning for identitetsfor-
valtning, sporbarhet og tilgangsstyring som bidrar 
til å øke digital sikkerhet i helse- og omsorgstje-
nesten. I 2020 og 2021 er grunndataplattformen 
gjort tryggere gjennom å innføre helseID for 
pålogging og innføring av egne konti per fagsys-
tem for tilgang til grunndata. Informasjonen i 
grunndata benyttes av hele helse- og omsorgstje-
nesten og er nødvendig for sikker og helhetlig 
samhandling mellom aktørene. Totalt er 13 000 
virksomheter integrert med grunndata. Det har 
vært en økning i oppslag i løsningen i 2020 på om 
lag 38 pst. sammenlignet med 2019. HelseID er i 
2020 og 2021 videreutviklet for å støtte Helseplatt-
formen i helseregion Midt-Norge, gi helseperso-
nell tilgang til e-resept via elektronisk pasientjour-
nal og informasjonssikkerhet og stabilitet er for-
bedret. Se omtale av helsenettet under post 70 
Norsk helsenett SF.

Forslag til lovendringer

Helse- og omsorgsdepartementet legger fram for-
slag til endringer i pasientjournalloven (tilgjenge-
liggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløs-
ninger) samtidig med statsbudsjettet. Formålet 
med lovendringene er å bidra til gode og effektive 
helse- og omsorgstjenester for å ivareta hensynet 
til pasientsikkerhet, personvern og effektiv bruk 
av offentlige ressurser. Det forutsetter at rele-
vante og nødvendige opplysninger følger den 
enkelte pasienten og er tilgjengelige for helseper-
sonellet. For at de nasjonale e-helseløsningene 
skal bli mest mulig effektive, er det viktig at de 
brukes av alle relevante aktører i sektoren.

For å stimulere til innføring og bruk, foreslår 
departementet blant annet hjemler for tilgjenge-
liggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløs-
ninger. Forslaget pålegger virksomheter som yter 
helse- og omsorgstjenester å gjøre tilgjengelig og 
ta i bruk fire bestemte nasjonale e-helseløsninger i 
sin virksomhet. Forslaget omfatter løsningen for 
elektroniske resepter (e-resept), Nasjonal kjer-
nejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert 

grunndata. Forslaget gir videre hjemmel til å 
pålegge regionale helseforetak og kommuner å 
betale for forvaltning og drift av løsningene, apo-
tek og bandasjist pålegges å betale for e-resept. 
Norsk helsenett SF skal ha plikt til å tilby de nasjo-
nale e-helseløsningene til helse- og omsorgssekto-
ren. Videre foreslår departementet at Norsk hel-
senett SF gis lovhjemmel til å innhente person-
opplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av 
taushetsplikt og til å etablere en kopi av Folkere-
gisteret. Forslaget er en videreføring av enkelte av 
lovbestemmelsen i Prop. 65 L (2019–2020) Lov om 
e-helse (e-helseloven) og følger opp Meld. St. 6 
(2020–2021) og Innst. 59 S (2020–2021) om tilba-
ketrekking av e-helseloven.

Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helse-
løsninger

Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helse-
løsninger ble satt ned av Helse- og omsorgsdepar-
tementet høsten 2019. Utvalget skal legge fram en 
best mulig vurdering av tallgrunnlaget for bereg-
nede kostnader til forvaltning og drift av eksis-
terende nasjonale e-helseløsninger, inkludert hel-
senettet, og bidra til transparens og størst mulig 
grad av konsensus blant aktørene både når det 
gjelder kostnadsanslag og fordeling mellom aktø-
rene. Utvalget ledes av Direktoratet for e-helse og 
består for øvrig av representanter for kommune-
sektoren, regionale helseforetak, Legeforeningen, 
Apotekforeningene og Norsk helsenett SF. Direk-
toratet for e-helse og Norsk helsenett SF er sekre-
tariat for utvalget. Utvalget ble etablert som et 
supplement til den nasjonale styringsmodellen for 
e-helse. Sektorens forslag til prioriteringer vil gjø-
res gjennom den nasjonale styringsmodellen, 
mens beregningsutvalget vil vurdere og kvalitets-
sikre kostnader knyttet til forvaltning og drift av 
disse prioriteringene.

Utvalget skal som grunnlag for fastsetting av 
betalingen, hvert år gjennomføre en overordnet 
gjennomgang av tallmaterialet i løpet av våren 
basert på prognoser fra Norsk helsenett SF. På 
høsten skal utvalget behandle Norsk helsenett 
SFs beregninger av priser og avgiftsatser på et 
mer detaljert nivå. Utvalget vurderte våren 2021 
både nivå på og fordeling av kostnadene til forvalt-
ning og drift av de nasjonale e-helseløsningene.

I høring av forslag til endringer i pasientjour-
nalloven og forskrift om IKT-standarder i helse- 
og omsorgstjenesten, foreslår departementet at 
oppgaver og sammensetning av det tekniske 
beregningsutvalget reguleres i forskrift. Departe-
mentet vil videre vurdere om det er behov for å 
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justere mandatet til utvalget når det er avklart 
hvordan betalingen for nasjonale e-helseløsnin-
ger skal reguleres.

Meldeportalen Én vei inn

Bevilgningen til meldeportalen Én vei inn foreslås 
flyttet til post 70 Norsk helsenett SF og status for 
arbeidet og prioriteringer i 2022 er omtalt der.

Post 73 Tilskudd til e-helse i kommunal 
sektor

Bevilgningen dekker tilskudd til programaktivite-
ter i felles kommunal journal for kommunale 
helse- og omsorgstjenester utenfor helseregion 
Midt-Norge og tilskudd til nettverk i regi av KS for 
å bidra til innføring av nasjonale e-helseløsninger i 
kommunene.

Det foreslås:
– 211,4 mill. kroner for å dekke statens kostna-

der til programaktivitetene i arbeidet med fel-
les kommunal journal, 113 mill. kroner er styr-
king og 98,4 mill. kroner er flyttet fra kap. 701, 
post 21

– 20 mill. kroner til nettverksaktiviteter for innfø-
ring av nasjonale e-helseløsninger i regi av KS, 
hvorav 15 mill. kroner er flyttet fra kap. 701, 
post 21 og 5 mill. kroner er flyttet fra kap. 761.

Felles kommunal journal

Det foreslås å styrke arbeidet med felles kommu-
nal journal (Akson) med 113 mill. kroner for å 
dekke statens bidrag til programaktiviteter i felles 
kommunal journal for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste utenfor helseregion Midt-Norge. 
Totalt foreslås bevilget 211,4 mill. kroner i 2022.

Det er etablert en tilskuddsordning for å finan-
siere statens bidrag til programaktiviteter i reali-
seringen av felles kommunal journal, som forval-
tes av Direktoratet for e-helse. Tilskuddsordnin-
gen skal bidra til å realisere felles kommunal jour-
nal for kommunene utenfor helseregion Midt-
Norge, jf. Innst. 11 S (2020–2021). Statens bidrag 
til programaktivitetene har en øvre grense på 
1 374,8 mill. kroner (P50) over ti år, jf. Prop. 1 S 
(2020–2021). Kommunene har ansvar for å dekke 
øvrige kostnader. Statens bidrag til finansiering av 
programaktiviteter til felles kommunal journal 
utover 2022 betinger at føringene omtalt under 
punkt a-c, jf. Prop. 1 S (2020–2021), er oppfylt:
a) den forberedende styringsgruppen, og senere 

selskapet med kommunalt majoritetseierskap, 

skal utarbeide et oppdatert styringsdokument 
for felles kommunal journalløsning

b) styringsdokumentet skal underlegges kvali-
tetssikring, men det stilles ikke krav om bruk 
av statens kvalitetssikringsordning (KS2)

c) før kunngjøring av anskaffelse skal det være 
forpliktende deltagelse fra kommuner som 
representerer minst 55 pst. av befolkningen 
utenfor helseregion Midt-Norge.

Staten skal gjennom tilskuddsordningen bidra 
som pådriver og tilrettelegger for å realisere målet 
om én innbygger – én journal. Programaktivite-
tene skal bidra til fremdrift, god styring og for-
ankring og koordinering med nasjonale fag-
myndigheter. Tilskuddet skal blant annet dekke 
frikjøp av ressurser fra kommunene, KS, Direkto-
ratet for e-helse og Norsk helsenett SF som bidrar 
inn i prosjektet.

Direktoratet for e-helse leverte i 2020 et sen-
tralt styringsdokument for prosjektet basert på 
konseptvalget Løsning for helhetlig samhandling 
og felles kommunal journal i kommunal helse- og 
omsorgstjenesten, jf. omtale i Prop. 1 S (2019–
2020). Konseptet fikk arbeidstittelen Akson. Sty-
ringsunderlag og kostnadsestimeringen for inves-
teringene i felles kommunal journalløsning ble 
eksternt kvalitetssikret (KS2) våren 2020, i tråd 
med statens prosjektmodell. Risiko og samfunns-
økonomiske beregninger ble kommunisert til 
Stortinget i Prop. 1 S (2020–2021) etter at kvali-
tetssikringen var gjennomført.

Felles kommunal journal er et samarbeidspro-
sjekt mellom staten, KS og samarbeidskommuner. 
Tiltaket Felles kommunal journal innebærer en 
stegvis utvikling av fremtidens journalplattform 
for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgs-
tjeneste, der ulike løsninger spiller sammen, og 
der brukerflatene skal kunne tilpasses den 
enkelte helsepersonells ulike behov. Målet er at 
helsepersonell i kommunene på sikt jobber mot 
en felles journalplattform slik at informasjon kan 
deles effektivt og ulike deler av løsningen kan 
gjenbrukes på tvers.

KS har vedtatt å etablere et heleid aksjesel-
skap høsten 2021 som vil være mottaker av sta-
tens tilskudd til programaktiviteter og ivareta 
videre utredningsarbeid frem til et beslutnings-
grunnlag legges frem for kommuner for videre 
veivalg. Utredningsarbeidet skal skje i nært sam-
arbeid med samarbeidskommuner, KS, Direktora-
tet for e-helse og Norsk helsenett SF. Regjeringen 
og KS har i 2021 inngått en samarbeidsavtale om 
det videre arbeidet med Felles kommunal journal. 
Avtalen er forankret i konsultasjonsordningen.
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KS har som juridisk vertskapssorganisasjon 
og tilskuddsmottager for samarbeidsprosjektet 
Felles kommunal journal rapportert (juni 2021) 
risiko ved valgt organisasjonsmodell og tilhø-
rende sårbar ressurssituasjon. Arbeidet med steg-
vis tilnærming til utvikling av journal har hatt 
lavere framdrift enn forutsatt på grunn av ressur-
smangel i prosjektet, delvis som følge av covid-19-
håndteringen i kommunene.

Samarbeidsprosjektet skal i 2021 og 2022 utar-
beide et oppdatert styringsdokumentet som skal 
underlegges ekstern kvalitetssikring. I 2022 skal 
samarbeidsprosjektet arbeide videre med å forbe-
rede beslutningsgrunnlag for kommunal behand-
ling, gjennomføre ekstern kvalitetssikring, og 
sikre forankring til det videre arbeidet med å reali-
sere Felles kommunal journal hos samarbeids-
kommunene og øvrige kommuner utenfor helse-
region Midt-Norge. Videre skal endelig organisa-
sjons- og styringsmodell avklares. Ved en eventu-
ell videreføring av prosjektet, til gjennomførings-
fase og videre inn i permanent drift og forvaltning, 
er staten ved Helse- og omsorgsdepartementet vil-
lig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med 
en minoritetspost som ikke gir negativ kontroll, 
dersom kommunene ønsker det. Statens videre 
rolle, herunder en eventuell statlig minoritetspost 
i selskapet, utredes nærmere før det legges frem 
for Stortinget.

I lys av oppdatert styringsdokument vil depar-
tementet vurdere periodiseringen av det statlige 
bidraget til programaktivitetene.

Nettverk for innføring av e-helseløsninger  
i kommunene

Det foreslås 20 mill. kroner til nettverksaktiviteter 
i regi av KS. Støtte til kommunale nettverk for inn-
føring av e-helseløsninger i kommunene er et vik-
tig virkemiddel for å understøtte kommunenes 
arbeid med innføring av nasjonale e-helseløsnin-
ger, jf. samarbeidsavtale mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og KS fra desember 2020. 
Kommunesektoren forventes fremover å skulle ta 
i bruk flere digitale løsninger i takt med innførin-
gen av felles kommunal journal og andre sam-
handlingsløsninger. KS kompetansenettverk for e-
helse (KS e-Komp) har i 2021 blant annet bidratt 
til innføring av kjernejournal i den kommunale 
helse- og omsorgssektoren og digitaliseringstiltak 
i forbindelse med håndtering av pandemien, her-
under forsert innføring av elektronisk melding om 
dødsfall.

I 2022 skal nettverket bidra til å støtte opp 
under innføring av prioriterte e-helseløsninger, 
som pasientens legemiddelliste og forberedelser 
til innføring av felles kommunal journal. Nettver-
ket skal også understøtte kommunenes arbeid 
med innføring av velferdsteknologi. Dette er løs-
ninger som vil understøtte en sammenhengende 
helse- og omsorgstjenestene. Direktoratet for e-
helse forvalter tilskuddet.

Kap. 3701 E-helse, helseregistre mv.

Post 02 Diverse inntekter

Bevilgningen foreslås økt med 36,4 mill. kroner 
mot tilsvarende merutgifter over kap. 701, post 21 

som følge av økte inntekter ved etablering av Hel-
sedataservice og reduserte inntekter fra regionale 
helseforetak.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

02 Diverse inntekter 121 739 81 941 120 051

Sum kap. 3701 121 739 81 941 120 051
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Kap. 702 Beredskap

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennom-
gående budsjettiltak omtalt i del I og generell 
prisjustering:
– Bevilgningen foreslås satt ned til 150 mill. 

kroner over post 22.
– Bevilgningen foreslås økt med 300 mill. kroner 

over ny post 71 til beredskapslager av legemid-
ler og smittevernutstyr – personlig verneutstyr 
(PVU)

Helseberedskap er en del av regjeringens inn-
sats for samfunnssikkerhet og beredskap og har 
til formål å verne liv og helse, samt bidra til at 
befolkningen kan tilbys nødvendig helsehjelp og 
sosiale tjenester ved kriser og katastrofer, i freds-
tid og krig. Helseberedskapsloven og øvrig hel-
selovgivning regulerer ansvar og finansiering 
ivaretas i hovedsak over de ordinære driftsbud-
sjettene. Nasjonal helseberedskapsplan beskri-
ver mål, lov og plangrunnlag, aktører, ansvar og 
oppgaver, samt system for risikostyring. Prinsip-
pene om ansvar-, nærhet- og likhet- og samvirke 
ligger til grunn. Helseberedskapen bygger på 
den daglige helse- og omsorgstjenesten og folke-
helsearbeidet. Kommunene har ansvar for å yte 
helse- og omsorgstjenester for alle som opphol-
der seg i kommunen. Kommunene har også 
ansvar for å beskytte befolkningens helse og 
forebygge sykdom og skade ved å sørge for smit-
tevern, miljørettet helsevern, trygt drikkevann 
og strålevern. Regionale helseforetak har ansvar 
for å sørge for spesialisthelsetjenester. Kommu-
ner og helseforetak skal ved kriser kunne legge 
om, og utvide driften for å yte nødvendige tjenes-
ter tilpasset situasjonen. Statsforvalteren er bin-
deledd mellom lokalt og sentralt nivå og har en 

samordningsrolle i fylket. På sentralt nivå er de 
viktigste aktørene Helsedirektoratet, Folkehel-
seinstituttet, Statens legemiddelverk, Mattilsy-
net, Direktoratet for strålevern og atomsikker-
het, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF 
og Statens helsetilsyn. Helsedirektoratet har 
koordinerende rolle i kriser. Helse- og omsorgs-
departementet har det nasjonale ansvaret for hel-
seberedskapen. Departementet er hovedansvar-
lig departement for de kritiske samfunnsfunksjo-
nene helse- og omsorg og vann og avløp og koordi-
nerer innsatsen på området med andre departe-
menter og sektorer. Dette følger av instruks av 1. 
september 2017 for departementenes arbeid med 
samfunnssikkerhet.

Strategiske mål er å ha en robust og bærekraf-
tig helse- og omsorgssektor som er forberedt og 
kan håndtere hendelser og kriser i fred og krig, på 
grunnlag av daglig drift, oversikter og analyser av 
risiko- og sårbarhet, og erfaring fra øvelser og 
hendelser.

Mål og hovedprioriteringer for 2022 er å:
– Styrke informasjon- og digital sikkerhet i sekto-

ren og implementere sikkerhetsloven
– Styrke helsesektorens robusthet og beredskap 

mot pandemier og andre alvorlige kriser ved å 
følge opp Koronakommisjonen, andre erfarin-
ger og risiko og sårbarhetsanalyser;
– Forbedre systemer, som lov- og planverk, 

organisering, styring, roller og ansvar
– Øke robusthet for tilgang på kompetanse 

og innsatsfaktorer, særlig vann, strøm, IKT, 
legemidler, smittevernutstyr/personlig ver-
neutstyr og materiell, analyse, for å ha nød-
vendig kapasitet for TISK, intensivkapasi-
tet, analyse mv.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes 
under post 70 24 875 27 714 28 257

22 Beredskapslagring legemidler, kan overføres,  
kan nyttes under post 71 1 981 000 150 000

70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 4 002 4 130 4 237

71 Tilskudd beredskapslagring legemidler og  
smittevern , kan overføres, kan nyttes under post 22 300 000

Sum kap. 702 28 877 2 012 844 482 494
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– Videreutvikle spesialiserte beredskapskapasi-
teter for nasjonal og internasjonal innsats

– Utvikle og øve planer for masseskader ved 
tverrsektorielt og sivilt-militært samarbeid

– Forberede og gjennomføre nasjonal og inter-
nasjonal atomberedskapsøvelse 2022

– Fremme en stortingsmelding om helsebered-
skap.

Robuste og forberedte systemer

Regelverk, beredskapsplaner og systemer for å 
forhindre og håndtere hendelser og kriser skal 
være integrert i virksomhetenes ledelses- og sty-
ringssystemer i tråd med forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
Det er nå 10 år siden terrorangrepet mot regje-
ringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Evaluering 
av denne og andre tidligere hendelser avdekket 
læringspunkter, men har konkludert med at 
hovedinnretningen på helseberedskapen i Norge 
er god. Eksempler på større hendelser og øvelser 
er Ebolautbruddet i Vest-Afrika 2014–2015, skred-
ulykken i Longyearbyen 2015, cyberangrepet på 
Helse Sør-Øst RHF 2018, vannforurensningen på 
Askøy 2019 og Nasjonal helseøvelse, som var del 
av NATO øvelsen Trident Juncture 2018.

Koronapandemien har gitt oss nye erfaringer. 
Regjeringen har siden januar 2020 håndtert koro-
nautbruddet med det formål å slå ned og ha 
utbruddet under kontroll, ved hjelp av smittevern-
tiltak for å forhindre smitte, testing, isolering, 
sporing og karantene (TISK) for å oppdage og slå 
ned smitte, innsats for å skaffe vaksiner og vaksi-
nere befolkningen for å utvikle immunitet, og til-
tak for å bygge opp og sikre kapasitet i helse- og 
omsorgstjenestene for å kunne behandle de som 
blir syke av covid-19 og andre sykdommer. Stra-
tegi og tiltak vurderes jevnlig basert på oppda-
terte risikoanalyser og erfaringer. HOD har gitt 
innspill til Koronakommisjonens rapport og vil gi 
innspill til kommisjonens avsluttende rapport. 
Regjeringen legger kommisjonens analyse og 
anbefalinger til grunn, følger opp læringspunkter, 
og innfører nye tiltak ved behov så lenge pande-
mien pågår. Regjeringen vil legge frem en stor-
tingsmelding om helseberedskap i løpet av 2022. 
Gjennomgang av regelverk, beredskapsplaner, 
systemer og hvordan sikre robust tilgang på kom-
petanse, innsatsfaktorer og infrastruktur vil bli 
belyst i meldingen.

Ny lov om nasjonal sikkerhet trådte i kraft 1. 
januar 2019 og implementeres i alle sektorer. 
Hovedformålet med loven er å trygge nasjonale 
sikkerhetsinteresser og forebygge, avdekke og 

motvirke sikkerhetstruende virksomhet. De 
nasjonale sikkerhetsinteressene ivaretas ved å 
identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner 
(GNF), det vil si tjenester, produksjon og andre 
former for virksomhet der et helt eller delvis bort-
fall av funksjonen vil få konsekvenser for statens 
evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. 
Departementet har identifisert GNFene helse-
beredskap og trygg vannforsyning innenfor eget 
myndighetsområde, samt en felles departemental 
GNF. Virksomheter i helsesektoren har utarbei-
det skadevurderinger, som vil danne grunnlag for 
å identifisere virksomheter med vesentlig og 
avgjørende betydning for GNFene, samt utpeking 
og klassifisering av eventuelle skjermingsverdige 
verdier, og fastsettelse av frister for gjennom-
føring av sikringstiltak. Skadevurderingene vil 
også gi grunnlag for å identifisere avhengigheter 
til andre offentlige og private virksomheter, som 
er av vesentlig eller avgjørende betydning for 
GNF. Inntil det er fattet vedtak etter ny lov, gjelder 
alle vedtak fattet etter den gamle loven. Dette 
betyr blant annet at objekter klassifisert etter 
gammel sikkerhetslov også er klassifisert og sik-
ret etter ny lov, jf. kgl.res. 20. desember 2018.

Helseberedskapen er generisk og aktørene, 
skal med utgangspunkt planer som angir ansvar, 
roller, kompetanse og ressurser, kunne omstille 
seg og mobilisere for å håndtere hendelsen. Sam-
tidig er det noen scenarier og områder som kre-
ver særlig oppmerksomhet og oppfølging.

Beredskapsplaner for håndtering av masseskader

Masseskadehendelser kan forekomme både ved 
naturkatastrofer og ulykker og tilsiktede hendel-
ser. Det er sannsynlig at masseskadehendelser vil 
skje i framtiden. Beredskapsplaner for å håndtere 
masseskader utvikles i en pilot ledet av Helse 
Nord RHF. Arbeidet bygger på Totalforsvarspro-
grammet, erfaring fra Nasjonal helseøvelse og 
Trident Juncture i 2018 og oppfølging etter terror-
angrepet 22. juli 2011. Det er tidligere utarbeidet 
prosedyre for samvirke mellom politi, brannve-
sen, redningstjenesten og helsetjenesten ved hen-
delser der det utøves Pågående Livstruende Vold 
mot flere personer (PLIVO) og andre retnings-
linjer.

Beredskapsplaner mot smittsomme sykdommer og 
farlige stoffer (CBRNE)

CBRNE er en fellesbetegnelse på hendelser med 
høyt farepotensiale som omfatter kjemiske stoffer 
(C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer, 
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nukleært materiale (RN) og eksplosiver (E). 
Koronapandemien er et eksempel på en slik hen-
delse. Helsesektorens beredskap mot CBRNE-
hendelser bygger på smittevernberedskap, miljø-
rettet helsevern, og atomberedskap, supplert av 
spesialiserte planer og kompetansemiljøer. Det er 
nasjonale og internasjonale systemer for overvåk-
ning, deteksjon, varsling, måling, analyse og tiltak 
for å forebygge og møte slike hendelser. Folkehel-
seinstituttet og Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet er faginstanser og har eksperter 
som kan bistå kommuner og andre ved hendelser. 
Nasjonal behandlingstjeneste for personer utsatt 
for kjemiske og biologiske agens, radioaktiv strå-
ling og eksplosiver (CBRNE-skader) er lagt til 
Helse Sør-Øst RHF og Oslo Universitetssykehus. 
Det vises til omtale under kap. 710 om vaksiner og 
kap. 745 om Folkehelseinstituttets ansvar, samt 
kap. 747 for omtale av Direktoratet for strålevern 
og atomberedskap.

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar 
for tverrsektoriell koordinering av smittevernbe-
redskap og atomberedskap. Når det gjelder 
utbrudd og pandemier fastsatte departementet i 
2019 Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av 
alvorlige smittsomme sykdommer og etablerte 
Beredskapsutvalg mot biologiske hendelser for å 
koordinere beredskap og håndtering av utbrudd. 
I 2022 vil departementet utbedre beredskapen 
mot pandemier og andre alvorlig smittsomme syk-
dommer med utgangspunkt i rapportene fra Koro-
nakommisjonen og andre relevante erfaringer.

Atomberedskapen koordineres av Direktora-
tet for strålevern og atomsikkerhet, som leder Kri-
seutvalget for atomberedskap. Øvrige deltakere 
er Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap, Forsvaret, Politidirekto-
ratet, Mattilsynet, Kystverket og Utenriksdeparte-
mentet. Prioriterte tiltak i 2021 og 2022 er å 
videreutvikle planer og systemer, herunder måle-
kapasiteter, modellverktøy og tiltaksstrategier, 
bygge kompetanse i regionale målelaboratorier 
og opprettholde DSAs kapasitet som avansert 
laboratorium, trene og øve.

Øvelser

Nasjonal helseøvelse 2020 hadde fokus på IKT 
sikkerhet. Norske myndigheter forbereder en 
atomberedskapsøvelse i 2022, med deltakelse fra 
alle sektorer og nivåer nasjonalt, samt flere nor-
diske og europeiske land. Formålet er å øve hele 
det norske atomberedskapsapparatet for å videre-
utvikle atomberedskapen. Direktoratet for stråle-
vern og atomsikkerhet er ansvarlig for og leder 

planleggingen i Norge i samarbeid med DSB, 
Kystverket og Hovedredningssentralen, i tillegg 
til Kriseutvalget for atomberedskap med rådgi-
vere, regionale helseforetak, kommuner og fylker. 
Det legges også opp til deltakelse fra helsesekto-
ren i Barents Rescue og andre relevante øvelser.

Robust tilgang til kompetanse, kritiske innsatsfak-
torer og infrastruktur

Kommuner og helseforetak skal, som ledd i arbei-
det med å utvikle en bærekraftig forberedt tje-
neste, sikre tilgang til kompetanse/personell, ana-
lysekapasitet og ressurser som vann, IKT, energi, 
og mat, legemidler, materiell og utstyr ved hendel-
ser og kriser.

Legemidler, medisinsk materiell og personlig verne-
utstyr

De regionale helseforetakene og helseforeta-
kene har ansvaret for legemiddelberedskapen i 
spesialisthelsetjenesten, mens legemiddelgros-
sistene plikter å ha beredskapslagre av enkelte 
legemidler til bruk i primærhelsetjenesten for 
minst to måneders ordinær omsetning, jf. ved-
legg til grossistforskriften. Apotekloven pålegger 
apotek leveringsplikt for forhandlingspliktige 
varer. Helsedirektoratet har i tillegg avtaler med 
grossister om beredskapslagre av antivirale lege-
midler og jod. De siste årene har det oppstått sta-
dig flere situasjoner med legemiddelmangel. 
Dette er en global utfordring. De viktigste årsa-
kene til mangelsituasjoner er produksjonsproble-
mer, at legemidler trekkes fra markedet, logis-
tikkproblemer og rask etterspørselsendring. 
Vekst i antall mangelmeldinger har imidlertid fla-
tet ut i 2020. Helsedirektoratet gjennomgikk i 
2019 legemiddelberedskapen og foreslått en 
rekke tiltak, jf. rapport IS-2837. Rapporten har 
blitt fulgt opp i ulike spor. Blant annet er anbefa-
linger om beredskapslagring fulgt opp gjennom 
omfattende grossistavtaler, tilpasninger i apotek-
drift, elektronisk tilgang til grossistenes lagersta-
tus og regler om omsetningsrestriksjoner som 
rasjonering av legemidler, prioritering mellom 
pasientgrupper og eksportforbud. Forslag til lov-
endring for å styrke Legemiddelverkets hjemler 
har vært på høring og departementet jobber med 
en proposisjon til Stortinget. Helsedirektoratet 
leder en større mulighetsstudie for norsk anti-
biotikaproduksjon. Koronakommisjonen fant at 
gjennomgangen i 2019 bidro til at helsemyndig-
hetene kunne komme raskt i gang med tiltak for 
å sikre legemiddelforsyningen i første fase av 
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pandemien. For å sikre befolkningens tilgang til 
kritiske legemidler er det iverksatt oppbygging 
av beredskapslagre for primær- og spesialisthel-
setjenesten. Fremtidig omfang og organisering 
er under vurdering, jf. omtale og forslag til 
bevilgning under post 22 og post 71. Både marke-
det og forsyningslinjene for legemidler er glo-
bale. Internasjonalt samarbeid er viktig for å 
redusere antall mangelsituasjoner og sikre god 
informasjon. Norge deltar i samarbeid på nor-
disk, europeisk og globalt nivå. Samarbeidet med 
EU har vært av stor betydning under pandemien, 
og Norge deltar i innkjøp av legemidler under 
EUs felles innkjøpsmekanisme. Koronakommi-
sjonen har anbefalt at internasjonalt samarbeid 
om legemiddelberedskap styrkes. Det vises til 
omtale under kap. 703.

Helsedirektoratet har avtaler med grossister 
om beredskapslagre av helseberedskapsmateriell. 
Under pandemien er det i tillegg bygget opp 
nasjonal beredskap av smittevernutstyr – person-
lig verneutstyr (PVU). Det vises til omtale og for-
slag til bevilgning under post 71.

Informasjonssikkerhet og digital sikkerhet

De regionale helseforetakene og helseforeta-
kene har over tid utviklet styringssystemer og 
styrket forsyningssikkerheten for kritiske inn-
satsfaktorer og styrket informasjonssikkerheten. 
Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av 
helseforetakenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer, jf. Dokument 3:2 (2020–
2021). Som oppfølging arbeider helseregionene 
systematisk med å styrke evnen til å forebygge, 
oppdage og håndtere dataangrep i samarbeid 
med Norsk helsenett SF og Direktoratet for e-
helse. Direktoratet for e-helse arbeider med en 
strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgs-
sektoren, som skal bidra til å løfte sikkerhetsni-
vået i sektoren. Regjeringen styrker HelseCERT, 
helsetjenestenes kompetansemiljø for operativ 
informasjonssikkerhet, i Norsk helsenett SF. Hel-
seCERT får økt kapasitet til å gjennomføre sik-
kerhetstesting av aktørene i sektoren, overvåke 
sikkerhetssituasjonen og drive aktiv kommuni-
kasjon og bistand til aktørene slik at sektoren 
skal stå sterkere rustet overfor et trusselbilde 
som er i stadig endring. Det vises til kap. 701, 
kap. 732 og kap. 744 for nærmere omtale av infor-
masjonssikkerhet og digital sikkerhet i helse- og 
omsorgssektoren og oppfølging av Riksrevisjo-
nens undersøkelse av helseforetakenes forebyg-
ging av angrep mot sine IKT-systemer.

Trygg vannforsyning

Departementet har sektoransvar for regelverk og 
tilsyn på drikkevannsområdet, jf. drikkevannsfor-
skriften. Departementet er hovedansvarlig depar-
tement for den kritiske infrastrukturen vann og 
avløp og koordinerer innsats på området med 
andre departementer. Det gjelder Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, som har ansvar 
for plan- og bygningsloven og Klima- og miljøde-
partementet, som har ansvar for forurensings-
loven.

Kommuner og vannverk har ansvar for helse-
messig trygg og leveringsmessig sikker drikke-
vannsforsyning. Det sikres gjennom kommunal 
og fylkeskommunal planlegging. Mattilsynet for-
valter drikkevannsforskriften og fører tilsyn med 
vannforsyningssystemer og påser at drikkevanns-
hensyn blir ivaretatt i kommunale og fylkeskom-
munale planer, mens Folkehelseinstituttet er 
kunnskapsinstitusjon på drikkevannsområdet for 
HOD og Mattilsynet.

De aller fleste vannverk, som forsyner minst 
50 personer, har rapportert til Mattilsynet at de 
har beredskapsplaner. Noe over halvparten av 
disse har ifølge rapportene oppdatert planene 
siste år. En del mindre vannverk har mangler i pla-
nene og enkelte større vannverk mangler tilstrek-
kelig reservevannforsyning. Dette siste gjelder 
også Oslo kommune. Departementet og Mattilsy-
net følger særskilt opp arbeidet med Oslos nye 
reservevannforsyning som skal stå klar i 2028. 
For øvrig er den viktigste utfordringen på vann-
området gammelt og dårlig ledningsnett. Fore-
byggende sikkerhet og beredskap på drikke-
vannsområdet følges opp i tråd med Meld. St. 19 
(2019–2020) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit 
trygt samfunn. Samfunnssikkerhet og beredskap 
for å sikre trygg vannforsyning i Norge vil også bli 
belyst i den planlagte stortingsmeldingen om hel-
seberedskap.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Departementet deltar i Kriserådet og forvalter 
mandat for Kriseutvalget for atomberedskap og 
Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser og 
Helseberedskapsrådet. Helseberedskapsrådet er 
et samarbeidsforum mellom sivile og militære 
myndigheter under departementsnivået. Helse-
sektoren samarbeider med forsvaret om planverk 
og øvelser blant annet i en pilot ledet av Helse 
Nord RHF, som oppfølging av Nasjonal helseø-
velse og Trident Juncture 2018.
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En rekke helsetrusler er grenseoverskri-
dende. Norge deltar derfor i internasjonalt samar-
beid om overvåking, varsling, analyse og tiltak for 
å forebygge, oppdage og håndtere hendelser i 
Verdens helseorganisasjon, Det internasjonale 
atomenergibyrået (IAEA), NATO og OECD. Nor-
disk helseberedskapsavtale gir rammer for nor-
disk samarbeid og omfatter blant annet informa-
sjonsutveksling og assistanse ved kriser. Norge 
samarbeider nært med EU om helseberedskap. 
Det vises til omtale under kap. 703. Norge har i 
samarbeid med EU etablert medisinske team 
(Emergency Medical Team (EMT)) som kan iva-
reta prehospital triage, stabilisering og livred-
dende behandling av pasienter en avgrenset peri-
ode i et land som er rammet av en krise. NOR 
EMT ble godkjent av WHO i 2018 og er meldt inn 
som kapasitet til EU. NOR EMT er et supplement 
til mottakerlandets helsetjeneste og ikke-statlige 
aktørers innsats i akutte kriser. Norge bidro i 2020 
med NOR EMT i Italia og Hellas, og NOR EMT 
bistår nå i Haiti. HOD forvalter en pilot for ordnin-
gen sammen med Justis- og beredskapsdeparte-
mentet og Utenriksdepartementet. Helsedirekto-
ratet leder piloten i samarbeid med de regionale 
helseforetakene, Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap, Folkehelseinstituttet, Forsvaret 
og frivillige organisasjoner. Piloten skal gjennom 
en ekstern evaluering i 2022, som grunnlag for 
beslutning om permanent etablering fra 2023.

Anmodningsvedtak

Innsyn i pasienttall

Vedtak nr 14, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen gjøre konkrete vurde-
ringer av meroffentlighet når det bes HOD om 
innsyn i de samlede pasienttallene for hver helse-
region i forbindelse med covid-19.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trontalede-
batten 6. oktober 2020.

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom Folke-
helseinstituttets statistikk over antall smittede og 
inneliggende pasienter for hver helseregion. Fol-
kehelseinstituttets statistikk gir et godt kunn-
skapsgrunnlag for å kunne følge smitteutvikling 
og pasienttall både på nasjonalt og lokalt nivå.

Offentlig tilgjengelig faglig grunnlag for smittevern-
tiltak

Vedtak nr 24, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen gjøre offentlig tilgjen-
gelig det faglige grunnlaget for nye smitteverntil-
tak før de annonseres.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trontalede-
batten 6. oktober 2020.

Vedtaket anses som fulgt opp ved at det fra og 
med oktober 2020 er lagt til rette for at alle opp-
dragsbesvarelser og annet faglig grunnlag utar-
beidet i Helsedirektoratet eller Folkehelseinstitut-
tet som benyttes som underlag for politiske ved-
tak om smitteverntiltak, offentliggjøres før smitte-
verntiltak annonseres.

Pandemiberedskap og legemiddelberedskap

Vedtak nr. 723, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen øke pandemibered-
skapen og legemiddelberedskapen ved å sørge for 
økt produksjonskapasitet og økt tilgang på smit-
tevernutstyr.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr og beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler. Vedtaket er videre fulgt opp ved 
at det er inngått en rekke samarbeid og avtaler 
med ulike norske virksomheter som er i gang 
med å produsere smittevernutstyr. Dette gjelder 
åndedrettsvern, munnbind, smittevernfrakker, 
visir, operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel.

Norsk beredskapsproduksjon av viktige legemidler, 
vaksiner og medisinsk utstyr

Vedtak nr. 724, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen styrke norsk bered-
skapsproduksjon av og beredskap for viktige lege-
midler og medisinsk utstyr, vaksiner, smittevern-
utstyr og laboratoriediagnostikk.»
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Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr og beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler. Vedtaket er videre fulgt opp ved 
at det er inngått en rekke samarbeid og avtaler 
med ulike norske virksomheter som er i gang 
med å produsere smittevernutstyr. Dette gjelder 
åndedrettsvern, munnbind, smittevernfrakker, 
visir, operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel. 
Regjeringen vil videre se nærmere på mulighe-
tene for produksjon eller delproduksjon av vaksi-
ner i Norge. Arbeidet ble satt i gang i 2021 gjen-
nom to studier: en markedsanalyse for vaksine-
produksjon i regi av Helse- og omsorgsdeparte-
mentet og en gjennomgang av ulike virkemidler 
og modeller for samarbeid mellom offentlige og 
private aktører om vaksineproduksjon i sammen-
liknbare utvalgte EU/EØS-land i regi av Nærings- 
og fiskeridepartementet. Det vises til omtale i 
Prop. 232 S (2020–2021). Regjeringen vil vurdere 
videre oppfølging når resultatene av disse studi-
ene foreligger.

Lagre av essensielle legemidler

Vedtak nr. 725, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge 
skal ha lagre for minimum tre måneders forbruk 
av essensielle legemidler.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket ansees som fulgt opp gjennom opp-
bygging av beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler i primær- og spesialisthelsetje-
nesten under covid-19.

Norges tilgang til produksjonskapasitet for kritisk 
medisinsk utstyr

Vedtak nr. 727, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at Norge har til-
gang til produksjonskapasitet for kritisk medi-
sinsk utstyr, herunder gjennom offentlig-private 
avtaler som raskt kan etablere produksjonslinjer 
for smittevernutstyr og kritiske medikamenter.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr og beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler. Vedtaket er videre fulgt opp ved 
at det er inngått en rekke samarbeid og avtaler 
med ulike norske virksomheter som er i gang 
med å produsere smittevernutstyr. Dette gjelder 
åndedrettsvern, munnbind, smittevernfrakker, 
visir, operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel.

Uavhengig gransking av regjeringens arbeid for å 
sikre Norges befolkning vaksiner

Vedtak nr. 873, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen igangsette en uavhen-
gig gransking av regjeringens arbeid for å sikre 
Norges befolkning vaksiner og sammenligne 
denne med sammenlignbare land utenfor EU 
som Israel og Storbritannia.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av stats-
ministerens redegjørelse holdt den 26.4.2021 om 
Koronakommisjonens rapport.

Koronakommisjonen ble oppnevnt i statsråd 
24. april 2020 for å få en grundig og helhetlig gjen-
nomgang og evaluering av myndighetenes hånd-
tering av covid 19-pandemien. NOU 2021: 6 ble 
lagt frem 14. april 2021.

Den 15. april 2021 ba regjeringen kommisjo-
nen om å fortsette sitt arbeid. Den har et vidt man-
dat som gir kommisjonen stor frihet til å velge 
hvilke områder den bør gå inn i. Kommisjonen er 
av statsministeren særskilt bedt om å granske 
regjeringens arbeid med å sikre Norges befolk-
ning vaksiner og strategien for utrulling av vaksi-
ner. Etter at kommisjonen har levert sin sluttrap-
port, vil regjeringen legge frem en melding til 
Stortinget blant annet om oppfølgingen av kommi-
sjonens arbeid. Vedtaket ansees som fulgt opp.

Nasjonal produksjon og beredskap for kritisk viktig 
smittevernutstyr

Vedtak nr. 889, 11. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen gjennom dialog med 
potensielle norske produsenter sikre en nasjonal 
produksjon og beredskap for kritisk viktig smitte-
vernutstyr.»
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Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:124 S (2020–2021), jf. Innst. 363 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr. Vedtaket er videre fulgt opp ved at det 
er inngått en rekke samarbeid og avtaler med 
ulike norske virksomheter som er i gang med å 
produsere smittevernutstyr. Dette gjelder ånde-
drettsvern, munnbind, smittevernfrakker, visir, 
operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel.

Investeringstilskudd til norske produsenter av smit-
tevernutstyr

Vedtak nr. 890, 11. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen stille til rådighet 
investeringstilskudd til norske produsenter av 
smittevernutstyr.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:124 S (2020–2021), jf. Innst. 363 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses fulgt opp ved at det er inngått 
en rekke samarbeid og avtaler med ulike norske 
virksomheter som er i gang med å produsere 
smittevernutstyr. Vedtaket er videre fulgt opp ved 
at bevilgningen til Innovasjon Norges Innova-
sjonstilskudd rettet mot små og mellomstore 
gründer- og vekstbedrifter er økt med 500 mill. 
kroner. Målet er å bidra til at virksomheter kan 
gjennomføre utviklingsprosjekter, herunder pro-
duksjon av smittevernutstyr, til tross for utfordrin-
ger med likviditeten.

Nasjonal produksjon av beredskapsprodukter

Vedtak nr. 891, 11. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at hensynet 
til nasjonal produksjon av beredskapsprodukter 
tillegges større vekt i anbudsprosesser.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:124 S (2020–2021), jf. Innst. 363 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr. Vedtaket er videre fulgt opp ved at det 
er inngått en rekke samarbeid og avtaler med 
ulike norske virksomheter som er i gang med å 
produsere smittevernutstyr. Dette gjelder ånde-

drettsvern, munnbind, smittevernfrakker, visir, 
operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel.

Beredskapsavtaler for produksjon av smittevern-
utstyr

Vedtak nr. 892, 11. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen etablere bered-
skapsavtaler med norske produksjonsmiljøer for 
produksjon av smittevernutstyr.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:124 S (2020–2021), jf. Innst. 363 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av nasjonalt beredskapslager for smitte-
vernutstyr. Vedtaket er videre fulgt opp ved at det 
er inngått en rekke samarbeid og avtaler med 
ulike norske virksomheter som er i gang med å 
produsere smittevernutstyr. Dette gjelder ånde-
drettsvern, munnbind, smittevernfrakker, visir, 
operasjonsluer og desinfeksjonsmiddel.

Beredskapsavtaler for norsk produksjon av lege-
midler

Vedtak nr. 963, 20. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart gå i dia-
log med relevante produksjonsmiljøer med sikte 
på å inngå beredskapsavtaler for norsk produk-
sjon av viktige legemidler.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:171 S (2020–2021), jf. Innst. 405 S 
(2020–2021).

Det vises til omtale av vedtak nr. 575 og 578 av 
14. mai 2020. Eventuell kriseproduksjon av lege-
midler må sees i sammenheng med andre tiltak 
for å ivareta forsyningssikkerheten, som utvidet 
beredskapslagring og internasjonalt samarbeid. 
Helsedirektoratet skal vurdere om det i særskilte 
tilfeller bør lagerføres enkelte virkestoff. Etter 
departementets syn ivaretar arbeidet intensjonen 
om å vurdere behov for produksjon av legemidler 
i eventuelle tilfeller der markedet ikke kan levere 
og andre iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelig for å 
ivareta forsyningssikkerheten. Videre vises det til 
at regelverk for statsstøtte og for offentlige 
anskaffelser i hovedsak er gjeldende når helsetje-
nesten kjøper inn legemidler.
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Forhåndskjøpsavtaler med private – norsk vaksine-
produksjon

Vedtak nr. 964, 20. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede og om mulig 
inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører 
som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:171 S (2020–2021), jf. Innst. 405 S 
(2020–2021).

Regjeringen vil se nærmere på mulighetene 
for produksjon eller delproduksjon av vaksiner i 
Norge. Arbeidet ble satt i gang i 2021 gjennom to 
studier: en markedsanalyse for vaksineproduk-
sjon i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og 
en gjennomgang av ulike virkemidler og modeller 
for samarbeid mellom offentlige og private aktø-
rer om vaksineproduksjon i sammenliknbare EU/
EØS-land i regi av Nærings- og fiskerideparte-
mentet. Det vises til omtale i Prop. 232 S (2020–
2021). Regjeringen vil vurdere videre oppfølging 
når resultatene av disse studiene foreligger.

Produksjonskapasitet av legemidler og medisinsk 
utstyr

Vedtak nr. 578, 14. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilken pro-
duksjonskapasitet som eksisterer i Norge, og 
hvilke essensielle legemidler og medisinsk utstyr 
som kan og bør produseres nasjonalt for å sikre 
forsyning og beredskap, og komme tilbake til 
Stortinget med en sak om dette.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 7 (2019–2020), jf. Innst. 255 S (2019– 
2020).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom Lege-
middelverkets kartlegging av produksjonskapasi-
tet for legemidler våren 2020. Som oppfølgning av 
kartleggingen ble det kjøpt inn råstoff for å kunne 
kriseprodusere enkelte forsyningskritiske inten-
sivlegemidler ved behov, samt igangsatt en mulig-
hetsstudie for antibiotikaproduksjon i regi av Hel-
sedirektoratet. I forbindelse med videre utredning 
av fremtidige beredskapslagre for legemidler skal 
det vurderes om det i særskilte tilfeller bør lager-
føres enkelte virkestoff for kriseproduksjon, jf. 
omtale av vedtak nr. 575 av 14. mai 2020. Vedtaket 
er videre fulgt opp ved at det er inngått en rekke 
samarbeid og avtaler med ulike norske virksom-
heter som er i gang med å produsere smittevern-

utstyr. Dette gjelder åndedrettsvern, munnbind, 
smittevernfrakker, visir, operasjonsluer. Det er 
også igangsatt produksjon av desinfeksjonsmid-
del.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker beredskapstiltak, som analy-
ser, plan- og systemutvikling, øvelser og kompe-
tansetiltak, beredskapslagre av legemidler, mate-
riell og utstyr, systemer for overvåkning, måleka-
pasiteter, varsling, laboratorieberedskap og ulike 
innsatsteam.

Det foreslås å flytte 2 mill. kroner til kap. 451 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap, post 01 Driftsutgifter i tilknytning til øvelsen 
Barents Rescue 2022, jf. omtale i Justis- og bered-
skapsdepartementets Prop. 1 S (2021–2022).

Post 22 Beredskapslagring legemidler

Det foreslås 150 mill. kroner til beredskapslagring 
av legemidler. Det vises også til post 71 Tilskudd 
beredskapslagring legemidler og smittevern.

Som ledd i håndteringen av pandemien ble det 
i 2020 og 2021 iverksatt oppbygging av bered-
skapslagre av forsyningskritiske legemidler i pri-
mær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektora-
tet fikk sommeren 2020 i oppdrag å vurdere behov 
og innretning av et permanent beredskapslager. 
Videre utredningsarbeid gjøres basert på videre-
føring av en todelt modell for beredskapslagring 
av legemidler, med avtalebasert beredskapslag-
ring for spesialisthelsetjenesten og en forskiftfes-
tet beredskapsplikt for legemiddelgrossistene for 
legemidler i primærhelsetjenesten. I dag plikter 
legemiddelgrossister som distribuerer legemid-
ler til apotek å beredskapssikre et ekstra lager av 
legemidler, jf. vedlegg til grossistforskriften. Hel-
sedirektoratet fikk i mai 2021 i oppdrag å utar-
beide forslag til forskriftsendringer om bered-
skapslager av legemidler i primærhelsetjenesten. 
Oppdraget omfatter bl.a. oppgavebeskrivelser for 
og sammensetning av en ev. videreutvikling av 
Nasjonal legemiddelberedskapskomite. Det skal 
også vurderes om det i særskilte tilfeller bør 
lagerføres enkelte virkestoff. Dersom dette er til-
fellet, skal det utarbeides systemer for vurdering 
og lagerføring, samt tydelige kriterier for når og 
hvordan kriseproduksjon iverksettes. Våren 2021 
ble de regionale helseforetakene bedt om å konso-
lidere og redimensjonere beredskapslagre for for-
syningskritiske legemidler i spesialisthelse-
tjenesten ut fra smitte- og forsyningssituasjonen.
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I lys av overnevnte oppdrag presiseres det at 
anslagene er usikre. Regjeringen vil ev. komme til-
bake med forslag til justeringer i forbindelse med 
revidert budsjett.

Post 70 Tilskudd

Bevilgningen dekker tilskudd til beredskapstiltak 
til Nasjonal behandlingstjeneste for personer 
utsatt for CBRNE-skader og til Røde Kors for til-
rettelegging av pårørendeberedskap.

Post 71 Tilskudd beredskapslagring 
legemidler og smittevern

Legemidler

Det foreslås 150 mill. kroner til tilskudd til bered-
skapslagring av legemidler. Det vises også til post 
22 Beredskapslagring legemidler.

Smittevernutstyr- personlig verneutstyr (PVU)

Det foreslås 150 mill. kroner til drift, forvaltning, 
videre oppbygging og utvikling av nasjonalt 
beredskapslager av smittevernutstyr – personlig 
verneutstyr (PVU).

Det ble i mars 2020 opprettet en midlertidig 
nasjonal innkjøps- og distribusjonsordning for 
smittevernutstyr som gjaldt ut 2020. I 2021 ble det 
bevilget 771 mill. kroner som et engangsbeløp til 
oppbygging, drift og vedlikehold av et lager for 
smittevernutstyr, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–
2021) og Innst. 11 S (2020–2021). De siste inn-
gåtte anskaffelsene fra nasjonale leverandører vil 
bli levert i 2022. Lageret inneholder ånde-
drettsvern, munnbind, hansker, øyebeskyttelse, 
smittefrakker og heldekkende dresser, sprøyter, 
opptrekkskanyler og injeksjonskanyler til vaksina-

sjon. Lageret har et volum tilsvarende seks mnd. 
pandemiforbruk. Det foreslås at lageret etableres 
som et permanent nasjonalt beredskapslager og 
utvides med smittevernutstyr for å møte utbrudd 
med delvis smitte via luftsmitte.

Målgruppen for nasjonal beredskapslagring av 
smittevernutstyr er den offentlige helse- og 
omsorgstjenesten og andre offentlige og private 
instanser som etter lov eller avtale ivaretar helse- 
og omsorgstjenester til befolkningen, offentlig 
tannhelsetjeneste og militær sanitet.

Gitt en holdbarhet på 5-6 år, kan årlig kassa-
sjon av smittevernutstyr bli på 173 mill. kroner. 
Dette fordi lageret er langt større enn det helsetje-
nesten kan rullere. For å sikre gode insentiver til 
effektiv drift foreslås det at beredskapslageret 
organiseres i en modell med lager i helseregio-
nene, der de regionale helseforetakene eier vare-
beholdningen, står for innkjøp, rullering og utvik-
ling av lageret.

De regionale helseforetakene kan over tid 
utvikle beredskapslageret gjennom innkjøps- og 
beredskapsavtaler. Det er under pandemien inn-
gått samarbeid og avtaler med ulike norske virk-
somheter som er i gang med å produsere smitte-
vernutstyr. Dette gjelder åndedrettsvern, munn-
bind, smittevernfrakker, visir, operasjonsluer. Det 
er også igangsatt produksjon av desinfeksjons-
middel. Departementet vil også utrede forskrifts-
festing av krav til kommuner og helseregioner om 
å sørge for tilgang til smittevernutstyr – personlig 
verneutstyr, for eksempel tilsvarende seks måne-
ders normalforbruk, ved å ha beredskapslager 
eller produksjon i Norge.

De nasjonale løsningene må tilpasses Norges 
internasjonale samarbeid. Dette er forhold som 
skal utredes i en mulighetsstudie for den videre 
utviklingen av det nasjonale pandemilageret.

Kap. 703 Internasjonalt samarbeid

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 5 602 5 929 5 998

71 Internasjonale organisasjoner 74 006 60 317 259 917

72 Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO) 20 000 20 000 20 520

Sum kap. 703 99 608 86 246 286 435
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Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– Bevilgningen foreslås økt med 195 mill. kroner 

til deltakelse i helseprogrammet EU4Health 
over post 71 Internasjonale organisasjoner

– Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner til 
deltakelse i andre programmer og byråer i EU 
over post 71 Internasjonale organisasjoner 
knyttet i hovedsak til høyere utgifter til EU-
byråer

Det overordnede målet for Helse- og omsorgsde-
partementets internasjonale arbeid er å bidra til 
god folkehelse og helsesikkerhet, økt kompe-
tanse og økt kapasitet og kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten og helserelaterte tjenester, 
nasjonalt og globalt.

Internasjonalt helsesamarbeid er integrert i de 
ulike fagområdene og finansieres i hovedsak over 
ordinære budsjettkapitler. Hovedområder er FN/
Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens han-
delsorganisasjon (WTO), EU/EØS, Europarådet, 
OECD, nordisk samarbeid og helsesamarbeidet i 
nordområdene (Den nordlige dimensjon, Barents-
samarbeidet og Arktisk råd). Norge har bilaterale 
helsesamarbeidsavtaler Russland og Kina samt 
samarbeid med Ukraina og Colombia.

Helse som globalt fellesgode

Koronapandemien har vist hvordan alle lands 
nasjonale helsesikkerhet og beredskap er avhen-
gig av solide strukturer for internasjonalt samar-
beid – også land med sterke helsesystemer, slik 
som Norge. Ingen land kan effektivt håndtere en 
pandemi uten internasjonale systemer for funksjo-
ner som overvåkning, effektiv varsling, forskning 
og utvikling, tilgang til vaksiner, legemidler og 
medisinsk utstyr. Disse er avgjørende for den 
nasjonale evnen til å forebygge og bekjempe 
smitte. Slike funksjoner avhenger både av kvalite-
ten og kapasiteten på nasjonale helsesystemer, 
nasjonale myndigheters evne og vilje til å delta i 
internasjonalt samarbeid, og av organisasjoner 
som har globalt allmennyttige funksjoner innen 
helse, slik som Verdens helseorganisasjon 
(WHO) og vaksineutviklingskoalisjonen CEPI. Alt 
dette er innsatsfaktorer i helsesikkerhet som 
kommer alle til gode. Helsesikkerhet er et globalt 
fellesgode.

Hoveddelen av internasjonale investeringer 
for bedre helse har i flere tiår vært rettet inn mot å 
bekjempe sykdommer i utviklingsland gjennom 
utviklingsbistanden. Norge har tatt en lederrolle i 

dette arbeidet. Denne helsebistanden har bidratt 
til gode resultater, f.eks. økt vaksinedekning og 
redusert mødre- og barnedødelighet.

Det er en økende erkjennelse av at verden har 
underinvestert i global helsesikkerhet, som styr-
ket beredskap og responsevne for nye pandemier. 
Alle land har egeninteresse i å investere i slike 
globale fellesgoder. Slike investeringer kan ses på 
som investeringer i kritisk infrastruktur for nasjo-
nal beredskap i en verden som blir vevet stadig 
tettere sammen.

Evalueringer fra blant andre det WHO-opp-
nevnte uavhengige panelet for pandemiberedskap 
og -respons (IPPPR) og G20 sitt høynivåpanel for 
finansiering av globale fellesgoder (HLIP) viser til 
et samlet behov for internasjonale investeringer 
på 15 mrd. USD per år, og for muligheten til raskt 
å kunne frigjøre flere titalls mrd. USD når en krise 
inntreffer. Mesteparten av dette vil trolig ikke falle 
inn under kriteriene for offisiell utviklingsbistand 
(ODA), og vil måtte finansieres utenfor rammen 
som settes av til bistand.

For at verden skal stå bedre rustet når neste 
helsekrise inntreffer, må landene være bedre 
koordinert på nasjonalt, regionalt og globalt nivå. 
Pandemien har gjort det enda tydeligere hvilken 
avgjørende betydning helse og helsesikkerhet har 
for samfunnet som helhet. Forebygging og hånd-
tering av helsekriser må skje på tvers av sektorer 
og bygge på en bred samfunnsinnsats. Forbedrin-
ger av systemer på nasjonalt og internasjonalt nivå 
bør forankres på øverste politiske nivå. Det er 
også behov for mer klarhet om organisasjoners 
roller og lands ansvar når en helsekrise inntreffer, 
for å sikre bedre samarbeid og økt forutsigbarhet. 
Land bør kunne stille hverandre til ansvar for 
dette gjennom sterkere regulering og økt åpen-
het.

Norge deltar aktivt i internasjonale prosesser 
for en styrket global helseberedskap. Dette arbei-
det er i en tidlig fase, og prioriteringer og behov er 
ennå ikke avklart. Regjeringen vil komme tilbake 
til Stortinget med ytterligere informasjon.

Selv om land har håndtert pandemien svært 
ulikt, har alle land vært avhengige av et bredt 
utvalg tiltak som spenner fra vaksiner og andre 
farmakologiske mottiltak til samfunnsrettede fol-
kehelsetiltak som for eksempel nedstenging av 
skoler. Mens de farmakologiske mottiltakene i all 
hovedsak er underbygget av robuste, rando-
miserte studier som kartlegger nytte og risiko, er 
kunnskapsgrunnlaget for de inngripende sam-
funnsrettede folkehelsetiltakene svært begren-
set. Som en konsekvens har det vært vanskelig for 
lands regjeringer å vurdere betydningen og kon-
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sekvensene av de enkelte inngripende tiltakene 
som i sum har vært nødvendige for å begrense 
smittespredningen i samfunnet. Norge tok derfor 
i 2021 initiativet til et samarbeid med WHO for en 
systematisk styrking av dette kunnskapsgrunnla-
get. Regjeringen bevilget 20 mill. kroner til et 
WHO collaborating centre ved Folkehelseinstitut-
tet for dette formålet (se kapittel 745 post 01).

Norge har videre påtatt seg en lederrolle i 
arbeidet for å sikre likeverdig tilgang til legemid-
ler globalt, herunder vaksiner, og medisinsk 
utstyr i kampen mot covid-19. Sammen med Sør-
Afrika leder Norge fasiliteringsrådet for det glo-
bale samarbeidet Access to covid-19 Tools Accele-
rator (ACT-A) som også inkluderer vaksinepilaren 
COVAX.

Europeisk samarbeid

Pandemien har vist at europeisk samarbeid er 
avgjørende for Norges evne til å håndtere grense-
kryssende helsetrusler. Det siste året har regje-
ringen særlig intensivert samarbeidet med EU på 
helseberedskapsområdet, inkludert for legemid-
ler, medisinsk utstyr og digital helse. Det er bred 
politisk enighet i Europa om at det er behov for 
ytterlige samarbeid om helse. Samtidig som kri-
sen håndteres, er EU er allerede i gang med å for-
bedre sine systemer. Pandemien har vært en vek-
ker. I sin tale om Unionens tilstand 16. september 
2020 lanserte Kommisjonspresident von der 
Leyen en ambisjon om et styrket europeisk helse-
samarbeid. Satsingen har fått navnet den euro-
peiske helseunionen. Den har støtte blant EUs 
stats- og regjeringssjefer – og denne regjeringen.

EUs helseunion har som mål å gjøre EU bedre 
rustet til å møte fremtidige helsekriser, både 
akutte kriser som pandemier, og bidra i mer lang-
siktige utfordringer, som bl.a. forhold som omfat-
tes av EUs nylig fremlagte kreftplan og EUs lege-
middelstrategi fra 2020. Sistnevnte har som mål å 
skape et mer bærekraftig legemiddelmarked. 
Kjernen i satsingen er tre forslag til forordninger 
som omhandler styrket mandat og rolle for EUs 
legemiddelbyrå EMA og EUs smittevernbyrå 
ECDC, samt intensivere samarbeidet om helsebe-
redskap. I tillegg vil EU etablere en ny helsebe-
redskapsmyndighet, HERA, Health Emergency 
Response Authority. Det er et bindeledd mellom 
forskning, utvikling og produksjon av bl.a. lege-
midler og medisinsk utstyr som Europa vil trenge 
i en krisetid. Samlet sett skal dette bidra til at 
Europa møter fremtidige helsetrusler mer koordi-
nert og styrke datagrunnlaget for krisehåndte-
ring.

Norge er en del av det indre marked og del av 
Schengen. Norges yttergrenser er EUs ytter-
grense. Grensekryssende helsetrusler må løses i 
fellesskap. Norge er avhengig av kunnskap, infor-
masjon, felles overvåkingssystemer, koordine-
ring av tiltak, dialog og nettverk i møte med gren-
seoverskridende helsetrusler. Utviklingen av 
europeiske koronasertifikater er et eksempel på 
hva man i fellesskap kan få til på kort tid for å 
sikre trygg gjenåpning av Europa. Departementet 
hadde inntil sommeren 2021 en nasjonal ekspert i 
Europakommisjonen som var sentral på e-helse-
området, inkludert utviklingen av koronasertifika-
tene. Departementet arbeider med innplassering 
av ny nasjonal ekspert fra 2022.

Som et lite land er Norge sårbart når det gjel-
der forsyningssikkerhet for legemidler, herunder 
vaksiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr. 
EU har politisk og økonomisk slagkraft til å vise 
lederskap for Europas borgere og verden for 
øvrig. EUs vaksinestrategi, som har finansiert og 
fremmet en rekke vaksinekandidater, represente-
rer et slikt lederskap. Strategien, også kalt Team 
Europe, har sikret verdifulle doser til også norske 
borgere, og bygget opp produksjonskapasitet som 
nå kommer resten av verden til gode. Regjeringen 
er stolt av å være en del av Team Europe. Sammen 
med Utenriksdepartementet, har Helse- og 
omsorgsdepartementet brukt våre efaringer med 
videreformidling av EUs doser til å bistå Europa-
kommisjonen og Team Europa ved donasjon og 
videresalg av vaksiner internt i EU og til tredje-
land. Norge leder sekretariatet som har ansvaret 
for det juridiske arbeidet knyttet til donasjons- og 
videresalgsavtalene for EU-landene. Dette arbei-
det vil være viktig for å sikre global tilgang til vak-
siner fremover, og en sentral samarbeidspartner 
til andre initiativer som ACT-A og Covax.

Regjeringen har aktivt støttet opp under EUs 
styrkede ambisjoner for helseberedskap, både på 
politisk nivå og på embetsnivå. Regjeringen 
ønsker en bred tilknytning til EU-samarbeidet for 
å styrke Norges evne til å ivareta nasjonal krise-
håndtering på helseområdet, og for å bidra til at 
Europa kommer sterkere ut av krisen. Sammen 
med andre europeiske land ønsker regjeringen å 
bidra til å utforme gode europeiske løsninger for 
framtiden. Til det trenger vi å aktivt utvikle gode 
interesseanalyser og søke oppdatert kunnskap.

EUs helseprogram EU4Health, samt 
forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 
Europa, vil støtte opp under den styrkede euro-
peiske helseberedskapen. Norge investerer, 
sammen med resten av EUs medlemsland, i euro-
peisk helseberedskap og folkehelse gjennom del-
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takelsen i disse programmene. Vi er allerede med 
i relevante felleseuropeiske initiativer, under det 
tidligere helseprogrammet, såkalte Joint Actions, 
hvor medlemslandene deler gode løsninger og 
bereder grunnen for politikkutviklingen. Norge, 
gjennom Helsedirektoratet, leder arbeidet for bio-
logiske og kjemiske helsetrusler, og har i 2020 
vært aktive i initiativer på tobakksområdet, psy-
kisk helse og bedre bruk av helsedata. Det euro-
peiske samarbeidet skaper en merverdi. Ved å 
eksempelvis delta i det europeiske samarbeidet på 
helsedata vil vi sikre at vår helsedata-analyseplatt-
form er kompatibel med plattformer i andre land. 
Slik får norske forsknings- og utviklingsmiljøer til-
gang til europeiske pasientpopulasjoner og samar-
beidskonstellasjoner når vi skal utvikle framtidens 
løsninger for helse- og omsorgssektoren. EU4He-
alth legger listen enda høyere, med ti innsatsom-
råder som spenner fra forebygging til grensekrys-
sende helsetrusler, tilgang til medisiner og ster-
kere helsesystemer. Departementet iverksetter nå 
en plan for nasjonal mobilisering og deltakelse i 
programmet. Regjeringen vil prioritere deltakelse 
som styrker norsk helseberedskap, fremmer en 
sunn og frisk befolkning, et sterkt digitalt helse-
system, styrket konkurranseevne for norsk hel-
senæring og sikrer ny kunnskap. Regjeringen 
styrker også satsningen på global helseforskning 
for å bidra til varige forbedringer i helsetilstanden 
for sårbare grupper i lav- og mellominntektsland.

Helse- og omsorgsdepartementets EU/EØS-
portefølje rommer imidlertid mer enn helsebered-
skap. Norge har et omfattende samarbeid med EU 
om helse og mattrygghet. Det spenner fra regel-
verk for næringsmidler og drikkevann, kosme-
tikk, alkohol og tobakk til legemidler og medi-
sinsk utstyr, behandling av personopplysninger og 
digital helse, helsehjelp mottatt i andre EU/EØS-
land, og satsinger i kampen mot antibiotikaresis-
tens.

Rettsaktene på matområdet utgjør om lag 
40 pst. av rettsaktene i EØS-avtalen. Matområdet 
er dermed i volum det største rettsområdet i EØS-
avtalen. I 2020 har det bl.a. vært arbeidet særlig 
mye med Farm to Fork-strategien som Europa-
kommisjonen la frem som en del av Europas 
grønne giv. Strategien tar sikte på å gjøre matsys-
temene bærekraftige, rettferdige, sunne og miljø-
vennlige. Videre vil åpenhetsforordningen (EU) 
1381/2019, som skal sikre økt åpenhet i risikoana-
lysen av den europeiske myndigheten for 
næringsmiddeltrygghet (EFSA), bli sentral. Den 
skal sikre bedre kvalitet og styrke påliteligheten 
av EFSAs risikovurderinger, forbedre risikokom-
munikasjonen og bedre styringen av EFSA. For-

ordningen planlegges tatt inn i EØS-avtalen og 
gjennomført i norsk rett. Det vil bli lagt frem en 
Proposisjon LS til Stortinget.

Samarbeidet i Europarådet har som hovedmål-
setting å fremme demokrati, rettsstaten og 
respekt for menneskerettigheter. Innenfor helse-
området tar Norge aktivt del i Pompidou-gruppen, 
et tverrfaglig samarbeid om narkotikaspørsmål, 
og i Europarådets direktorat for legemiddelkvali-
tet (EDQM). EDQM utvikler bl.a. standarder for 
virkestoffer og hjelpestoffer som inngår i legemid-
ler.

Mål for 2022:

– Fremme norske helse- og mattrygghetspoli-
tiske hensyn ved å delta i EUs ulike prosesser, 
programmer, byråer og komiteer på helse- og 
mattrygghetsområdet, herunder:
– styrke samarbeidet med EU om helsesik-

kerhet og beredskap i utviklingen av EUs 
helseunion og deltagelse i EUs helsepro-
gram EU4Health, med mål om en bred til-
knytning til EUs helseberedskapsamarbeid 
for å styrke Norges evne til å ivareta nasjo-
nal krisehåndtering og for å bidra til at 
Europa kommer sterkere ut av krisen

– bidra til gode europeiske fellesløsninger for 
å ivareta tilgangen til og produksjon av lege-
midler, herunder vaksiner, bl.a. ved utvik-
lingen av den nye heleberedskapsmyndig-
heten HERA og oppfølgingen av EUs lege-
middelstrategi

– intensivere oppfølgingen i EUs nye helse-
program EU4Health for å sikre faglig, øko-
nomisk og politisk uttelling for norsk delta-
kelse som bidrar til å ruste Europa mot hel-
setrusler.

Nordisk samarbeid

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringers 
formelle samarbeidsorgan. Samarbeidet skal 
fremme nordisk merverdi ved at utvalgte opp-
gaver belyses og løses på nordisk nivå for å øke 
nordisk kompetanse og konkurransekraft. I 
økende grad blir dette arbeidet også brukt som 
plattform i det europeiske og globale samarbeidet. 
De nordiske statsministerne vedtok i 2019 Visjon 
2030 der Norden skal bli verdens mest bærekraf-
tige og integrerte region. I 2020 ble en handlings-
plan for visjonen vedtatt, for årene 2021–2024. 
Handlingsplanen har tre strategiske områder; et 
grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig 
Norden.
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Norge skal ha formannskapet i Nordisk 
ministerråd i 2022. Ministerrådet for sosial- og 
helsesaker leder satsingen av Norden som 
ledende region for sikker digital infrastruktur for 
helsedata: The Nordic Commons. Denne etable-
ringen er viktig for nordisk samarbeid om helse-
forskning og næringsutvikling. Økt samarbeid 
om nordisk helseberedskap har vært et sentralt 
tema for arbeidet i Ministerrådet i 2020 og 2021, 
ikke minst som følge av det finske statsministeri-
nitiativet av 2020 om et økt nordisk samarbeid 
om beredskap, bl.a. samarbeid under krisehånd-
tering (utveksling av informasjon, erfaringer og 
situasjonsforståelse) og forsyningssikkerhet 
(samarbeid om innkjøp, erfarings- og informa-
sjonsutveksling om legemiddelberedskap og – 
produksjon). Nordisk helseberedskapssamar-
beid har gode eksempler å vise til inn i EUs 
arbeid med beredskap og sikkerhet. Departe-
mentet bidrar også inn i formannskapsarbeidet 
under Ministerrådet for fisk, jordbruk, mat og 
skogbruk, der bærekraftige matsystemer og 
sunt kosthold er sentrale tema.

Mål for 2022:

– Styrke samarbeidet i Nordisk ministerråd, her-
under bidra aktivt i arbeidet med handlingspla-
nen for Visjon 2030

– Under det norske formannskapet Nordisk 
ministerråd bl.a. følge opp satsingen med en 
digital infrastruktur for helsedata (Nordic 
Commons), det finske statsministerinitiativet 
om økt nordisk samarbeid om beredskap samt 
bærekraftige matsystemer og sunt kosthold.

Helsesamarbeidet i nordområdene

Norge bidrar til å styrke helsesamarbeidet i nord-
områdene, gjennom deltakelse i Barents helse-
samarbeid, Den nordlige dimensjons helsepart-
nerskap, og helsesamarbeidet under Arktisk råd.

Norge var en av initiativtakerne til samarbei-
det om ny teknologi og metoder for bedre helse i 
Barentsregionen i 2019. Som følge av koronapan-
demien fikk arbeidet økt aktualitet i 2020/21. Sty-
ringsgruppens rapport om bruk av e-helsetekno-
logi i Barentsregionen ble presentert på en digital 
statssekretærkonferanse i desember 2020.

Den nordlige dimensjons helsepartnerskap 
skal vedta en ny strategi på sitt ministermøte i 
november 2021. Det foreslås bl.a. å videreføre 
samarbeidet om ikke-smittsomme sykdommer og 
alkohol, narkotika og tobakk der Norge har lede-
ransvar.

Fra helsesiden bidrar vi i forberedelsene til 
Norges formannskap i Arktisk råd i 2023. Gjen-
nom Folkehelseinstituttet deltar Norge i satsingen 
«One Health – One Arctic» sammen med bl.a. 
USA og Canada.

Mål for 2022:

– Helsesamarbeidet skal bidra til bedre helse og 
livskvalitet i nordområdene og samtidig støtte 
opp om Norges nordområdepolitikk. I 2022 leg-
ges det særlig vekt på forberedelsene til det 
norske formannskapet i Arktisk råd.

FN og Verdens helseorganisasjon

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale mål 
for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Målene 
utgjør et rammeverk for utvikling og samarbeid 
om verdens utfordringer og gjelder for alle land. 
Helseforvaltningen har et særskilt ansvar for å 
følge opp bærekraftsmål 3 om å sikre god helse 
og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, og se 
dette i sammenheng med øvrige relevante bære-
kraftsmål. Arbeidet er integrert i eksisterende 
organisasjoner og prosesser, og utgjør dermed 
rammen for samlet norsk innsats i internasjonalt 
helsearbeid.

Koronapandemien har satt arbeidet med å nå 
bærekraftsmålene tilbake i mange land. Den glo-
bale handlingsplanen for bærekraftsmål tre om 
helse og relaterte delmål (GAP) ble opprettet bl.a. 
på Norges initiativ, og spiller en viktig rolle i å 
redusere skadevirkningene av pandemien for de 
helserelaterte bærekraftsmålene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er verdens 
ledende, koordinerende og normerende organisa-
sjon innen helse. Som FNs særorganisasjon for 
helse er den verdens helseministres møteplass. 
Dette gjør den til en sentral arena for å fremme 
norske helsepolitiske interesser. Norge er med-
lem av Den stående komiteen for Regionalkomi-
teen (SCRC) i WHOs europeiske region. Norge 
vektlegger bl.a. arbeidet med beredskap i WHOs 
europaregion og god styring av WHOs regional-
kontor. Videre har Norge et tett samarbeid med 
WHOs Europakontor om å skape økt åpenhet i 
legemiddelmarkedene. Dette er et viktig innsats-
punkt for å oppnå universell helsedekning i vår 
egen region. Norge er derfor vertskap for Oslo 
Medicines Initiative i 2022, i samarbeid med 
WHOs Europakontor (se omtale under).

I helsekriser er det særlig viktig at WHO har 
evne til å uføre sitt mandat. Alle land avhenger av 
WHOs evne til å undersøke utbrudd, opptre faglig 
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uavhengig og normerende, legge til rette for rask 
forskning og utvikling, og lede og veilede lande-
nes respons på en god måte. Tidlig oppdagelse og 
varsling av smittsomme helsetrusler, og lands 
samarbeid med WHO om dette, er avgjørende for 
å komme i inngripen med en potensiell pandemi 
så tidlig som mulig.

Dagens internasjonale krisesamarbeid er 
regulert gjennom Det internasjonale helseregle-
mentet (IHR 2005). IHR 2005 fastsetter statspar-
ters og WHOs roller og ansvar i helsekriser, bl.a. 
rutiner for varsling og håndtering av utbrudd. IHR 
identifiserer også kjernekapasiteter i nasjonale 
helsesystemer som trengs for best mulig håndte-
ring av utbrudd. Evalueringer av koronapande-
mien viser imidlertid at det er behov for styrking 
av samarbeidet mellom land på flere områder, for 
klarere roller og plikter for land og organisasjo-
ner, for et mer bindende juridisk regelverk. Disku-
sjoner om styrking av Verdens helseorganisasjons 
krisearbeid og et bindende regelverk pågår. 
Norge arbeider for at det etableres et bindende 
regelverk som bidrar til å tette hull i dagens 
beredskapssystem, som øker forutsigbarheten i 
det internasjonale systemet og som understøtter 
WHOs rolle og myndighet i kriser.

Et WHO som er i stand til å utføre sitt mandat 
på en god måte er et eksempel på et globalt felles-
gode. WHO trenger forutsigbare og fleksible res-
surser som står i forhold til de oppgavene organi-
sasjonen skal utføre. Det pågår medlemslandsdis-
kusjoner om hvordan man kan sikre at WHO 
finansieres på en mer bærekraftig måte, inkludert 
i beredskapssammenheng. Norge arbeider aktivt 
for at landene skal enes om en vesentlig økning i 
medlemslandenes faste bidrag og for at frivillige 
bidrag gis på en måte som er i tråd med WHOs 
oppgaver og kjernefunksjoner. Helse- og 
omsorgsdepartementet bidro med 20 mill. kroner 
til WHO i 2020. Støtten har som formål å under-
støtte norske helsepolitiske prioriteringer og 
behov, og kommer i tillegg til det årlige kjernebi-
draget og bidragene Norge tildeler WHO over 
bistandsbudsjettet. Støtten er videreført med 
samme beløp og formål i 2021.

Norge var i 2017 blant initiativtakerne til opp-
rettelsen av den globale vaksinekoalisjonen CEPI, 
bl.a. for å kompensere for markedssvikt for utvik-
ling av vaksiner mot fremtidige epidemier. Deler 
av CEPIs investeringer er rettet mot sykdommer 
som i all hovedsak forekommer i lav- og lavere 
mellominntektsland, og tilfredsstiller OECDs defi-
nisjoner for utviklingshjelp, ODA. En betydelig 
andel av CEPIs investeringer vil imidlertid ikke 
dekkes av denne definisjonen, men vil være å anse 

som globale fellesgoder som også kommer høy-
inntektsland som Norge til gode. Dette inkluderer 
CEPIs investeringer i vaksineplattformer basert 
på bl.a. mRNA- og virusvektorteknologi.

I 2021 investerte Norge 200 mill. kroner over 
Helse- og omsorgsdepartementets budsjett som 
et bidrag til å finansiere utvikling av vaksiner som 
kan beskytte mot et bredt spekter av SARS-CoV-2-
virusvarianter og mot øvrige betakoronavirus. For 
å sikre fremtidig nasjonal beredskap vil det i tiden 
fremover være behov for investeringer i slike glo-
bale fellesgoder. Regjeringen vil vurdere ytterli-
gere støtte til vaksineorganisasjonen CEPI for 
utvikling av slike vaksiner på et senere tidspunkt.

Uforholdsmessig høye priser for nye legemid-
ler bidrar til å undergrave helsesystemer og 
begrenser tilgang til behandling. Norge samarbei-
der med WHOs Europakontor om Oslo Medicine 
Initiative for bedre tilgang til nye, effektive og 
kostbare legemidler. Initiativet har som mål å 
bidra til mer bærekraftige prismodeller og økt 
åpenhet i verdikjeden for nye legemidler.

Halvparten av verdens befolkning mangler til-
gang til grunnleggende helsetjenester. Universell 
tilgang til grunnleggende helsetjenester (Univer-
sal health coverage, UHC) inngår i de helserela-
terte bærekraftsmålene og er et sentralt mål for 
Norges internasjonale helsesamarbeid. For at ver-
dens skal oppnå UHC, må lands primærhelsetje-
nester og helsesystemer bygges ut. Utdanning og 
sysselsetting av helsepersonell er sentralt. Tjenes-
tene må bygge på robuste institusjoner og kunne 
brukes av alle, uavhengig av inntektsnivå. UHC er 
ikke utelukkende en agenda for utviklingsland. 
De fleste land har grupper som ikke nås i tråd 
med visjonen for UHC. Høye legemiddelpriser er 
også en utfordring for å nå UHC. Åpenhet i det 
internasjonale markedet for legemidler, inkludert 
kostnader knyttet til forskning og utvikling vil 
bidra til å nå UHC.

Universell helsedekning er også avgjørende 
for lands helseberedskap. Sentrale tiltak som 
testing, isolering, smittesporing og karantenering, 
overvåkning og vaksinasjon, er basert på en 
robust primærhelsetjeneste.

Norge arbeider aktivt for at verdens land skal 
nå målet om etablering av UHC innen 2030. Norge 
arbeider også for at styrkingen av verdens bered-
skap mot framtidige helsekriser gjøres på en måte 
som kommer hele helsesystemet til gode. Dette 
innebærer bl.a. vekt på styrking av primærhelse-
tjenester og essensielle folkehelsefunksjoner.

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) utgjør 
samlet sett den viktigste årsaken til for tidlig død i 
verden, bl.a. grunnet risikofaktorer som tobakk, 
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alkohol og andre rusmidler, usunt kosthold og 
mangel på fysisk aktivitet. Nesten en fjerdedel av 
alle dødsfall på verdensbasis er relatert til miljø-
forhold og da særlig luftforurensning. Psykiske 
lidelser utgjør en betydelig del av landenes syk-
domsbyrde og bidrar mer til den samlede uførhe-
ten globalt enn de fleste andre sykdommer. Psy-
kiske lidelser er fortsatt ofte forbundet med 
stigma og diskriminering i mange land. Regjerin-
gen lanserte i 2021 strategien Bedre helse, bedre 
liv, som inkluderer ikke-smittsomme sykdommer 
i regjeringens helserettede utviklingsarbeid fram 
til 2024. Denne strategien er det første i sitt slag, 
og reflekterer at det globale sykdomsbildet har 
endret seg. Gjennomføring av denne strategien vil 
stå sentralt i Norges internasjonale arbeid mot 
ikke-smittsomme sykdommer.

Resistente mikroorganismer truer med å sette 
moderne medisin flere tiår tilbake, siden antimi-
krobielle legemidler mot vanlige infeksjoner kan 
bli ineffektive. Dermed kan vi risikere at vanlige 
operasjoner i fremtiden vil være forbundet med så 
stor infeksjonsrisiko at man ikke kan operere. 
Arbeidet mot antibiotikaresistens må være et fel-
les løft fra flere sektorer, og inkluderer OneHealth 
som skal sikre optimal helse for mennesker, dyr 
og miljøet vårt. Norge skal være en pådriver for 
internasjonalt, normativt arbeid for å styrke til-
gang, ansvarlig bruk og utvikling av nye antibio-
tika, vaksiner og bedre diagnostiske hjelpemidler.

Migrasjon og demografiske endringer stiller 
helsesystemer overfor nye utfordringer. Moderne 
teknologi og digitale løsninger revolusjonerer vår 
mulighet til å forebygge, diagnostisere og 
behandle sykdommer. Samtidig reiser digitale hel-
seteknologier, herunder utviklingen på området 
kunstig intelligens, spørsmål og utfordringer 
knyttet til monitorering, regulering og person-
vern.

Verdens klimautfordringer påvirker både fol-
kehelse og miljø i form av temperatursvingninger 
og ekstremvær, spredning av smittsomme syk-
dommer blant mennesker og mellom mennesker 
dyr, tilgang til rent drikkevann og matsikkerhet.

«Grønn helse» betinger et grønt skifte. Luftfor-
urensing og utslipp, men også helsesektoren og 
bærekraftige matsystemer, er viktige faktorer i 
arbeidet mot klimaendringene. Forskning og 
utvikling skjer på tvers av fagområder og lande-
grenser og må ses i et helhetsperspektiv der ulike 
bærekraftsmål samspiller.

Norge er en aktiv part i Verdens helseorgani-
sasjon/UNECEs Protokoll for vann og helse, samt 

i miljø og helseprosessen generelt. Protokollen 
bidrar til gjennomføring av FNs bærekraftsmål 6 
om rent vann og gode sanitærforhold i Pan-Euro-
peiske land. Norge har gjennom flere år bidratt til 
kapasitetsbygging knyttet til overvåking av drik-
kevann, vannbårne sykdommer og utbrudd i Øst-
Europa i forbindelse med deltagelse i protokollen.

Mål for 2022:

– Det er et mål at verden står vesentlig bedre rus-
tet mot framtidige helsekriser. På globalt plan 
skal Norge arbeide for:
– økt og mer målrettet finansiering av helse-

beredskap og helsesystemer som et globalt 
fellesgode

– at det legges bedre til rette for at verdens 
land og relevante organisasjoner kan agere 
koordinert, raskt og presist ved framtidige 
pandemier

– at land kan holde hverandre ansvarlige for 
investeringer og forbedringer i helsesikker-
het på nasjonalt nivå

– styrket regulering av relevante områder 
innen helsesamarbeid.

– Norge skal arbeide for at WHO gis bedre 
muligheter for å utføre sitt mandat som ver-
dens koordinerende, normative og ledende 
organisasjon innen helse. Norge skal arbeide 
for at medlemslandenes faste bidrag økes 
vesentlig, og at øvrige bidrag gir WHO fleksibi-
litet og forutsigbarhet. Norge skal også på alle 
områder forsvare WHOs normative rolle og 
faglige uavhengighet.

– Norge skal sikre at bærekraftsmålene fortset-
ter å utgjøre rammen for globalt helsearbeid. 
Norge skal:
– Sikre at arbeidet for universell helsedek-

ning (UHC) gis høyeste prioritet etter koro-
napandemien og at helsesikkerhetsarbei-
det som gjøres på landnivå har størst mulig 
overlapp med arbeidet for UHC. Norge skal 
også ta et særlig ansvar for at det skapes økt 
åpenhet om priser i legemiddelmarkedet.

– Fortsette å rette oppmerksomhet mot 
andre viktige norske prioriteringer, som 
arbeidet mot antimikrobiell resistens, glo-
balt bedre tilgang til helsepersonell, arbei-
det med verdens narkotikaproblem, samt 
følge opp WHOs arbeid med ikke-smitt-
somme sykdommer, inkludert psykisk 
helse, bl.a. gjennom regjeringens strategi 
for ikke-smittsomme sykdommer i 
bistandsarbeid
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Handel og helse

Norge har inngått handelsavtaler, både gjennom 
EFTA og Verdens handelsorganisasjon (WTO), på 
flere områder som berører helse, bl.a. regler for 
handel med varer og tjenester. Det har de siste 
årene vært en økende bevissthet rundt at interna-
sjonale handels- og investeringsavtaler kan utfor-
dre nasjonalstatenes rett til å regulere for å 
beskytte folkehelsen. Helse- og omsorgsdeparte-
mentet følger opp arbeidet med forhandlinger av 
nye avtaler slik at helsepolitiske hensyn kan innar-
beides og ivaretas tidlig i prosessene.

Mål for 2022:

– Ivareta helsepolitiske hensyn i forhandlinger 
om nye internasjonale handels- og investe-
ringsavtaler

– Sikre at helserelaterte aspekter som følge av 
Storbritannias uttreden fra EU blir best mulig 
ivaretatt

Deltakelsen i internasjonale fora hvor helsepoli-
tiske beslutninger fattes, er viktig for å kunne 
fremme norske helseinteresser, bidra til gode fel-
lesskapsløsninger, og sørge for at nasjonale tiltak 
utvikles i sammenheng med verden omkring. 
Dette har særlig blitt synliggjort for beredskapsar-
beidet i forbindelse med koronapandemien. Gjen-
nom samarbeid vil en også dra nytte av andre 
lands erfaringer.

For nærmere omtale vises det til kapittel 12 
Internasjonalt samarbeid i del III, Omtale av sær-
lige tema.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker kostnader i tilknytning til 
internasjonalt samarbeid, herunder bl.a. ekspert-
stillinger i internasjonale organisasjoner og kon-
tingent til Europarådet.

Post 71 Internasjonale organisasjoner

Bevilgningen dekker årlige kontingenter til pro-
grammer og byråer i EU hvor Norge er forpliktet 
til å delta. Kontingentenes størrelse fastsettes av 
EU og varierer fra år til år, som følge av generell 
årlig beregning av EØS/EFTA-landenes bidrag til 
EU for deltakelse i komiteer og programmer, 
basert på utviklingen av Norges BNP sammenlik-
net med EU-landenes BNP, valutautvikling og 
generell kostnadsutvikling i programmene.

Det foreslås å øke bevilgningen med 195 mill. 
kroner i 2022 til deltakelse i EUs helseprogram 
EU4Health for programperiode 2021–2027. EU4-
Healths overordnede mål er å bidra til å beskytte 
europeiske borgere mot grenseoverskridende 
helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medi-
sinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert 
utstyr samt bidra til å styrke de nasjonale helse-
systemene. EU4Health skal støtte tiltak som 
bidrar til mer europeisk egenproduksjon av lege-
midler, medisinsk utstyr og personlig beskyttel-
sesutstyr, samt til felles anskaffelser og lagring. 
Programmet vil også støtte tiltak som gjør slik 
produksjon mer miljø- og klimavennlig, jf. Prop. 
173 S (2020–2021) «Samtykke til deltakelse i en 
beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i 
EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om 
opprettelse av EUs helseprogram EU4Health 
(2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 
under Helse- og omsorgsdepartementet» og 
Innst. 558 S (2020–2021).

Post 72 Tilskudd til Verdens 
helseorganisasjon (WHO)

Det foreslås å videreføre bevilgningen til Verdens 
helseorganisasjon (WHO). Formålet er å ivareta 
norske helsepolitiske og faglige prioriteringer i 
WHO. Støtten vil komme i tillegg til det årlige 
kjernebidraget og bidragene Norge tildeler WHO 
over bistandsbudsjettet, jf. også omtale i Prop. 127 
S (2019–2020).

Kap. 704 Norsk helsearkiv

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 60 976 65 151 65 884

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 7 368 8 762 8 945

Sum kap. 704 68 344 73 913 74 829
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Norsk helsearkiv er organisert som en enhet i 
Arkivverket og har om lag 50 ansatte med spesiali-
sert kompetanse innen IT, arkiv, registerforvalt-
ning, informasjonssikkerhet, helserett, organisa-
sjon og ledelse. Formålet med helsearkivet er å 
sikre en forsvarlig bevaring og tilgjengeliggjøring 
av pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten og 
fremme medisinsk og helsefaglig forskning.

Et nasjonalt helseregister for ny kunnskap og bedre 
folkehelse

Norsk helsearkiv forvalter Helsearkivregisteret 
som er et nytt nasjonalt helseregister, jf. helsere-
gisterloven §12. Helsearkivregisteret inneholder 
personidentifiserbar pasientdokumentasjon om 
avdøde pasienter og vil være en viktig kilde for 
forskning.

Digitaliseringen av papirbaserte pasientarki-
ver fra spesialisthelsetjenesten vil føre til økt til-
gjengelighet for forskere og pårørende. Det er 
etablert et kvalitetssystem for oppfyllelse av lov- 
og forskriftskrav knyttet til personvern og infor-
masjonssikkerhet, og det er en kontinuerlig og 
prioritert oppgave å ha høy grad av etterlevelse i 
arbeidet. En sentral oppgave i 2022 er å gjøre Hel-
searkivregisteret kjent for forskere slik at de kan 
utnytte datakilden på en god og effektiv måte. 
Norsk helsearkiv samarbeider med Direktoratet 
for e-helse i Helsedataprogrammet, og vil, som ett 
av Norges sentrale helseregistre, bli en fremtidig 
del av den nye Helseanalyseplattformen.

Effektiv digitalisering av pasientarkivmateriale

Norsk helsearkiv ivaretar funksjoner for mottak, 
digitalisering og tilhørende kassasjon, digital 
bevaring, innlemming og forvaltning av helsear-
kivregisteret, tilgjengeliggjøring av pasientjourna-
lene i henhold til reglene om utlevering og taus-
hetsplikt. Alle funksjoner knyttet til Norsk helse-
arkiv, med unntak av varig bevaring av et utvalg 
papirarkiv i Mo i Rana, ivaretas på Tynset.

Norsk helsearkiv er i full produksjon med 22 
produksjonslinjer, og vil optimalisere disse i 2022 
for mest mulig effektiv digitalisering av pasientar-
kivene. Produksjonen er avhengig av at helsefore-
tak og andre avleveringspliktige virksomheter 
avleverer sine pasientarkiver og oppfyller sine for-
pliktelser etter helsearkivforskriften. Ved utløpet 
av 2021 forventes nærmere 70 millioner sider å 
være digitalisert siden oppstarten. Målet for 2022 
er å digitalisere ytterligere 36 millioner sider.

Digital langtidsbevaring av helsedata

Norsk helsearkiv skal motta og bevare elektro-
niske pasientjournaler fra spesialisthelsetje-
nesten. Første avlevering gjennomføres i samar-
beid med Helse Nord RHF, journalleverandøren 
DIPS ASA og Direktoratet for e-helse som har eta-
blert et prosjekt for å utvikle funksjonalitet for 
arkivuttrekk fra det elektroniske pasientjournal-
systemet. Digital langtidsbevaring foretas etter 
internasjonale krav og det er etablert rutiner for 
kvalitetskontroll av materialet i henhold til helse-
arkivforskriften.

Fra utløpet av 2021 skal Norsk helsearkiv også 
ivareta den nasjonale ordningen for oppbevaring 
av pasientjournaler. Ordningen gjelder journaler 
som kommer fra virksomheter som opphører eller 
avvikles der annen behandler ikke overtar. Norsk 
helsearkiv får i oppgave å drifte og stå for den 
praktiske gjennomføring av ordningen, mens 
databehandlingsansvaret vil ligge hos Helsedirek-
toratet.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningsforslaget er i hovedsak knyttet til 
lønnsutgifter, utgifter til bygning, årlig support, 
drift og vedlikehold av datasenter, IT-infrastruktur 
(lagring, nettverk, overvåkings- og sikkerhetsløs-
ninger m.m.) og systemer for Norsk helsearkiv. 
Bevilgningen skal også dekke kostnadene knyttet 
til bruk av Arkivverkets fellestjenester og 
systemer.

Bevilgningen under posten er redusert med 
0,7 mill. kroner som følge av at forventet pen-
sjonspremie til Statens pensjonskasse, inklusive 
arbeidsgiveravgift av dette, tilsvarende er redu-
sert, jf. nærmere omtale under kap. 2 Profilen i 
budsjettforslaget.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningsforslaget er knyttet til utvidelse av IT-
lagring og oppgradering av datasenteret i tråd 
med økt produksjon og lagringsvolum, samt kom-
mende investeringer knyttet til oppgradering og 
migrering av maskinvare, utstyr og systemer ved 
Norsk helsearkiv. Dette er bl.a. viktig for å til-
fredsstille nasjonale og internasjonale krav og 
anbefalinger for digital langtidsbevaring.
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Kap. 3704 Norsk helsearkiv

Post 02 Diverse inntekter

Bevilgningen dekker inntekter knyttet til bistand 
til helseforetakene med avleveringsprosessen av 

arkivmateriell. Dette er oppgaver som etter helse-
arkivforskriften er en del av avleveringsplikten for 
virksomhetene.

Kap. 708 Eldreombudet

Eldreombudets virksomhet er hjemlet i lov om 
Eldreombudet (eldreombudsloven) av 8. juni 2020 
og ledes av et eldreombud for en periode på seks 
år uten adgang til gjenoppnevning. Hovedopp-
gaven til Eldreombudet er å bidra til å fremme 
eldres interesser og behov på alle offentlige og 
private samfunnsområder. Eldreombudet er et 
uavhengig forvaltningsorgan administrativt 
underordnet Kongen og departementet, og skal 
utføre sine oppgaver selvstendig og uavhengig.

Eldreombudet skal til enhver tid følge med på 
utviklingen i samfunnet som berører eldrebefolk-
ningen. Eldreombudet skal foreslå tiltak som kan 
styrke eldres interesser og løse eller forebygge 
utfordringer for eldre i samfunnet. Dette gir 
Eldreombudet både en pådriverrolle og en følge 
med-rolle. Eldreombudets kontor er lokalisert i 
Ålesund og samlokalisert med Senter for et 
aldersvennlig Norge.

Hovedbrukergruppene til Eldreombudet er 
eldrebefolkningen og de som tar beslutninger 
som berører eldre. Eldreombudet henvender seg 
til myndigheter, kommuner, fylkeskommuner, 
interesseorganisasjoner, foreninger, næringslivs-
aktører, fagmiljø innen forskjellige institusjoner 
og eldre selv.

Strategier og tiltak 2022

Virksomheten Eldreombudet ble etablert høsten 
2020 og formelt åpnet i april 2021. Eldreombudet 
har gradvis bygget opp sin virksomhet med å få 
plass administrative systemer, kommunikasjons-
kanaler, utarbeidet mål og arbeidsmetoder og eta-
blert samarbeid med virksomheter innen forskjel-
lig målområder. I tillegg til det personlige 
eldreombudet er det siden oppstarten ansatt fire 
medarbeidere som dekker ulike fagområder. 
Eldreombudet har vært aktivt i å fremme eldres 
interesser og behov under korona-pandemien 
overfor nasjonale og lokale myndigheter, og har 
særlig belyst utfordringene med fysisk og sosial 
isolasjon og digitalt utenforskap. Andre temaer 
som er tatt opp er blant annet aldersgrenser i 
arbeidslivet, voldsproblematikk, kapasitet i 
omsorgstjenesten og fravær av nominasjoner av 
eldre på valglister.

For 2022 vil Eldreombudet fortsette å bygge 
opp arbeidet innenfor områdene helse og omsorg, 
samfunnsdeltakelse, arbeid, digitalisering, hvor-
dan eldre får medvirke lokalt og de kommunale 
eldrerådenes funksjon. Ombudet får også mange 
henvendelser fra eldre selv og fra pårørende som 
gir økt behov for informasjon og veiledning.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

02 Diverse inntekter 3 401 3 078 3 143

Sum kap. 3704 3 401 3 078 3 143

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 7 017 10 060 10 722

Sum kap. 708 7 017 10 060 10 722
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Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelse, varer og tjenester.

Sammenliknet med saldert budsjett 2021 fore-
slås følgende endringer, ut over gjennomgående 
budsjettiltak og generell prisjustering:

– 1 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til ordi-
nære driftsutgifter slik at Eldreombudet kan 
styrke innsatsen innenfor sitt mandat.

– 10 000 kroner i redusert bevilgning som følge av 
at forventet pensjonspremie til Statens pen-
sjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av 
dette, tilsvarende er redusert, jf. nærmere 
omtale under kap. 2 Profilen i budsjettforslaget.

Kap. 709 Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjem-
let i pasient- og brukerrettighetsloven. Formålet 
med ordningen er å arbeide for å ivareta pasien-
tens og brukerens behov, interesser og rettssik-
kerhet overfor den statlige spesialisthelsetje-
nesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten 
og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Fra 
2020 er det etablert et nasjonalt koordinerende 
ombud, og den fylkeskommunale tannhelsetje-
nesten er innlemmet i ordningen, jf. Prop. 64 L 
(2018–2019).

Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltil-
bud som skal gi alle landets innbyggere et likever-
dig tilbud. Ombudene anser det som sin viktigste 
oppgave å være tilgjengelig for pasienter og bru-
kere når de trenger ombudets tjenester og 
bistand. Ombudet søker å løse saker på lavest 
mulig nivå og gjerne i direkte dialog med tjeneste-
stedene. Ombudene prioriterer utadrettet og opp-
søkende virksomhet for å spre kunnskap og infor-
masjon om pasientrettigheter og om ombudsord-
ningen. Gjennom møter med pasienter og bru-
kere av helse- og omsorgstjenestene samler 
ombudene erfaringer som brukes til å bedre kvali-
teten i tjenestene.

Norge har 15 pasient- og brukerombud lokali-
sert i Hammerfest, Tromsø, Bodø, Trondheim, 
Kristiansund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristi-
ansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hamar, 
Moss og Oslo. Pasient- og brukerombudene er 
administrativt tilknyttet Helsedirektoratet med 
unntak av kontoret i Oslo som administreres av 
Oslo kommune etter avtale med Helsedirektora-
tet. Pasient- og brukerombudet utfører sin virk-

somhet selvstendig og faglig uavhengig. Ombudet 
med kontorsted i Bergen skal ha rollen som nasjo-
nalt, koordinerende ombud for de 15 lokale ombu-
dene. Det koordinerende ombudet skal blant 
annet bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, 
bistå de øvrige ombudene med systematisk kom-
petanseutvikling og veiledning, samt bidra til fel-
les løsning og forståelse av prinsipielle saker. 
Ombudet skal ha et overordnet ansvar for faglig 
utvikling, kommunikasjon og kommunikasjons-
strategi, brukerperspektiv, interne veiledere og 
kodeverk, intern tjenestekatalog. Det koordine-
rende ombudet skal også være nasjonal talsper-
son i saker av nasjonal karakter og av nasjonal 
interesse.

Pasient- og brukerombudene mottok 14 417 
nye henvendelser i 2020. Dette er en nedgang i 
forhold til 2019 (15 116 nye henvendelser i 2019). 
Nedgangen antas å være knyttet til pandemien. 
Utviklingen siste år er at andelen saker som gjel-
der kommunale helse- og omsorgstjenester øker 
(41 pst. i 2019).

Årsverkene i Pasient- og brukerombudene 
inngår i oversikten under Helsedirektoratet, se 
kap. 740.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til godtgjø-
relse, varer og tjenester. Sammenliknet med sal-
dert budsjett 2021 er det ingen endringer, ut over 
gjennomgående budsjettiltak og generell prisjus-
tering.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 73 440 73 707 75 321

Sum kap. 709 73 440 73 707 75 321
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Programkategori 10.10 Folkehelse mv.

Utgifter under programkategori 10.10 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 10.10 fordelt på postgrupper

Programkategorien omfatter nasjonale satsinger 
og tilskudd på folkehelseområdet, vaksineforsy-
ning, legemiddeltiltak, sektoravgifter samt Biotek-
nologirådet og Vinmonopolet.

Regjeringen vil videreføre og videreutvikle et 
effektivt, systematisk og langsiktig folkehelsear-
beid. En viktig del av dette er å legge til rette for 
gode liv i et trygt samfunn, jf. Meld. St. 19 (2018–
2019) Folkehelsemeldinga.

Regjeringen viderefører de tre nasjonale 
målene for folkehelsepolitikken:
– Norge skal være blant de tre landene i verden 

som har høyest levealder
– Befolkningen skal oppleve flere leveår med 

god helse og trivsel og reduserte sosiale helse-
forskjeller

– Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i 
hele befolkningen.

Folkehelsen i Norge er god, og forventet leveal-
der øker stadig: Den er nå 84,9 år for kvinner og 
81,5 år for menn.

Det er fortsatt sosiale ulikheter i helse i alle 
aldersgrupper. Barn som lever i lavinntektsfami-
lier er særlig utsatt. Regjeringen vil forsterke inn-
satsen for å redusere ulikhetene, bl.a. ved å legge 
vekt på fordelingseffekter ved prioritering av fol-
kehelsetiltak og gjennom en samarbeidsstrategi 
for å gi barn i lavinntektsfamilier større mulighe-
ter for deltakelse og utvikling.

Regjeringen prioriterer arbeidet med å 
fremme god helse og øke livskvaliteten til barn og 
unge høyt. Dette handler bl.a. om å legge til rette 
for godt foreldreskap, trygge hjem og gode nær-
miljøer og å motvirke ensomhet. Regjeringen har 
arbeidet systematisk for å inkludere psykisk helse 
som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. 
Regjeringen vil synliggjøre ensomhet som et fol-
kehelseproblem, og har i folkehelsemeldingen 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

 budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

710 Vaksiner mv. 460 598 4 135 818 3 615 586 -12,6

712 Bioteknologirådet 14 105 12 473 12 073 -3,2

714 Folkehelse 430 397 459 217 512 621 11,6

717 Legemiddeltiltak 72 914 73 722 75 471 2,4

Sum kategori 10.10 978 014 4 681 230 4 215 751 -9,9

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

01-29 Statens egne driftsutgifter 626 100 4 258 565 3 766 852 -11,5

50-89 Overføringer til andre 351 914 422 665 448 899 6,2

Sum kategori 10.10 978 014 4 681 230 4 215 751 -9,9
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lansert en egen ensomhetsstrategi. Å forebygge 
ensomhet kan bidra til god helse og livskvalitet. 
Målet er mer kunnskap og bedre forebygging.

Regjeringen vil arbeide for at befolkningens 
livskvalitet blir et mål på samfunnsutviklingen og 
har vedtatt å utarbeide en nasjonal livskvalitets-
strategi, jf. omtale under kap. 740.

Selvmord er et folkehelse- og samfunnspro-
blem. Regjeringen har lagt frem en strategi for å 
forebygge selvmord. Et viktig tiltak er å utvikle og 
gjennomføre en pilot hvor alle sider ved hvert 
enkelt selvmord kartlegges uavhengig av om det 
skjer innenfor eller utenfor helse- og omsorgstje-
nesten, jf. omtale under kap. 745.

Regjeringen vil skape et mer aldersvennlig 
samfunn. Med økende andel eldre må det legges 
bedre til rette for at eldre kan delta og bruke sine 
ressurser lenger, i tråd med bærekraftsperspekti-
vet. Arbeidet skal bygge på tverrsektorielt samar-
beid og medvirkning fra eldre selv og involverte 
aktører, og det er organisert med program, råd og 
senter, jf. omtale i kap. 714, post 21 og kap. 761, 
post 21. Senteret er etablert i Ålesund, administra-
tivt underlagt Helsedirektoratet. Regjeringen har i 
2020 også etablert Eldreombudet i Ålesund. 
Eldreombudet skal være en uavhengig stemme 
for eldrebefolkningens interesser i samfunnet, jf. 
omtale under kap. 708.

Norge har sluttet seg til WHOs mål om å redu-
sere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdom-
mer (NCD) som hjerte- og karsykdommer, diabe-
tes, kols og kreft med 25 pst. innen 2025. Dette 
målet er allerede nådd. Målet er videreført i bære-
kraftsmålene, med 1/3 reduksjon innen 2030. 
Helse- og omsorgsdepartementet startet i 2020 
opp arbeidet med en ny NCD-strategi hvor psy-
kiske lidelser, rusbrukslidelser og muskel- og 
skjelettlidelser inngår og der det også legges vekt 
på å møte utfordringene med overvekt og fedme. 
Arbeidet er satt på vent for å kunne ivareta økende 
kunnskap om pandemien og virkninger av denne.

I tillegg til målet om å redusere tidlige døds-
fall, har WHO satt globale mål for alkoholbruk, 
fysisk aktivitet, tobakksbruk, salt i kostholdet, dia-
betes, fedme, høyt blodtrykk og tilgang til 
behandling. For flere av målene er Norge på god 
vei. For to mål har vi ikke hatt framgang, og det 
gjelder målene om å øke den fysiske aktiviteten 
og stoppe økningen i diabetes og fedme. For salt i 
kostholdet mangler det datagrunnlag.

De globale målene for bærekraftig utvikling 
fram mot 2030 (bærekraftsmålene) ligger til 
grunn for nasjonal og internasjonal politikkutvik-
ling. Bærekraftsmål 3 om helse innebærer å sikre 
god helse og fremme livskvalitet for alle. Våren 

2021 la regjeringen fram Meld. St. 40 (2020–2021) 
Mål med mening med en nasjonal handlingsplan 
for oppfølging av bærekraftsmålene. Det vises til 
omtale i Del III og til Nasjonalbudsjettet.

Regjeringen la i Meld. St. 19 (2018–2019) Fol-
kehelsemeldinga fram en nasjonal tobakksstrategi 
for perioden 2019–2021. De overordnede målene 
for strategien er å oppnå en tobakksfri ung-
domsgenerasjon og å hjelpe flere voksne røykere 
til å slutte. Regjeringen er opptatt av at dette skal 
gjøres på en måte som ikke begrenser folks hand-
lefrihet. Strategien er blant annet fulgt opp med et 
treårig pilotprosjekt for røykeslutt og en rekke 
forslag til endringer i tobakksskadeloven ble 
sendt på høring i juni 2021, særlig knyttet til stren-
gere regulering av e-sigaretter og bedre vern mot 
passiv røyking.

Regjeringen la våren 2021 fram Nasjonal alko-
holstrategi. Strategien følger opp WHO-målet om 
en reduksjon i skadelig bruk av alkohol med 
minst 10 pst. innen 2025 sammenliknet med 2010. 
Alkoholstrategien inneholder seks hovedpriorite-
ringer for å redusere skadelig alkoholbruk, der 
den første hovedprioriteringen er å videreføre 
hovedlinjene i alkoholpolitikken: Bl.a. bevillings-
systemet, vinmonopolordningen, reklameforbu-
det, alkoholavgiftene og aldersgrensene. De 
andre hovedprioriteringene er å understøtte alko-
holforebygging i kommunene, forsterke tidlig inn-
sats, fremme alkoholfrie arenaer, styrke kunn-
skapen og kompetansen om alkohol samt priori-
tere forskning på sykdomsutvikling og skader 
knyttet til alkohol. Helsedirektoratet er i gang 
med oppfølgingen innenfor sitt område, og følger 
blant annet opp overfor kommunene, helsetje-
nestene og i arbeidet med å fremme alkoholfrie 
arenaer. FHI vil foreta en kvalitativ evaluering av 
strategien, med en midtveis-evaluering i 2023. De 
sektorovergripende virkemidlene i strategien føl-
ges opp i samarbeid med bl.a. Arbeids- og sosial-
departementet, Barne- og familiedepartementet,
Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepar-
tementet og Kunnskapsdepartementet.

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029 – 
Sammen om aktive liv, ble lagt fram våren 2020. I 
tråd med føringer omtalt i Meld. St. 19 (2018–
2019) Folkehelsemeldinga, rettes innsatsen mot 
forhold som påvirker folks muligheter til å være 
fysisk aktive i hverdag og fritid. Handlingsplanens 
hovedmål er å skape et mer aktivitetsvennlig sam-
funn, og å øke andelen i befolkningen som oppfyl-
ler helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet 
med 10 prosentpoeng innen 2025 og 15 prosentpo-
eng innen 2030, gjennom tiltak i flere departemen-
ter på fem innsatsområder. Bedre tilrettelegging 
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for fysisk aktivitet og en mer aktiv befolkning, er 
viktige bidrag til å oppfylle de nasjonale folkehel-
semålene. Handlingsplanen er under oppfølging i 
samarbeid med berørte departementer. Helsedi-
rektoratet har en sentral rolle i oppfølgingen av 
handlingsplanen. Det vises til omtale under kap. 
740.

Midtveisevaluering av Nasjonal Handlingsplan 
for bedre kosthold (2017–2021) viste at man er 
langt fra å nå målene på kostholdsområdet, og 
handlingsplanperioden er besluttet forlenget til 
2023.

Trygg mat og trygt drikkevann, god matinfor-
masjon til forbrukerne og riktig merking av mat 
samt videre utvikling av bærekraftige mat-
systemer er grunnleggende forutsetninger for 
god folkehelse og et godt livsmiljø. Hovedmålene 
på det matpolitiske området er omtalt i Prop. 1 S 
(2021–2022) for Landbruks- og matdepartemen-
tet. Det faglige ansvaret på mattrygghetsområdet 
og styringen av Mattilsynet er delt mellom Helse- 
og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matde-
partementet og Nærings- og fiskeridepartemen-
tet.

Smittevern og infeksjonsforebygging er én av 
fem pilarer i WHOs globale handlingsplan mot 
antibiotikaresistens. Arbeidet mot antibiotikare-
sistens er et viktig satsingsområde i Handlings-
plan for et bedre smittevern (2019–2023). Nasjo-
nal strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020) 
har angitt regjeringens mål for arbeidet med anti-
biotikaresistens, og målene er forlenget til gjelde 
ut 2021. Helse- og omsorgsdepartementet eta-
blerte, sammen med Landbruks- og matdeparte-
mentet, Nærings- og fiskeridepartementet og 
Klima- og miljødepartementet, en tverrsektoriell 
ekspertgruppe under ledelse av Folkehelseinsti-
tuttet som har utarbeidet en kunnskapshullrap-
port om antibiotikaresistens. Denne rapporten vil 
bidra som kunnskapsgrunnlag når revidert stra-
tegi utarbeides.

Regjeringens overordnede visjon for legemid-
delpolitikken, om at den skal bidra til bedre folke-
helse, ligger fast. Dette gjenspeiles i målene for 
legemiddelpolitikken. Riktig legemiddelbruk 
innebærer best mulig effekt, færrest mulig bivirk-
ninger og at pasienten mestrer livet med behand-
ling på en god måte.

Kap. 710 Vaksiner mv.

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris- 
og lønnsjustering:
– 30,1 mill. kroner til innkjøp av programvaksi-

ner og beredskapsavtale for vaksine mot pan-
demisk influensa

– 3,2 mrd. kroner knyttet til innkjøp av koro-
navaksiner og knyttet til vaksinasjon i kommu-
ner/Svalbard og helseforetak

Folkehelseinstituttet er en sentral faginstans for 
kommunene og helsestasjonene i forbindelse med 
vaksinasjon. Folkehelseinstituttet er pålagt å sikre 
nødvendig vaksineforsyning og vaksinebered-
skap, mens det er kommunene som skal tilby og 
gjennomføre vaksineringen av programvaksiner. 

Instituttet sørger for innkjøp, lagring og distribu-
sjon av vaksiner til nasjonale vaksinasjonspro-
gram. Innkjøp av vaksiner gjennomføres etter 
utlyst anbud i EØS-området. Folkehelseinstituttet 
gir faglige retningslinjer for gjennomføring av de 
nasjonale vaksinasjonsprogrammet herunder mål-
grupper, hyppighet og den tekniske sammenset-
ningen av vaksinene.

Av smittevernloven følger det at Helse- og 
omsorgsdepartementet skal fastsette et nasjonalt 
program for vaksinering mot smittsomme syk-
dommer. Revidert smittevernlov ble vedtatt av 
Stortinget og trådte i kraft 1. juli 2019. Det nasjo-
nale vaksinasjonsprogrammet består av barnevak-
sinasjoner, influensavaksinasjoner og vaksinasjon 
mot covid-19. Barnevaksinasjonsprogrammet skal 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 460 598 221 493 267 509

22 Salgs- og beredskapsprodukter mm. 144 325 148 077

23 Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, kan overføres 3 770 000 3 200 000

Sum kap. 710 460 598 4 135 818 3 615 586
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etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram 
§ 4 tilbys alle barn i førskole- og grunnskolealder 
og gjennomføres i helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten. Forskriften lister opp vaksinene som inn-
går i barnevaksinasjonsprogrammet. Influensa-
vaksinasjonsprogrammet gjelder vaksine mot 
sesonginfluensa som årlig skal tilbys alle personer 
med økt risiko for komplikasjoner ved sesongin-
fluensa. I tillegg tilbys vaksine mot pandemisk 
influensa og mot covid-19 etter retningslinjer fra 
Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet skal i tråd med den stat-
lige kommunikasjonspolitikken ha kunnskap om 
sine målgrupper og kommunisere målrettet og 
effektivt med disse om vaksiner og om forebyg-
ging av smittsomme sykdommer. Folkehelseinsti-
tuttet skal åpent formidle kunnskap og innsikt i 
relaterte tema og bidra til en kunnskapsbasert 
offentlig debatt.

Anmodningsvedtak

Vedtak nr. 873, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen igangsette en uavhen-
gig gransking av regjeringens arbeid for å sikre 
Norges befolkning vaksiner og sammenligne 
denne med sammenlignbare land utenfor EU 
som Israel og Storbritannia.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av stats-
ministerens redegjørelse holdt den 26.4.2021 om 
Koronakommisjonens rapport.

Koronakommisjonen ble oppnevnt i statsråd 
24. april 2020 for å få en grundig og helhetlig gjen-
nomgang og evaluering av myndighetenes hånd-
tering av covid 19-pandemien. NOU 2021: 6 ble 
lagt frem 14. april 2021.

Den 15. april 2021 ba regjeringen kommisjo-
nen om å fortsette sitt arbeid. Den har et vidt man-
dat som gir kommisjonen stor frihet til å velge 
hvilke områder den bør gå inn i. Kommisjonen er 
av statsministeren særskilt bedt om å granske 
regjeringens arbeid med å sikre Norges befolk-
ning vaksiner og strategien for utrulling av vaksi-
ner. Etter at kommisjonen har levert sin sluttrap-
port, vil regjeringen legge frem en melding til 
Stortinget blant annet om oppfølgingen av kommi-
sjonens arbeid. Vedtaket ansees som fulgt opp.

Vedtak nr. 874, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen igangsette en uavhen-
gig gransking av strategien for utrulling av vak-
siner, herunder prioriteringer og tempo.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av stats-
ministerens redegjørelse holdt den 26.4.2021 om 
Koronakommisjonens rapport.

Koronakommisjonen ble oppnevnt i statsråd 
24. april 2020 for å få en grundig og helhetlig gjen-
nomgang og evaluering av myndighetenes hånd-
tering av covid 19-pandemien. NOU 2021: 6 ble 
lagt frem 14. april 2021.

Den 15. april 2021 ba regjeringen kommisjo-
nen om å fortsette sitt arbeid. Den har et vidt man-
dat som gir kommisjonen stor frihet til å velge 
hvilke områder den bør gå inn i. Immunitet i 
befolkningen mot covid-19 gjennom vaksinering, 
er avgjørende for å avslutte pandemien. Departe-
mentet mener at anmodningsvedtaket om dette 
temaet er innenfor koronakommisjonens mandat. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på 
egnet måte.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker innkjøp av vaksiner til bar-
nevaksinasjonsprogrammet, vaksiner mot sesong-
influensa og beredskapsavtale for vaksine mot 
pandemisk influensa. Anskaffelsene omfatter også 
etablering av beredskapslager for programvaksi-
nene samt beredskapslager av vaksiner for gjen-
nomføring av smitteverntiltak som ikke dekkes 
gjennom vaksinasjonsprogrammene.

Det foreslås å totalt øke bevilgningen med 
30,1 mill. kroner, i hovedsak knyttet til endringer i 
behandlingen av merverdiavgift på programvaksi-
nen som deles ut gratis og vil være gjenstand for 
uttaksmerverdiavgift. Forslaget er også justert for 
redusert innkjøp til lagerhold og prisøkning som 
følge av nye avtaler.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestil-
lingsfullmakt til å foreta bestillinger knyttet til vak-
siner utover gitte bevilgninger, men slik at samlet 
ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar 
ikke overstiger vedtatt ramme. Gjennom etatssty-
ringen delegeres fullmakten til Folkehelseinstitut-
tet. Bestillingsfullmakten for 2021 på post 21 på 
580 mill. kroner forslås videreført.

Post 22 Salgs- og beredskapsprodukter 
m.m.

Bevilgningen dekker innkjøp av vaksiner til 
utbrudd, beredskap og salgsvaksiner. Innkjøp 
omfatter også etablering av beredskapslager med 
vaksiner for gjennomføring av smitteverntiltak 
som ikke dekkes gjennom vaksinasjonsprogram-
mene.
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Helse- og omsorgsdepartementet har bestil-
lingsfullmakt til å foreta bestillinger knyttet til 
salgs- og beredskapsprodukter utover gitte bevilg-
ninger, men slik at samlet ramme for nye bestillin-
ger og gammelt ansvar ikke overstiger vedtatt 
ramme. Gjennom etatsstyringen delegeres full-
makten til Folkehelseinstituttet. Bestillingsfull-
makten for 2021 på post 22 foreslås økt med 
30 mill. kroner til totalt 80 mill. kroner.

Post 23 Vaksiner og vaksinasjon mot  
covid-19

Bevilgningen dekker innkjøp av vaksiner mot 
covid-19 og vaksinasjon innenfor koronavaksina-
sjonsprogrammet.

Det foreslås 3,2 mrd. kroner knyttet til for-
håndsavtaler, innkjøp av vaksine mot covid-19 og 
vaksinasjon. Forslaget er inkludert uttaksmerver-
diavgift, jf. omtale under post 21 Spesielle driftsut-
gifter.

Det er ventet at hele befolkningen fra 12 år og 
oppover vil ha fått tilbud om vaksiner som beskyt-
ter mot covid-19 i løpet av 2021. Pandemisituasjo-
nen tilsier imidlertid at befolkningen også i 2022, 
og sannsynligvis i årene framover, vil ha behov for 
oppfriskningsdoser og/eller vaksiner som beskyt-
ter mot nye virusvarianter.

EU inngår vaksineavtaler der Norge gis anled-
ning til å delta. Den første avtalen om avrop på 
EUs leveranser i 2022 og 2023 ble inngått i juni 
2021. Det vil kunne oppstå behov for å delta i nye 
avtaler. Dette er usikkerheter som det er vanske-
lig å ta høyde for og som regjeringen ev. vil 
komme tilbake til i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2022.

I forslaget er det lagt til grunn at staten dekker 
kommunenes, Svalbards og helseforetakenes 
kostnader til gjennomføring av vaksinasjonspro-
grammet. Regjeringen vil komme tilbake til disse 
utgiftene i forbindelse med revidert nasjonalbud-
sjett 2022, etter en nærmere gjennomgang av 
kommunenes kostander i forbindelse med vaksi-
nasjon mot covid-19.

Det foreslås at Helse- og omsorgsdepartemen-
tet gis bestillingsfullmakt til å foreta bestillinger 
knyttet til vaksiner mot covid-19 utover gitte 
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye 
bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 
vedtatt ramme. Bestillingsfullmakten for 2022 på 
post 23 foreslås til 2 mrd. kroner.

Det foreslås at posten tilføyes stikkordet «kan 
overføres». For å kunne inngå avtaler der det er 
usikkerhet om leveringstidspunktet, er det nød-
vendig at posten er overførbar.

Kap. 3710 Vaksiner mv.

Post 03 Vaksinesalg

Bevilgningen dekker bl.a. anskaffelse av:
– vaksine mot sesonginfluensa og sykdom forår-

saket av pneumokokkinfeksjon

– vaksiner dekket av folketrygden etter blå-
reseptforskriften § 4

– beredskapslager av vaksiner mot sjeldne syk-
dommer

– reisevaksiner

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

03 Vaksinesalg 153 055 145 011 144 286

Sum kap. 3710 153 055 145 011 144 286
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Kap. 712 Bioteknologirådet

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris- 
og lønnsjustering:
– 0,5 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 

ekstrakostnadene som følge av flyttingen av 
Bioteknologirådets sekretariat til Bergen i 
2020.

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende 
organ oppnevnt av regjeringen, hjemlet i gentek-
nologiloven og bioteknologiloven. Bioteknologirå-
det er høringsinstans for norske myndigheter, 
skal bidra med informasjon til publikum og for-
valtningen og fremme debatt om de etiske og 
samfunnsmessige konsekvensene for bruk av bio-
teknologi. Rådet er også høringsinstans for søkna-
der om godkjenning av genmodifiserte dyr og 
planter. Bioteknologirådet blir oppnevnt for fire år 
av gangen med 15 medlemmer og fem varamed-
lemmer. Gjeldende Bioteknologiråd ble utnevnt 

15. april 2019. Bioteknologirådet arrangerer åpne 
debattmøter og driver utstrakt informasjons- og 
undervisningsaktivitet.

Bioteknologirådets sekretariat hadde 8 
årsverk i 2021. Bioteknologirådet flyttet til Bergen 
ved utgangen av 2020.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelse, varer og tjenester. Det foreslås å 
redusere bevilgningen med 0,5 mill. kroner i 2022 
som følge av reduserte ekstrautgifter i forbindelse 
med flytting av sekretariatet til Bergen i 2020. 
Bevilgningen under posten er redusert med 
123 000 kroner som følge av at forventet pensjons-
premie til Statens pensjonskasse, inklusive 
arbeidsgiveravgift av dette, tilsvarende er redu-
sert, jf. nærmere omtale under kap. 2 Profilen i 
budsjettforslaget.

Kap. 714 Folkehelse

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 14 105 12 473 12 073

Sum kap. 712 14 105 12 473 12 073

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  
kan nyttes under postene 70, 74 og 79 138 597 98 493 127 273

60 Kommunale tiltak, kan overføres,  
kan nyttes under post 21 89 700 95 336 96 948

70 Rusmiddeltiltak mv., kan overføres,  
kan nyttes under post 21 133 943 180 553 179 747

74 Skolefrukt mv., kan overføres,  
kan nyttes under post 21 17 465 20 700 21 050

79 Andre tilskudd, kan overføres,  
kan nyttes under post 21 50 692 64 135 87 603

Sum kap. 714 430 397 459 217 512 621
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Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris- 
og lønnsjustering:
– 5 mill. kroner knyttet til økt kunnskap om barn 

og unges psykiske helse
– 16,3 mill. kroner knyttet til flytting av ordnin-

gen Studenter – psykisk helse og rusmiddel-
bruk fra kap. 765, post 73

– 2,2 mill. kroner knyttet til å øke den utadret-
tede innsatsen til Senter for et aldersvennlig 
Norge

– 25,1 mill. kroner knyttet til flytting av avgifts- 
og gebyrinntekter på tobakksområdet

Formålet med bevilgningen er å styrke det gene-
relle folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeid er sam-
funnets innsats for å påvirke faktorer som direkte 
eller indirekte fremmer befolkningens helse og 
trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse, eller som beskytter mot helse-
trusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av 
faktorer som direkte eller indirekte påvirker hel-
sen. Viktige innsatsområder er å ha oversikt over 
utviklingen i helsetilstanden og forhold som påvir-
ker denne, legge til rette for at andre sektorer 
som har virkemidler ivaretar sitt ansvar for å 
fremme befolkningens helse og livskvalitet samt å 
legge til rette for å gjøre sunne valg enkle. Videre 
er det en sentral oppgave å arbeide for en sam-
funnsutvikling som fremmer deltakelse og sosialt 
fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av 
mestring. Regjeringens mål om å inkludere psy-
kisk helse i folkehelsearbeidet er en viktig del av 
dette arbeidet og et innsatsområde.

Anmodningsvedtak

Samarbeid om holdninger til alkohol i arbeidslivet

Vedtak nr. 38, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen invitere arbeidslivets 
parter til et styrket samarbeid for økt bevissthet 
rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet, for å 
fremme verdien av alkoholfrie arenaer og under-
streke behovet for valgfrihet og redusert alkohol-
press i arbeidssammenheng.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dok. 8:141 S (2017–2018) om en offensiv og soli-
darisk alkoholpolitikk, jf. Innst. 38 S (2018–2019).

Regjeringen la våren 2021 fram Nasjonal alko-
holstrategi (2021–2025). Strategien følger opp 
WHO-målet om en reduksjon i skadelig bruk av 
alkohol med minst 10 pst. innen 2025 sammenlik-

net med 2010. Som en del av strategien, og som et 
ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet med 
arbeidslivets parter om forebygging av rusmidler 
i arbeidslivet, arrangerte Helsedirektoratet i sam-
arbeid med Akan kompetansesenter, et toppmøte 
om rus og arbeidsliv 1. september 2021. Det var 
enighet om å nedsette en arbeidsgruppe med 
representanter fra arbeidslivets parter og med 
støtte fra Helsedirektoratet og Akan kompetanse-
senter. Arbeidsgruppen vil utarbeide forslag til til-
tak og videreutvikling av innsatsen som drøftes på 
et nytt toppmøte i 2022.

Alkoholservering i kommuner med lavt smittetrykk

Vedtak nr. 531, 19. januar 2021.

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner 
med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkohol-
servering i forbindelse med matservering.»

Vedtaket er truffet i forbindelse med Stortingets 
behandling 19. januar 2021 av statsministerens 
redegjørelse 18. januar 2021 om håndteringen av 
koronapandemien og helse- og omsorgsmi-
nisterens redegjørelse om status for vaksinearbei-
det.

Vedtaket anses som utkvittert gjennom den 
løpende vurderingen av hvilke smittevernstiltak 
og begrensninger som til enhver tid skal følge av 
covid-19-forskriften. I henhold til forskriften § 14a 
er det ikke lenger et generelt forbud mot alkohol-
servering ved matservering, men det stilles nå 
krav om at serveringssteder som har skjenkebe-
villing kun skal servere alkohol ved bordserve-
ring, og krav om at det skal være sitteplasser til 
alle gjester.

Karanteneregler ved import av arbeidskraft

Vedtak nr. 561, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjen-
nom sin virksomhet bryter karanteneregler ved 
import av arbeidskraft.»

Vedtaket er truffet i forbindelse med Stortingets 
behandling 19. januar 2021 av statsministerens 
redegjørelse 18. januar 2021 om håndteringen av 
koronapandemien og helse- og omsorgsmi-
nisterens redegjørelse om status for vaksinearbei-
det.

Vedtaket anses som utkvittert ved at det 19. 
februar 2021 ble fastsatt et nytt kapittel 2A i covid-
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19-forskriften om krav om forhåndsgodkjenning 
fra Arbeidstilsynet av oppholdssted som benyttes 
av arbeids- eller oppdragstagere til gjennomføring 
av innreisekarantene, jf. forskriften § 8a. Vilkår for 
slik godkjenning følger av § 8b, og av § 8c fremgår 
at Arbeidstilsynet kan trekke tilbake godkjenning 
av oppholdssted for gjennomføring av innreiseka-
rantene, dersom karantene ikke gjennomføres på 
en forsvarlig måte. Brudd på covid-19-forskriften 
kan straffes, jf. forskriften § 24. Dette vil også 
kunne ramme arbeidsgiver som forsettlig eller 
grovt uaktsomt bryter covid-19-forskriften for å 
omgå innreisekarantenereglene ved import av 
arbeidskraft, både de generelle reglene om innrei-
sekarantene og reglene i forskriften kapittel 2A.

Reduksjon i alkoholforbruk

Vedtak nr. 436, 31. januar 2018

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til til-
tak for å nå de politiske målene om reduksjon i 
alkoholforbruket.»

Vedtaket ble truffet gjennom votering over forslag 
1 i forbindelse med debatten etter erklæring fra 
regjeringen Solberg 31. januar 2018.

Regjeringen la våren 2021 fram Nasjonal alko-
holstrategi. Strategien følger opp WHO-målet om 
er en reduksjon i skadelig bruk av alkohol med 
minst 10 pst. innen 2025 sammenliknet med 2010. 
Alkoholstrategien inneholder seks hovedpriorite-
ringer for å redusere skadelig alkoholbruk, der 
den første hovedprioriteringen er å videreføre 
hovedlinjene i alkoholpolitikken: Bl.a. bevillings-
systemet, vinmonopolordningen, reklameforbu-
det, alkoholavgiftene og aldersgrensene. De 
andre hovedprioriteringene er å understøtte alko-
holforebygging i kommunene, forsterke tidlig inn-
sats, fremme alkoholfrie arenaer, styrke kunn-
skapen og kompetansen om alkohol samt priori-
tere forskning på sykdomsutvikling og skader 
knyttet til alkohol. Strategien inneholder en rekke 
tiltak knyttet til de ulike hovedprioriteringene. 
Både FHI og Helsedirektoratet er sentrale i opp-
følgingen av alkoholstrategien.

Oppfølging av rapporten «Gode liv i Norge»

Vedtak nr. 624,19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen følge opp hovedanbe-
falingene i Helsedirektoratets rapport Gode liv i 
Norge, slik at helhetlig informasjon om livskvali-
tet kommer inn i grunnlaget for helsepolitikken.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S (2017–2018).

Gode liv i Norge er fulgt opp av en arbeids-
gruppe med deltakelse fra Folkehelseinstituttet, 
Statistisk sentralbyrå (SSB), OsloMet/NOVA og 
Helsedirektoratet i rapporten «Livskvalitet – anbe-
falinger for et bedre målesystem» (Helsedirekto-
ratet 2018, IS-2727). Vedtaket har blitt fulgt opp 
gjennom oppfølging av Meld. St. 19 (2018–2019) 
Folkehelsemeldinga, og i samarbeid med Helsedi-
rektoratet, Folkehelseinstituttet og SSB. Regjerin-
gen har besluttet at det skal utarbeides en nasjo-
nal livskvalitetsstrategi som blant annet skal bidra 
til at livskvalitet blir et supplerende mål på sam-
funnsutviklingen. Det ble videre besluttet at 
Helse- og omsorgsdepartementet skal lede arbei-
det. Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp.

Folkehelseinstituttet – målesystem for livskvalitet

Vedtak nr. 626, 18. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen avklare om Folkehel-
seinstituttet er den best egnede etaten for koordi-
neringen av målesystemet for livskvalitet.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S (2017–2018).

Det er flere etater som kan være godt egnet 
for å koordinere målesystemet. I henhold til orga-
nisering hittil har Helsedirektoratet gitt SSB i opp-
drag å gjennomføre nasjonale, undersøkelser, 
mens FHI har fått oppdrag om å gjennomføre 
regionale undersøkelser. Helse- og omsorgsde-
partementet har tatt dette opp med etatene som 
melder at virksomhetene har ulike roller og fyller 
ulike behov, slik at det ikke lenger er hensikts-
messig å peke på én aktør eller institusjon. I arbei-
det så langt har det vært en styrke å være flere og 
det vil fortsatt være behov for å fortsette samar-
beidet på feltet og koordinere dette. Anmodnings-
vedtaket anses som fulgt opp.

Nasjonale undersøkelser om livskvalitet

Vedtak nr. 627, 18. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan 
man kan utvide eksisterende nasjonale undersø-
kelser om livskvalitet, herunder hvordan man 
kan legge til rette for nødvendig støtte til fylkes-
kommunale/kommunale undersøkelser for best 
mulig datatilfang.»
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Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S (2017–2018).

Anmodningsvedtakene 627, 628 og 629 må 
sees i sammenheng. Spørsmål om livskvalitet er 
nå innarbeidet i opplegget for fylkeshelseunder-
søkelsene. Folkehelseundersøkelsen i Troms og 
Finnmark som ble gjennomført i juni 2019, benyt-
tet det nye instrumentet for måling av livskvalitet i 
befolkningen. Flere fylker gjennomfører nå, eller 
planlegger å gjennomføre fylkeshelseundersøkel-
ser hvor livskvalitet nå er innarbeidet. Folkehel-
seinstituttet og Helsedirektoratet skal fortsette 
arbeidet med å innhente og publisere data om livs-
kvalitet. Fullversjonen av målebatteriet er testet ut 
en gang regionalt (i Hallingdal), og en gang nasjo-
nalt. Datainnsamling for den nasjonale målingen 
ble foretatt i mars-april 2020. Resultater forelå høs-
ten 2020. I tillegg er det publisert en foreløpig rap-
port om livskvalitet før og etter innføring av 
korona-tiltakene og resultater i forbindelse med 
tiltak ble publisert i desember 2020. Folkehelsein-
stituttet utgav i august 2020 rapporten Livskvalitet 
i Norge – fra nord til sør.

SSB publiserte på oppdrag fra Helsedirektora-
tet resultatene fra den første nasjonale målingen 
om livskvalitet i oktober. Nasjonale og regionale 
datainnsamlinger skal følges opp som del av arbei-
det med en nasjonal livskvalitetsstrategi som star-
ter opp under ledelse av Helse- og omsorgsdepar-
tementet høsten 2021. Anmodningsvedtaket anses 
som fulgt opp.

Data om livskvalitet

Vedtak nr. 628, 18. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til tiltak for hvordan de vil 
gjøre tilfanget av data om livskvalitet tilgjengelig 
på en best mulig måte.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S (2017–2018).

Anmodningsvedtaket må sees i sammenheng 
med nr. 627, og anses som fulgt opp.

Rapportering om livskvaliteten i Norge

Vedtak nr. 629, 18. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen rapportere om status 
for livskvaliteten i Norge som helhet og for 
utvalgte sårbare grupper, i de ordinære statsbud-
sjettbehandlingene i Stortinget.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:130 S (2017–2018), jf. Innst. 2019 S (2017–2018).

Anmodningsvedtaket må sees i sammenheng 
med nr. 627. Arbeidet med den nye nasjonale livs-
kvalitetsstrategien vil bidra til regelmessige rap-
porteringer om livskvalitet. Anmodningsvedtaket 
anses som fulgt opp.

E-sigaretter og tobakksfri nikotinsnus

Vedtak nr. 164, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest, i tråd med 
Stortingets vedtak om godkjenningsordning 
basert på EUs tobakksdirektiv, tillate salg av e-
sigaretter med nikotin og tobakksfri nikotin-
snus.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
1 (2020–2021), jf. Innst. 2 S (2020–2021).

Vedtaket er dels fulgt opp ved at forskrift 13. 
oktober 1989 nr. 1044 om forbud mot nye tobakks- 
og nikotinprodukter er opphevet fra 1. juli 2021 og 
erstattet med forskrift 17. juni 2021 nr. 2131 om 
godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotin-
produkter. Videre er en registreringsordning for 
salg av e-sigaretter med nikotin allerede vedtatt, jf. 
lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakks-
skadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/
EU og standardiserte tobakkspakninger) § 34 a. 
Ikrafttredelse av bestemmelsen avventer innlem-
melse av EUs tobakksdirektiv i EØS-avtalen, som 
forventes høsten 2021. Anmodningsvedtaket 
anses med dette som fulgt opp.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker spesielle driftsutgifter på fol-
kehelseområdet og oppgaver finansiert av geby-
rer og avgifter, jf. kap. 3714, post 04.

Ut over gjennomgående budsjettiltak som 
omtalt i del I, foreslås:
– 5 mill. kroner knyttet til økt kunnskap om barn 

og unges psykiske helse, jf. nærmere omtale 
under.

– å flytte 0,5 mill. kroner fra kap. 740, post 01 til 
714, post 21 knyttet til tilskudd til Frivillighet 
Norge for drift av Møteplass for folkehelse, jf. 
omtale under kap. 740.

– å flytte totalt 0,2 mill. kroner fra kap. 714, post 
21 og kap. 746, post 01 til kap. 451, post 01 knyt-
tet til opprettelsen av nytt samordningskontor 
for markedstilsyn med varer hos DSB.

– å flytte 25,1 mill. kroner fra kap. 740, post 01 til 
kap. 714, post 21 knyttet til Helsedirektoratets 
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oppgaver med bevillingsordningen for import, 
eksport og produksjon av tobakksvarer, regis-
treringsordningen for salg av tobakksvarer mv. 
og gjennomføringen av EUs tobakksdirektiv, jf. 
nærmere omtale under.

Økt kunnskap om barn og unges psykiske helse

Det foreslås 5 mill. kroner til forskning ved Folke-
helseinstituttet for økt kunnskap om årsaker og 
konsekvenser av den observerte økningen i psy-
kiske plager og lidelser blant norsk ungdom, samt 
til forskning på effektive helsefremmende og fore-
byggende tiltak som kan snu utviklingen.

Bevillings- og registreringsordninger på tobakks-
feltet

Det foreslås å flytte 25,1 mill. kroner fra kap. 740, 
post 01 knyttet til Helsedirektoratets gebyr- og 
avgiftsfinansierte oppgaver på tobakksfeltet. En 
slik flytting vil gi et mer tydelig skille mellom 
utgiftsrammene innenfor tobakksområdet og 
direktoratets ordinære driftsmidler. Bevilgningen 
dekker 2,4 mill. kroner knyttet til søknadsbehand-
ling for bevillingsordningen for import, eksport 
og produksjon av tobakksvarer og 4,3 mill. kroner 
knyttet til gjennomføring av EUs tobakksdirektiv, 
jf. inntektskrav på kap. 3714, post 04. Bevilgnin-
gen dekker også 3,1 mill. kroner knyttet til regis-
treringsordningen for tobakkssalg og 15,3 mill. 
kroner knyttet til nytt system for sporing og sik-
kerhetsmerking av tobakksvarer, jf. sektoravgift 
på kap. 5572, post 75.

Prosjekt for røykeslutt

Det foreslås 10 mill. kroner i 2022 til et tre-årig 
pilotprosjekt for røykeslutt i Vestre Viken helse-
region. Prosjektet startet opp høsten 2020 og 
pågangen har vært større enn forventet. Til tross 
for smitteverntiltak og omplassering av ansatte 
til smittesporing, fulgte de 21 frisklivssentralene 
opp om lag 750 deltakere med hjelp til røykeslutt 
i løpet av perioden september til desember 2020. 
Det er dobbelt så mange som planlagt før opp-
start, og flere enn frisklivssentralene i hele 
Norge hjalp med røykeslutt i 2019. Deltakerne 
får veiledning ved frisklivssentraler og gratis 
legemidler til røykeslutt. Erfaringer fra et lig-
nende prosjekt i Danmark har vist svært gode 
resultater. Prosjektet evalueres av Folkehelsein-
stituttet.

Program for folkehelsearbeid i kommunene (folke-
helseprogrammet)

Folkehelseprogrammet (2017–2026) har som for-
mål å fremme psykisk helse og livskvalitet og godt 
rusmiddelforebyggende arbeid i befolkningen. I 
tillegg handler programmet om å styrke tiltaksut-
vikling innen programmets tematikk, og kunn-
skapsbasert folkehelsearbeid i alle landets kom-
muner. Helsedirektoratet, som har ansvar for å 
implementere folkehelseprogrammet, har 
sammen med FHI og KS ulike aktiviteter for å 
styrke kunnskap på områder kommuner har 
ønsket kompetanse på. I 2021 er det utviklet kurs i 
implementering av tiltak i regi av kompetansesen-
trene på psykisk helse (RKBU/RBUP) og kurs i 
bruk av kvalitative data i folkehelsearbeidet av 
Høyskolen i Volda.

Helsedirektoratet har et samarbeid med Frivil-
lighet Norge (og Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner) og Landsforeningen 
Ungdom og fritid. Formålet er å fremme gode mil-
jøer for barn og unge i frivillige organisasjoner og 
på fritidssektoren, samt utvikling av kommunal fri-
villighetspolitikk. Kompetansesentre på psykisk 
helse (RKBU/RBUP), kompetansesentre på rus 
(KoRus) og kompetansesentre på vold og trauma-
tisk stress (RVTS) bidrar alle i folkehelsepro-
grammet både med kompetanse i regionale sam-
arbeidsorgan, ved veiledning og evaluering av til-
tak i kommuner og med sin fagspesifikke kompe-
tanse på kurs og konferanser. I 2021 gjennomfø-
res en midtveisevaluering av programmet og 
funnene vil danne grunnlag for innretning av kom-
petansestøtten som skal gis de neste fem årene 
mot kommuner og fylkeskommuner. Ungdata 
junior og støtte til Korus’ arbeid med Ungdata har 
også vært del av kompetansestøtten i Folkehelse-
programmet da gode styringsdata om barn og 
unges situasjon er viktig for alle kommuner i 
Norge.

Aldersvennlig Norge

Det foreslås å øke bevilgningen med 2,2 mill. kro-
ner til Senteret for et aldersvennlig Norge i Åle-
sund til totalt 7,2 mill. kroner i tillegg til 5 mill. 
kroner over kap. 761, post 21 som del av eldrere-
formen Leve hele livet. Regjeringen vil skape et 
aldersvennlig samfunn slik at den økende andel av 
eldre mennesker kan leve mer aktive og delta-
kende liv. Arbeidet er organisert gjennom Sente-
ret for et aldersvennlig Norge som skal gjennom-
føre et nasjonalt program, være et ressurs- og 
kunnskapsmiljø og sekretariat for Rådet for et 
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aldersvennlig Norge. Økningen vil bidra til å 
bygge opp funksjonen som sekretariat for rådet 
og økt faglig kompetanse slik at senteret kan drive 
mer utadrettet kunnskapsformidling overfor kom-
munene i tverrsektorielt arbeid for å utvikle alder-
svennlige lokalsamfunn og være et ressursmiljø 
for de kommunale og fylkeskommunale eldre-
rådene, jf. anmodningsvedtak 1281 om styrket 
opplæring av eldrerådene.

Program for et aldersvennlig Norge er et av 
fem hovedområder i eldrereformen Leve hele 
livet. Rådet for et aldersvennlig Norge prioriterer 
blant annet aldersvennlig bolig- og stedsutvikling, 
frivillighet, medvirkning og digitalisering og 
eldre. Sammen med senteret har rådet bidratt i 
Leve hele livet-reformen og vil også holde en 
nasjonal konferanse om samarbeid om alder-
svennlig samfunnsutvikling høsten 2021.

Det foreslås å videreføre 2 mill. kroner til 
kunnskapsutvikling om aldersvennlig samfunn 
over kap. 714, post 21. Helsedirektoratet følger 
opp Flere år – flere muligheter, regjeringens stra-
tegi for et aldersvennlig samfunn, med å få fram 
kunnskaps- og metodeutvikling.

Kommunikasjon om levevaner og helse

Det foreslås 28 mill. kroner til kommunikasjon om 
levevaner og helse. Helsedirektoratet arbeider for 
å øke befolkningens kunnskap om sammenheng 
mellom levevaner og fysisk og psykisk helse 
(ikke-smittsomme sykdommer), om forebyg-
gende tiltak og tilrettelegging for å ta helsevenn-
lige valg. Arbeidet med kommunikasjon om betyd-
ningen av fysisk aktivitet, sunt kosthold, snus- og 
røykeslutt samt mindre bruk av alkohol for fysisk 
og psykisk helse, gjennomføres i tråd med Helse-
direktoratets helhetlige kommunikasjonsstrategi 
og andre føringer, herunder intensjonsavtalen 
med matvarebransjen. Helsedirektoratet skal 
intensivere arbeidet med å synliggjøre sammen-
henger mellom levevaner og psykisk helse. Se 
nærmere omtale under kap. 740, post 01.

Kostholdstiltak

Det foreslås 7,8 mill. kroner til kostholdstiltak for 
oppfølging av Nasjonal handlingsplan for bedre 
kosthold (2017–2023). Det er et mål å øke andelen 
som har et kosthold i tråd med kostrådene. Innsat-
sen skal ses i sammenheng med, og følge opp til-
tak i Meld. St.13 (2020–2021) Klimaplan 2021–
2030, Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening 
og strategien Matnasjonen Norge. Det skal særlig 
legges vekt på forankring av kostholdsarbeidet i 

kommunene, herunder tilrettelegging for gode 
mat- og måltidsvaner i barnehage, skole og SFO. 
Pandemien har bidratt til at mange skoler, barne-
hager og SFO har begrenset tilbud om og tilrette-
legging for et mat og måltidstilbud i tråd med 
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider 
på disse arenaene. Det blir viktig å bygge opp 
igjen en slik tilrettelegging.

Matjungelen, utarbeidet av Folkelig AS er et 
aktivitetsopplegg om mat, helse og miljø for barn 
på SFO/AKS. Høsten 2021 var vel 30 000 barn i 91 
kommuner påmeldt. Matjungelen blir et viktig 
verktøy for å implementere ny rammeplan for 
SFO. Matjungelen barnehage ble lansert mars 
2021. Det arbeides videre med offentlig privat 
samarbeid for utvikling av Matjungelen. Program-
met er aktuelt å se i sammenheng med arbeidet 
med å vurdere etablering av en modell for styrket 
tverrsektorielt samarbeid for tilrettelegging for et 
sunt, bærekraftig og klimavennlig kosthold i fyl-
ker og kommuner. Helsedirektoratet skal i samar-
beid med Miljødirektoratet starte opp et slikt 
arbeid i tråd med Klimaplan 2030.

Selvreguleringsordningen for redusert mar-
kedsføring av usunn mat og alkoholfrie drikkeva-
rer til barn, MFU (Matbransjens faglige utvalg) er 
evaluert av Folkehelseinstituttet. Oppfølging av 
resultatene drøftes med MFU. Markedsføring via 
sosiale medier er særlig utfordrende.

Ordningen med utdeling av gratis vitamin D-
preparat til utvalgte grupper barn som ammes via 
helsestasjonene ble startet opp igjen våren 2021. 
Arbeidet for å fremme amming og god spedbarn-
sernæring i tråd med mål i kostholdsplanen, er 
styrket gjennom en digital løsning for spedbarn-
sernæring, «Alt om spedbarnsmat», publisert på 
Helsenorge.

Et sentralt tiltak i handlingsplanen er det for-
pliktende samarbeidet mellom Helse- og omsorgs-
departementet og matvarebransjen gjennom en 
intensjonsavtale om et sunnere kosthold. Avtalen 
utløper 31.12.2021. Totalt er om lag 100 aktører til-
knyttet intensjonsavtalen. En ny avtale med varig-
het 2022–2025 er underskrevet. Den nye avtalen 
inneholder fortsatt konkrete målsetninger for 
reduksjon av salt, mettet fett og sukker, samt mål 
for å øke inntak av frukt, bær, grove kornvarer og 
fisk i tillegg til målsetninger om bruk av nøkkel-
hullsmerket. Helsedirektoratet skal fortsette med 
å understøtte arbeidet knyttet til intensjonsavtalen 
generelt også gjennom sitt kommunikasjonsar-
beid. Helsedirektoratet har inngått en FoU-avtale 
med SSB om å få publisert kostholdsstatistikk 
innen utgangen av 2021. Folkehelseinstituttets 
arbeid med å få oversikt over omfanget av grense-
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handel av matvarer skal fortsette. Arbeidet skal 
ses i sammenheng med SSBs arbeid med grense-
handelstatistikk.

Helse- og omsorgsdepartementets utmerkel-
ser for godt arbeid i medhold av intensjonsavtalen 
for et sunnere kosthold ble for første gang utlyst i 
2020. Ny konkurranse er lyst ut høsten 2021.

Arbeidet med de nordiske næringsstoffanbefa-
lingene er under revisjon under norsk ledelse og 
vil bli sluttført i 2022. Disse utarbeides hovedsake-
lig utfra et helseperspektiv, men der det er til-
strekkelig dokumentasjon vil også bærekraft bli 
en del av de matvarebaserte anbefalingene.

Nasjonale mål for vann og helse

Det foreslås videreført 1 mill. kroner til arbeidet 
med å nå nasjonale mål for vann og helse. Målene 
som ble fastsatt av regjeringen i 2014 skal videre-
føres i samsvar med departementets gjennomfø-
ringsplan sist oppdatert høsten 2017. Gjennomfø-
ringsplanen skulle etter planen evalueres, oppda-
teres og fastsettes på nytt i 2020, men arbeidet har 
blitt forsinket pga. pandemisituasjonen. Målene er 
fastsatt i samsvar med Verdens helseorganisa-
sjon/UNECEs Protokoll for vann og helse og 
bidrar til gjennomføring av FNs bærekraftsmål 
seks om rent vann og gode sanitærforhold.

Et flerårig arbeid i regi av Folkehelseinstituttet 
for å kartlegge sykdomsbyrden knyttet til norsk 
drikkevannsforsyning skulle vært avsluttet og lagt 
fram i 2020. Prosjektet er forsinket grunnet koro-
naepidemien, og forventes å være ferdig i 2021.

Ungdata

Det foreslås 4,1 mill. kroner til OsloMet til drift av 
Ungdata. Ungdata er lokale ungdomsundersøkel-
ser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og 
fylkeskommuner. Siden 2010 har om lag 666 000 
ungdommer fra 347 av dagens 356 kommuner 
gjennomført Ungdataundersøkelsene, i tillegg til 
Svalbard. I tillegg har 97 kommuner og 50 000 
barn deltatt i Ungdata junior, som har vært pro-
sjektfinansiert gjennom Program for folkehelsear-
beid. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvor-
dan det er å være ung i Norge i dag. De årlige 
Ungdata-tallene er et viktig bidrag i beslutnings-
grunnlaget for nasjonale, regionale og kommu-
nale myndigheter i folkehelsearbeidet.

I 2020 ble undersøkelsen noe redusert grunnet 
nedstengningen av skolene og om lag halvparten 
av de planlagte undersøkelsene ble gjennomført. 
Kommunene som ikke fikk gjennomført i 2020 har 
fått tilbud om å gjennomføre undersøkelsen i 2021.

Rusmiddelforebyggende arbeid

Det foreslås 9,4 mill. kroner til Helsedirektoratets 
rusmiddelforebyggende arbeid, blant annet til 
Helsedirektoratets oppfølging av Nasjonal alko-
holstrategi (2021–2025). Se omtale av folkehelse 
under Helsedirektoratet, kap. 745, post 01.

Andre sentrale tiltak

Det foreslås 2,6 mill. kroner til Helsedirektoratets 
forvaltning av bevillingsordningen for tilvirkning 
av alkoholholdig drikk og statlige skjenkebevillin-
ger for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og 
fly etter alkoholloven § 5-3 første ledd nr. 1 og 2, jf. 
også kap. 3714, post 04.

Det foreslås 3 mill. kroner til helseundersøkel-
ser i regi av Folkehelseinstituttet, herunder Fyl-
keshelseundersøkelser, Nasjonale folkehelseun-
dersøkelser og Barnevekststudien, jf. omtale 
under kap. 745.

Det foreslås 0,525 mill. kroner til Folkehelsein-
stituttet for å sluttføre arbeidet med å kartlegge 
omfang og helsefaglige konsekvenser forbundet 
med søskenbarnekteskap.

Post 60 Kommunale tiltak

Bevilgningen dekker støtte til lokalt folkehelsear-
beid, bl.a. gjennom kommunalt utviklingsarbeid 
og implementering av program for folkehelsear-
beid i kommunene.

Program for teknologiutvikling i vannbransjen

Det foreslås 5 mill. kroner i tilskudd til videreføring 
av program for teknologiutvikling i vannbransjen 
(2020–2024), betinget av minst tilsvarende bidrag 
fra kommunene og fra leverandørindustrien. Målet 
med et program for teknologiutvikling i vannbran-
sjen er å oppnå helsemessig tryggere vannforsy-
ning og større leveringssikkerhet av drikkevann på 
en kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Det er etablert en tilskuddsordning betegnet 
«Program for teknologiutvikling i vannbransjen». 
Kommuner, kommunale foretak og interkommu-
nale selskaper kan søke om tilskudd. Private vann-
verk vil kunne omfattes dersom kommunen har 
basert sin vannforsyning på et eller flere private 
vannverk og kommunen på bakgrunn av sitt 
ansvar etter helselovgivningen finner det relevant 
å fremme en slik søknad. Folkehelseinstituttet for-
valter tilskuddsordningen. Det legges opp til at 
ordningen evalueres etter fem år eller eventuelt 
tidligere dersom den avsluttes før dette.
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Program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehel-
seprogrammet)

Det foreslås 77 mill. kroner til tilskuddsordningen 
«Tiltaksutvikling innen program for folkehelsear-
beid i kommunene». Folkehelseprogrammet ble 
opprettet i 2017 i samarbeid med KS. Programmet 
består av en tilskuddsordning og et system for 
kunnskapsstøtte og evaluering, jf. omtale under 
post 21.

Målet med tilskuddsordningen er å styrke 
kommunenes arbeid med å fremme befolknin-
gens helse og livskvalitet. Folkehelseprogrammet 
skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og 
bidra til å integrere psykisk helse som en likever-
dig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og 
unge er en prioritert målgruppe. Tilskuddsordnin-
gen skal bidra til
– utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, 

arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og 
unges livskvalitet og psykiske helse og rusfore-
byggende arbeid i kommunene

– å integrere barn og unges psykiske helse som 
en likeverdig del av det lokale folkehelsearbei-
det

– samarbeid mellom aktører innen bl.a. skole og 
barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, 
politiet og frivillig sektor

Det er etablert et samarbeid med forsknings- og 
kompetansemiljøer om helsefremmende tiltak i 
kommunene, og alle fylkeskommunene har eta-
blert samarbeid om tiltaksutvikling og/eller eva-
lueringsbistand. Underveis er det gjennomført 
kvalitativt gode evalueringer av helsefrem-
mende tiltak i kommunene, og samtlige fylkes-
kommuner er i gang med tiltaksevalueringer. 
Helsedirektoratet vil vurdere måloppnåelsen 
nærmere etter at første tilskuddsperiode på seks 
år utløper i 2022.

Det foreslås å videreføre utprøvingen i Vest-
fold og Telemark av hvordan arbeidet mot vold og 
overgrep kan utvikles i tråd med forebyggende 
psykisk helse- og rustiltak i programmet. Det 
vises til omtale under kap. 765, post 75. Det fore-
slås 3,3 mill. kroner til dette, som kommer i tillegg 
til tilskuddsordningen i folkehelseprogrammet.

Andre tiltak

Det foreslås 8 mill. kroner i tilskudd til Rusinfo 
(tidligere Rustelefonen) som drives av Oslo kom-
mune. Rusinfo er en landsdekkende informasjons-
tjeneste som gir faktainformasjon om rus og rus-
midler, kunnskap om ulike hjelpetilbud og indivi-

duell veiledning via telefon og internett. Rusinfo 
besvarte over 10 000 henvendelser i 2020.

Det foreslås 4,5 mill. kroner til bidrag på folke-
helsefeltet i områdesatsinger i Oslo. Formålet 
med midlene er å styrke arbeid for mer helsefrem-
mende og sosialt bærekraftige lokalmiljøer i 
utsatte områder. Satsingen omtales i sin helhet i 
Prop. 1 S (2021–2022) Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet, jf. Programkategori 13.90 
Planlegging, byutvikling og geodata.

Det foreslås 0,8 mill. kroner i tilskudd til nett-
verket av Sunne kommuner.

Post 70 Rusmiddeltiltak mv.

Bevilgningen dekker tilskudd til rusmiddelfore-
byggende innsats. Ut over generell prisjustering 
foreslås å flytte
– 5,5 mill. kroner knyttet til tilskuddsordningen 

Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk til 
kap. 714, post 79, jf. nærmere omtale der.

Tilskuddsordninger

Det foreslås 46,747 mill. kroner til tilskuddsord-
ningen for frivillig rusmiddelforebyggende og 
spillavhengighetsforebyggende innsats. Til-
skuddsordningen skal gjennom støtte til forebyg-
gende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsar-
beid bygge opp under frivillig sektors rusmiddel- 
og spillavhengighetsforebyggende innsats. Det 
gis støtte til tiltak som retter seg mot befolknin-
gen generelt, barn og unge og utsatte grupper, jf. 
forskrift om tilskudd til frivillig rusmiddelforebyg-
gende og spillavhengighetsforebyggende innsats.

Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet som 
vurderer at den oppfyller sitt formål om å støtte 
opp om frivillige organisasjoners rusmiddelfore-
byggende innsats, og dermed bidrar til større 
mangfold i samfunnets samlede rusmiddelfore-
byggende innsats overfor målgruppen.

Organisasjonene har rapportert om frivillig 
innsats på om lag 45 000 timer totalt. Det er god 
geografisk spredning på tiltakene. De største 
byene (Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Trondheim og Tromsø) er fortsatt overrepresen-
tert når det gjelder gjennomføring av tiltak, 
rekruttering av frivillige og lokallag besøkt. Antall 
personer som har vært direkte involvert eller del-
tatt i ulike tiltak/ aktiviteter rapporteres til om lag 
90 000.

Det foreslås 23,6 mill. kroner til tilskuddsord-
ningen for drift av frivillige rusmiddelpolitiske 
organisasjoner. Målet med tilskuddsordningen er 
å stimulere til frivillig, ruspolitisk engasjement og 
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aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå, og å 
redusere forbruk av rusmidler og skader forårsa-
ket av rusmidler.

Andre tiltak

Det foreslås 39,7 mill. kroner som øremerket til-
skudd til det rusmiddelforebyggende arbeidet i 
regi av de regionale kompetansesentrene på rus-
feltet (Korusene). Korusene har bistått et stort 
antall kommuner i kartleggings- og oversiktsar-
beid, herunder Ungdata- og Brukerplankartleg-
ginger. De fleste kommunene som har kartlagt 
rusmiddelsituasjonen i 2020 har brukt Bruker-
Plan (71 prosent) og over halvparten av kommu-
nene svarer at de har benyttet Ungdata (58 pro-
sent). Resultatene fra Ungdata og BrukerPlan er 
viktige som grunnlag for kommunale planer, her-
under folkehelsearbeid og rusmiddelpolitiske 
handlingsplaner. Korusene bidrar gjennom dette 
arbeidet til at kommunene ser rusmiddelbruk 
som en viktig del av folkehelseutfordringene. 
Arbeidet med å integrere rusmiddelforebygging i 
kommunenes systematiske folkehelsearbeid gjen-
nom ulike kartlegginger, innsatser og tiltak skal 
videreføres også i 2022. Det øvrige arbeidet til de 
regionale kompetansesentrene på rusområdet er 
nærmere omtalt under kap. 765, post 74.

Det foreslås 21 mill. kroner til kampanjeorga-
nisasjonen Av-og-til. Av-og-til samarbeider med 
kommuner over hele landet om lokaltilpasset rus-
forebygging. Kommunene bruker Av-og-tils kam-
panjer som et virkemiddel for å nå ut til innbyg-
gerne med informasjon og budskapet om alkovett. 
Arbeidet blir tilpasset lokale behov og er et viktig 
bidrag i det kommunale, rusmiddelpolitiske arbei-
det.

Det foreslås 19 mill. kroner til Akan kompetan-
sesenter. Akan bygger opp under arbeidslivets 
evne til å forebygge rus- og avhengighetsproble-
matikk, slik at sykefravær reduseres og effektivi-
tet og livskvalitet økes. Akan har et bredt samar-
beid med partene i arbeidslivet, staten, organisa-
sjoner og enkeltbedrifter. Akan kompetansesenter 
rapporterer om høyt aktivitetsnivå i 2020. Antall 
veiledningshenvendelser økte med 14 pst. sam-
menlignet med 2019.

Akans tjenester blir benyttet av aktører i alle 
bransjer fra hele landet. 31 pst. av henvendelsene 
var fra virksomheter med færre enn 50 ansatte. 
Helsedirektoratet samarbeidet med Akan om dia-
logen med arbeidslivets parter om bevissthet 
rundt holdninger til alkohol og verdien av alkohol-
frie arenaer, jf. Nasjonal alkoholstrategi (2021–
2025).

Det foreslås 16,4 mill. kroner til Actis. Actis er 
et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på 
rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspoli-
tikk. Actis har i 2020 gjennom høringer og innspill 
bidratt til å påvirke norsk og internasjonal alkohol- 
og narkotikapolitikk.

Det foreslås 8,6 mill. kroner til Antidoping 
Norges (ADNO) arbeid mot doping som samfunn-
sproblem. ADNO har gjennom pandemiperioden 
klart å opprettholde et godt antidopingtilbud til 
utsatte grupper, fagmiljøer og viktige samarbeids-
partnere. Kort tid etter at landet stengte ned i 
mars 2020, utviklet ADNO et digitalt læringsopp-
legg for elever og relevante faggrupper.

Det foreslås 3,7 mill. kroner til Nubu (Nasjo-
nalt utviklingssenter for barn og unge) for utvik-
ling av tverrfaglig kunnskap og kompetanse i 
arbeidet med barn og unge. Formålet er å fore-
bygge og redusere barn og unges problematferd 
og bedre deres psykososiale utvikling og sosiale 
kompetanse.

Det foreslås 1 mill. kroner til organisasjonen 
Juventes rusforebygging blant unge.

Post 74 Skolefrukt mv.

Bevilgningen dekker tiltak som skal stimulere til 
gode kost- og måltidsvaner generelt og økt inntak 
av frukt og grønnsaker spesielt hos barn og unge, 
herunder abonnementsordningen Skolefrukt. Det 
foreslås ingen endringer ut over gjennomgående 
budsjettiltak som omtalt i Del I.

Det foreslås 21,1 mill. kroner til formålet. Tilta-
kene er rettet mot skoleeier, foreldre og elever. 
Abonnementsordningen administreres av Opplys-
ningskontoret for frukt og grønt på oppdrag fra 
Helsedirektoratet. Den består av et statlig til-
skudd på for tiden 1,50 kroner per frukt/grønt, 
med en egenandel på 3,60 kroner per frukt/grønt. 
Ordningen kan enten være foreldrebetalt eller ved 
at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt 
av kommune, skole, FAU eller andre. Ordningen 
innebærer videre et sentralt administrasjons-/
bestillingssystem som skal forenkle arbeidet for 
skoleeier, skole og foresatte. Årlige kartlegginger 
viser at både ansvarlige for Skolefrukt på skolene 
og elever og foresatte opplever ordningen positivt. 
Pandemien i 2020 og 2021 påvirket ordningen på 
grunn av flere perioder med hel eller delvis ned-
stenging, og endret drift i skoler og kommuner 
har medført en lavere oppslutning om ordningen. 
Våren 2021 abonnerte om lag 33 000 elever på 
skolefrukt gjennom ordningen. Dette tilsvarer om 
lag 5 pst. av elevene i grunnskolen. Av disse er det 
nærmere 16 000 som får gratis skolefrukt betalt 
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av skolen eller kommunen. Det er flest rene bar-
neskoler som benytter tilbudet om foreldrebeta-
ling. For å bygge opp under formålet kunnskap 
om mat og kosthold videreutvikles dataverktøyet 
Kostplanleggeren som benyttes av elever i mat og 
helsefaget.

Post 79 Andre tilskudd

Bevilgningen dekker tilskudd til generelt folkehel-
searbeid. Ut over generell prisjustering foreslås å 
flytte
– 16,3 mill. kroner fra kap. 765, post 73 og 

5,5 mill. kroner fra kap. 714, post 70 for å samle 
bevilgningen til forebyggende arbeid med stu-
denter – psykisk helse og rusmiddelbruk.

Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk

Det foreslås 21,8 mill. kroner til tilskuddsordnin-
gen Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk. 
Formålet er å fremme god helse og trivsel blant 
studenter og forebygge problemer knyttet til rus-
middelbruk. Tilskuddsordningen foreslås videre-
ført med ny, treårig utlysning i 2022. SHOT-under-
søkelsene viser bl.a. at det har vært en betydelig 
økning i rapporterte psykiske plager fra 2010 til 
2021. Andelen studenter med det som kan karak-
teriserer som høyt nivå psykiske plager har økt fra 
nesten hver 6. student i 2010 til nesten halvparten 
i 2021. I den nye utlysningen vil det være viktig å 
følge opp funnene i SHOT-undersøkelsen.

Mobilisering mot ensomhet (2020–2025)

Det foreslås 18,3 mill. kroner til tilskuddsordnin-
gen som ble etablert i 2020 for å sikre at det utvi-
kles og iverksettes effektive tiltak for å forebygge 
og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og 
livskvalitet i befolkningen.

Målgrupper er unge og eldre mennesker som 
er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve 
ensomhet. Frivillige og ideelle organisasjoner og 
private aktører vil sammen eller hver for seg 
kunne iverksette tiltak for å forebygge og redu-
sere ensomhet blant unge og eldre. Det forutset-
tes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samar-
beid med kommunene og at tiltakene evalueres. 
For å sikre at ordningen bidrar til å forebygge og 
redusere ensomhet har Folkehelseinstituttet fått i 
oppdrag å oppsummere kunnskap om effektive til-
tak og evaluere tilskuddsordningen. Tilskudds-
ordningen forvaltes av Helsedirektoratet.

Psykisk helse i skolen

Det foreslås 22,8 mill. kroner til tilskuddsordnin-
gen Psykisk helse i skolen. Formålet med ordnin-
gen foreslås til følgende, jf. Prop. 114 S (2018–
2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2019 og Innst. 391 (2018–2019):
– styrke læring, helse og trivsel til de elever i sko-

len som har psykiske vansker eller lidelser
– videreføre og styrke skolens systematiske 

arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer 
alle elevenes psykiske helse

– bidra til at elever er bedre i stand til å ivareta 
egen psykiske helse og ha kunnskap om hva de 
kan gjøre dersom de selv eller venner/nære 
opplever psykiske vansker

– heve kunnskap og kompetanse om psykisk 
helse blant lærere og andre aktører i skolen

– styrke samarbeid mellom viktige instanser for 
elevenes læringsmiljø og psykiske helse

– gi psykologistudenter erfaring med forebyg-
gende arbeid

Tilskuddet fordeles på ulike skoleprogram som 
understøtter undervisning om psykisk helse og 
mobbing, totalt 13 ulike mottakere (14 prosjekt). 
Psykisk helse i skolen vurderes å ha mange gode 
enkeltprogrammer. Det ble i 2019 gjennomført en 
ekstern evaluering av tilskuddsordningen i regi av 
NIFU. Hovedformålet med evalueringen var å 
kartlegge spredningen til programmene som inn-
går i ordningen, innhente skoleeieres og skolers 
erfaringer og vurderinger av programmenes rolle 
i det systematiske arbeidet med elevenes psy-
kiske helse, samt vurdere hvilken rolle stat og 
programtilbydere bør ha i å støtte kommunenes 
arbeid med dette. Evalueringen viser at program-
mene når ut til mange skoler og kommuner, men 
ikke alle. Manglende kapasitet hos programtilby-
der påvirker muligheten til å tilby programmet til 
alle. Skoleeiere og -ledere forteller at program-
mene inngår i det systematiske arbeidet, men at 
dette også varierer med programmets utforming, 
omfang og innhold. Helse- og omsorgsdeparte-
mentet vil på bakgrunn av evalueringsrapporten 
vurdere videre oppfølging.

Andre tiltak

Det foreslås å videreføre følgende øremerkede til-
skudd:
– 7 mill. kroner til Norges teknisk-naturvitenska-

pelige universitet til drift av Helseundersøkel-
sen i Nord-Trøndelag
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– 7 mill. kroner til Norges arktiske universitet til 
drift av Tromsøundersøkelsen

– 3,8 mill. kroner i driftstilskudd til Norges 
astma- og allergiforbund, bl.a. til drift av Pollen-
varslingen

– 1,5 mill. kroner i driftstilskudd til Ammehjel-
pen for å fremme amming og hjelpe mødre som 
trenger mer kunnskap om amming. Ammehjel-
pen lanserte i 2020 en ny nettside som har med-
ført en markant økning i bruk. Samtidig har 
antall følgere på Ammehjelpens offisielle face-
bookside økt.

– 1 mill. kroner i driftsstøtte til Norges sjømatråd 
til det nasjonale kostholdsprogrammet Fiske-

sprell. I 2021 gikk Klima- og miljødepartemen-
tet inn i samarbeidet sammen med Nærings- og 
fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsde-
partementet og Sjømatnæringen. Det er utar-
beidet en ny langsiktig strategi for program-
met.

– 2 mill. kroner til å videreføre og forsterke sam-
arbeid med frivillige og privat sektor i arbeidet 
med skadeforebygging. Tilskuddet skal dekke 
samarbeidsavtalen med Finans Norge om Ska-
deforebyggende forum (2019–2023).

– 0,5 mill. kroner i driftstilskudd til organisasjo-
nen Mot

Kap. 3714 Folkehelse

Post 04 Gebyrinntekter

Bevilgningen er knyttet til gebyrordninger som 
forvaltes av Helsedirektoratet, jf. kap. 714, post 21.

Ut over gjennomgående budsjettiltak som 
omtalt i del I, foreslås å flytte 9 mill. kroner fra 
kap. 3740, post 04 til kap. 3714, post 04 knyttet til 
Helsedirektoratets oppgaver med bevillingsord-
ningen for import, eksport og produksjon av 
tobakksvarer og registreringsordningen for salg 
av tobakksvarer mv. 2,5 mill. kroner er knyttet til 
den nye bevillingsordningen for import, eksport 

og produksjon av tobakksvarer. 6,5 mill. kroner er 
knyttet til gjennomføringen av EUs tobakksdirek-
tiv, hvorav 4,3 mill. kroner skal dekke Helsedirek-
toratets kostnader over kap. 714, post 21 og 
2,2 mill. kroner skal dekke Folkehelseinstituttets 
kostnader over kap. 745, post 01.

Bevilgningen dekker videre bevillingsordnin-
gen for tilvirkning av alkoholholdig drikk og geby-
rer på statlige skjenkebevillinger gitt for skjen-
king av alkoholholdig drikk på tog og fly. Ordnin-
gene er selvfinansierte og inntektskravet for alko-
holordningene utgjør til sammen 2,6 mill. kroner.

Kap. 717 Legemiddeltiltak

Bevilgningen dekker ulike tiltak for å sikre riktig 
legemiddelbruk, herunder finansiering av Norsk 
legemiddelhåndbok. Videre dekker bevilgningen 

tiltak på området medisinsk utstyr, tilskudd til 
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til 
barn, apotektilskudd, fraktrefusjon av legemidler 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

04 Gebyrinntekter 3 439 2 542 11 595

Sum kap. 3714 3 439 2 542 11 595

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 12 800 11 781 11 920

70 Tilskudd 60 114 61 941 63 551

Sum kap. 717 72 914 73 722 75 471
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og tilskudd til henholdsvis regionale legemiddel-
informasjonssentre og veterinærmedisinsk lege-
middelinformasjonssenter.

Et utvalg (NOU) som skal utrede framtidens 
apotek ble oppnevnt 3. september 2021. I de 
senere år har det kommet ulike nye apotekformer, 
herunder nettapotek, bl.a. som følge av nye regler 
om salg av legemidler over Internett i 2016. Apote-
kloven ble ikke gitt med tanke på å omfatte apote-
kløsninger som er mulig med den utviklingen av 
ny teknologi vi har i dag, som gir nye muligheter 
for distribusjon, samhandling og informasjonsut-
veksling mellom apotek, kunder og helsetje-
nesten. Utvalget skal utrede hvordan framtidens 
apotek skal innrettes, samtidig som de legemid-
delpolitiske målsettingene ivaretas. Utvalget skal 
levere sin utredning innen 1. januar 2023.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Utover pris- og lønnsjustering, og gjennomgående 
budsjettiltak omtalt i del I, foreslås ingen 
endringer sammenliknet med saldert budsjett 
2021.

Bevilgningen nyttes til finansiering av Norsk 
legemiddelhåndbok. I tillegg nyttes bevilgningen 
bl.a. til tiltak for å sikre riktigere legemiddelbruk 
og arbeid med tilsyn samt tiltak på området for 
medisinsk utstyr.

Informasjon om legemidler til barn i norsk helsetje-
neste

Norsk legemiddelhåndbok startet i 2018 arbeidet 
med å tilrettelegge for et norsk oppslagsverk med 
informasjon om legemidler til barn. Oppslagsver-
ket Koble (Kunnskapsbasert oppslagsverk om 
barns legemidler) vil legge til rette for at både hel-
setjenesten og allmennheten får tilgang til solid, 
trygg, uavhengig og kvalitetssikret informasjon 
om dosering og bruk av legemidler til barn. 
Redaksjonsansvaret er lagt til Norsk legemiddel-
håndbok som samarbeider tett med Kompetanse-
nettverket for legemidler til barn. Grunnet behov 
for mer tilpasning og kvalitetssikring enn først 
antatt, ble nettsiden først lansert som en betaver-
sjon i desember 2020. Endelig versjon planlegges 
lansert innen utgangen av 2021.

Post 70 Tilskudd

Bevilgningen dekker følgende tilskudd til ulike 
legemiddeltiltak:

Kompetansenettverk for legemidler til barn

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til 
barn arbeider for at legemiddelbehandling til barn 
skal være hensiktsmessig og trygg. Kompetanse-
nettverket har administrasjon og ledelse lokalisert 
ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland 
Universitetssykehus, Helse Bergen. Nettverket 
har en styringsgruppe med representanter fra de 
ulike helseregionene og en allmennlege. I tillegg 
har nettverket en stab for å ivareta administrative 
og faglige oppgaver. Det er etablert lokale tverr-
faglige legemiddelutvalg for barn ved alle sykehus 
som har barneavdeling.

Nettverket har følgende arbeidsområder: Pasi-
entsikkerhet, kompetanseheving, kunnskapsfor-
midling, vitenskapelig kompetanseutvikling, og 
kunnskapsoppsummering og forskning på lege-
midler til barn.

Det foreslås å øremerke tilskudd på 7,0 mill. 
kroner til Haukeland Universitetssykehus til drift 
av kompetansenettverket, inkludert sekretariatet 
for NorPedMed – et klinisk forskningsnettverk for 
legemiddelstudier på barn.

Kompetansenettverket vil utvides til å inklu-
dere bruk av psykofarmaka. Det vises til omtale 
under kap. 765, post 21.

Apotek

Ved utgangen av 2020 var det 995 apotek i Norge. 
Det var en økning på 27 apotek sammenliknet 
med 2019.

Statens tilskudd er øremerket apotek i distrik-
tene med liten omsetning og apotek som har sær-
lige samfunnsoppgaver (vaktapotek). Videre gis 
det støtte til samfunnsfunksjoner ved Institutt for 
energiteknikk i forbindelse med omsetning av 
radioaktive legemidler. I 2021 er det gitt støtte til 
seks vaktapotek og seks distriktsapotek. I 2020 
fikk seks vaktapotek og syv distriktsapotek støtte.

Fraktrefusjon av legemidler

Fraktrefusjonsordningen dekker utgifter til frakt 
av noen spesifiserte legemiddelgrupper som bru-
kes til behandling av alvorlig sykdom som krever 
langvarig behandling. Dette er legemidler til 
behandling av allmenfarlige og smittsomme syk-
dommer, immunsvikt, cystisk fibrose, spesialpro-
duserte legemidler med kort holdbarhet og fak-
torkonsentrat til personer med alvorlig blødersyk-
dom.
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Regionale legemiddelsentra

Det er fire regionale legemiddelinformasjonssen-
tra, Relis. Relis er en del av helseforetakssys-
temet, og driften er lagt til universitetssyke-
husene. Legemiddelverket har en sentral rolle i 
styringen av sentrene. Relis skal bidra til riktig 
legemiddelbruk gjennom gratis, produsentuav-
hengig informasjon til helsepersonell og publi-
kum. Relis gir viktig informasjon ved legemiddel-
forskrivning gjennom sin spørsmål- og svartje-
neste for helsepersonell, som også omfatter spørs-
mål om legemiddelbruk tilpasset den enkelte pasi-
ent med spesielle behov.

Relis har også en viktig rolle i bivirkningsover-
våkingen ved at de mottar bivirkningsmeldinger 
fra helsepersonell, vurderer hendelsesforløp og 
årsakssammenheng og kommenterer i skriftlig til-
bakemelding til melder. Bivirkningsrapportene 
registreres i en nasjonal bivirkningsdatabase, i 
nært samarbeid med Legemiddelverket. Sammen 
med bivirkningsrapportering fra EU-landene gir 
dette grunnlag for oppdatert informasjon om lege-
midler.

Trygg mammamedisin er en gratis nettbasert 
tjeneste for publikum hvor Relis besvarer spørs-
mål om bruk av legemidler ved graviditet og 
amming.

Siden 2015 har Relis gjennomført Kunnskaps-
baserte oppdateringsvisitter (Kupp). I Kupp tilbys 
allmennleger en faglig oppdatering om et terapi-
område i en-til-en møter på legens kontor. Hensik-

ten er å gi legen en kunnskapsbasert, produsentu-
avhengig oppdatering på et tema som er direkte 
anvendbart i den kliniske hverdagen.

Relis har gjennomført omtrent 4 700 legebe-
søk i regi av Kupp i alle helseregioner i perioden 
2015–2021. Tema har vært riktig bruk av NSAIDs 
(betennelsesdempende legemidler), riktig bruk 
av antibiotika, legemidler mot diabetes type 2 og 
opioider ved ikke-maligne smerter. Mange plan-
lagte besøk i 2020 måtte avlyses som følge av 
koronapandemien. Kupp har utviklet en modell 
for gjennomføring av besøk per video og har gjen-
nomført flere video-besøk. En ny kampanje med 
tema Riktigere bruk av menopausal hormonterapi 
(MHT) har planlagt oppstart høsten 2021. Målset-
ningen er å gjennomføre 1 200 Kupp-besøk i løpet 
av 2021. Det foreslås en videreføring av bevilgnin-
gen på 3 mill. kroner til dette arbeidet i 2022.

Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter

Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssen-
ter, Vetlis, er organisert under Helse Sør-Øst RHF, 
men finansiert gjennom Legemiddelverket. Vetlis 
har en landsdekkende funksjon og formidler pro-
dusentnøytral informasjon om bruk av legemidler 
til dyr. Riktig legemiddelbruk er viktig for å iva-
reta dyrehelsen, mattryggheten og for å fore-
bygge antibiotikaresistens. Vetlis bidrar også med 
å utarbeide og evaluere statistikk over forbruket 
av antibakterielle midler i veterinærmedisinen.

Kap. 5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

Kapitlet dekker sektoravgifter på legemiddelom-
rådet og på tobakksområdet.

Ut over gjennomgående budsjettiltak som 
omtalt i del I, foreslås det en reduksjon i sektorav-
gift tobakk på 11 mill. kroner, og det foreslås å 

flytte 3 mill. kroner fra kap. 3740, post 04 til kap. 
5572, post 75, knyttet til Helsedirektoratets drift 
av tobakkssalgsregisteret og tilsyn med grossister 
og visse utsalgssteder, jf. omtale under post 75.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Legemiddeldetaljistavgift 63 630 67 485 68 385

72 Avgift utsalgssteder utenom apotek 5 653 5 800 6 400

73 Legemiddelleverandøravgift 212 873 220 000 223 000

74 Tilsynsavgift 3 770 3 770

75 Sektoravgift tobakk 26 000 18 000

Sum kap. 5572 282 156 323 055 319 555
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Post 70 Legemiddeldetaljistavgift

Avgiften legges på all legemiddelomsetning ut fra 
grossist, jf. legemiddelloven § 18. Avgiften dekker 
bl.a. utgiftene til tilskudd til fraktrefusjon av lege-
midler, Relis og tilskudd til apotek mv, jf. omtale 
under kap. 717, post 70, samt delfinansiering av 
driften ved Statens legemiddelverk, jf. Ot.prp. nr. 
61 (2000–2001) og St.prp. nr. 1 (2000–2001). Det 
legges til grunn en uendret avgiftssats på 0,3 pst. i 
2022.

Post 72 Avgift utsalgssteder utenom apotek

Avgiften kreves inn som en prosentvis avgift 
basert på grossistenes omsetning til utsalgssteder 
for legemidler utenom apotek, jf. legemiddelloven 
§ 16. Inntektene skal dekke Legemiddelverkets 
kostnader knyttet til administrasjon av ordningen, 
samt Mattilsynets kostnader til tilsyn. Det legges 
til grunn en uendret avgiftssats på 1,2 pst. i 2022.

Post 73 Legemiddelleverandøravgift

Avgiften legges på legemiddelprodusentenes 
omsetning, jf. legemiddelloven § 10 og legemid-
delforskriften § 15-3 fjerde ledd. Avgiften skal 
finansiere myndighetenes utgifter til kvalitetskon-
troll, overvåking av bivirkninger, informasjon om 
legemidler, regulatorisk og vitenskapelig veiled-
ning, metodevurderinger, tilsyn med legemiddel-
reklame og fastsettelse av pris på legemidler. 
Avgiften skal også dekke myndighetenes utgifter 
ved deltakelse i vitenskapelige komiteer og faste 
grupper i EU/EØS-samarbeidet, kvalitetssikring 
og utstedelse av dokumenter knyttet til markeds-
føringstillatelser og markedsføring i Norge som 
ikke dekkes av gebyr eller oppdragsinntekt. Det 
legges til grunn en uendret avgiftssats på 1 pst. i 
2022.

Post 74 Tilsynsavgift

Inntektene fra avgiften på 3,77 mill. kroner skal 
dekke Legemiddelverkets kostnader til tilsynsak-
tiviteter med e-sigaretter, jf. omtale under kap. 
746, post 01. Systemet er under utarbeidelse og 
det er derfor knyttet usikkerhet til størrelsen på 
inntektene. Departementet vil ev. komme tilbake 
med reviderte estimater i revidert nasjonalbud-
sjett for 2022.

Post 75 Sektoravgift tobakk

Sektoravgiften skal dekke Helsedirektoratets 
kostnader til nytt register for bevillingsordningen 
for import, eksport og produksjon av tobakksva-
rer, tilsyn med bevillingshaverne samt nytt system 
for sporing- og sikkerhetsmerking av tobakksva-
rer, jf. Prop. 75 L (2017–2018) og omtale under 
kap. 740, post 01. Deler av systemene er fortsatt 
under utarbeidelse og det er derfor knyttet usik-
kerhet til størrelsen på kostnadene. Departemen-
tet vil ev. komme tilbake med reviderte estimater i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 
2022.

I statsbudsjettet for 2021 ble sektoravgiften økt 
med 11 mill. kroner, til totalt 26 mill. kroner, som 
en etterskuddsvis innhenting av etableringskost-
nader påløpt i 2019 og 2020. Tilsvarende foreslås 
det nå at inntektsposten reduseres med 11 mill. 
kroner.

Det foreslås videre å flytte et inntektskrav på 
3 mill. kroner fra kap. 3740, post 04 til kap. 5572, 
post 75, knyttet til Helsedirektoratets drift av 
tobakkssalgsregisteret og tilsyn med grossister 
og visse utsalgssteder. Samlet inntektskrav på 
kap. 5572, post 75 blir da 18 mill. kroner.

Kap. 5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

85 Statens overskuddsandel 234 469 66 100 146 400

86 Utbytte 3 2 2

Sum kap. 5631 234 472 66 102 146 402
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Vinmonopolet skal innrette sin virksomhet i tråd 
med alkoholpolitiske målsettinger og i samsvar 
med vinmonopolloven og alkoholloven. For å 
sikre fortsatt oppslutning og legitimitet i befolk-
ningen er det viktig at Vinmonopolet utvikler seg i 
takt med samfunnets forventninger og behov.

Vinmonopolet er organisert som et særlovsel-
skap etter lov 19. juni 1931 om Aksjeselskapet Vin-
monopolet, og har enerett til detaljsalg av alkohol-
holdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 
volumprosent.

Gjennom sin enerett er Vinmonopolet et viktig 
tilgjengelighetsbegrensende alkoholpolitisk virke-
middel, og selskapet har et betydelig samfunnsan-
svar. Innenfor de alkoholpolitiske rammevilkårene 
skjer omsetningen i kontrollerte former og uten 
privatøkonomiske interesser. Det er omfattende 
dokumentasjon gjennom nasjonal og internasjonal 
forskning for at statlige detaljmonopoler er meget 
effektive når det gjelder å forebygge alkoholrela-
terte skader og problemer. Vinmonopolet skal 
sikre ansvarlig salg av alkoholholdig drikk over 
4,7 volumprosent alkohol slik at skadevirkningene 
av alkohol for den enkelte og for samfunnet 
begrenses. I 2020 kontrollerte selskapets ansatte 
alder på om lag 10,4 pst. av kundene tilsvarende 
om lag 4,5 mill. kundemøter. 8360 personer ble 
avvist pga. alder, 2258 personer ble avvist pga. 
beruselse og 668 personer ble avvist pga. langing.

2020 var et ekstraordinært år. Pandemien har 
på ulike måter påvirket selskapet, ansatte og kun-
der. Reiserestriksjoner og periodisk skjenkestopp 
har ført til at Vinmonopolets salg har økt betyde-
lig.

Vinmonopolet solgte totalt 115,5 mill. liter i 
2020. Dette er en salgsøkning på om lag 40 pst. 
målt mot 2019. Salgsøkningen er historisk, og må 
ses i sammenheng med stans i grensehandel og 
taxfree-salg og reduksjon i uteliv og restaurant-
besøk. Det var til dels store geografiske forskjel-
ler i omsetningen, hvor de grensenære områdene 
opplevde den største veksten. Enkelte sen-
trumsbutikker i de store byene har hatt en salgs-
nedgang, mens butikkene i randsonene av byene, 
der folk bor, hadde økning. Dette skyldes at 
mange har hatt hjemmekontor og derfor ikke har 
reist inn til sentrum for å arbeide.

Svakvin utgjorde 82,5 pst. av salget i 2020 og 
brennevin utgjorde 13 pst. Det ble solgt 95,2 mill. 
liter svakvin i 2020 mot 67,1 mill. liter i 2019. Sal-
get av brennevin og brennevinsbaserte drikker 
økte fra 11,4 mill. liter i 2019 til 15 mill. liter i 2020. 
Salget av sterkvin økte fra 478 000 liter i 2019 til 
631 000 liter i 2020, mens salget av sterkøl økte fra 
2,9 mill. liter til 3,8 mill. liter. Salget av alkoholfrie 

drikker økte fra 596 000 liter i 2019 til 689 000 liter 
i 2020.

Vinmonopolets salgsinntekter i 2020 var 
20 568 mill. kroner eksklusiv mva., av dette var 
10 415 mill. kroner alkoholavgift. Salgsinntektene 
økte med 6 264 mill. kroner som er en økning på 
43,8 pst. fra 2019. Driftsresultatet for 2020 ble 
706 mill. kroner, 129 mill. kroner høyere enn i 
2019.

Resultatet før skatt ble 735 mill. kroner som er 
133 mill. kroner høyere enn i 2019. Stortinget har 
fastsatt at 50 pst. av overskuddet etter skatt skal 
tilfalle staten. Dette utgjorde for 2020 286,7 mill. 
kroner som innbetales i 2021.

Selskapet skal videreføre arbeidet med å effek-
tivisere driften og forbedre lønnsomheten og soli-
diteten uten at dette kommer i konflikt med sen-
trale alkoholpolitiske målsettinger.

Forbrukerne skal sikres mest mulig lik tilgjen-
gelighet til Vinmonopolet i hele landet. I 2020 
åpnet Vinmonopolet tre nye butikker, og hadde 
ved utgangen av 2020 totalt 337 butikker i drift. 
Om lag 97,7 pst. av befolkningen bor i en kom-
mune med eget vinmonopol eller har mindre enn 
30 km til nærmeste vinmonopolbutikk. Kommu-
ner som ønsker poletablering kan rette en fore-
spørsel til Vinmonopolet som årlig vurderer eta-
blering av nye butikker. Vinmonopolets produkter 
er også tilgjengelig gjennom mulighet for handel 
både via telefon og nettbutikk. I 2020 var 2,3 pst. 
av salgsvolumet fra nett, en økning på 130 pst. fra 
2019, mens kundesenteret stod for 0,2 pst. av sal-
get.

Vinmonopolets butikker er inndelt i seks kate-
gorier. Kategori seks-butikkene er de største og 
fører om lag 1700 produkter, mens kategori en-
butikkene er de minste med rundt 200 produkter. 
Ved utgangen av 2020 hadde Vinmonopolet 27 264 
aktive produkter i sitt sortiment. Frakten er kost-
nadsfri for kunder som bor i kommuner uten vin-
monopolbutikk, og som bor langt unna nærmeste 
utsalg.

Datterselskapet Nordpolet AS hadde i 2020 et 
resultat på 5,4 mill. kroner. Hele årsresultatet ble 
tilbakeført til lokalsamfunnet på Svalbard gjen-
nom Longyearbyen lokalstyre.

Post 85 Statens overskuddsandel

Statens andel av driftsoverskuddet i Vinmonopo-
let er for 2021 fastsatt til 50 pst. av resultatet i 2020 
før ekstraordinære poster. I 2020 ble over-
skuddsandelen 286,7 mill. kroner. Det er forven-
tet at tiltakene som følge av covid-19-pandemien 
også vil få innvirkning på Vinmonopolets salg i 
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2021 og at omsetningen vil være høyere enn i et 
normalår også i 2021. Som en følge av dette fore-
slås det at det i 2022 tas en større andel av netto-
overskudd i 2022 enn i 2021. For 2022 foreslås det 
at statens andel av driftsoverskuddet til AS Vinmo-
nopolet fastsettes til 80 pst. av resultatet i 2021 før 
ekstraordinære poster. Økningen anses å være 
forenelig med hensyn til selskapets likviditet og 
behov for egenkapital. Foreslått beløp er beregnet 
ut fra Vinmonopolets budsjetterte resultat for 
2021. Vinmonopolet har budsjettert med et resul-

tat etter skatt for 2021 på 183 mill. kroner. 80 pst. 
overskuddsandel av dette er 146,4 mill. kroner.

Post 86 Utbytte

Vinmonopolets aksjekapital utgjorde 50 000 kro-
ner ved utgangen av 2020. Utbyttet er i vinmono-
polloven fastsatt til 5 pst. av aksjekapitalen og 
utgjør 2500 kroner.
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Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenesten

Utgifter under programkategori 10.30 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 10.30 fordelt på postgrupper

Vesentlige endringsforslag er omtalt under hvert 
budsjettkapittel.

Spesialisthelsetjenesten skal sørge for diag-
nostikk, behandling og oppfølging av pasienter 
med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer, 
skader og helseplager. Spesialisthelsetjenesten 
løser oppgaver som krever kompetanse og ressur-
ser ut over den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten. I tillegg til pasientbehandling, har regio-
nale helseforetak ansvar for utdanning av helse-
personell, forskning og opplæring av pasienter og 
pårørende. Innovasjon og samarbeid med 
næringslivet, universiteter og høyskoler er viktig 
for å understøtte tjenesteutvikling. De fire regio-
nale helseforetakene har ansvar for å tilby befolk-
ningen i sin region nødvendige spesialisthelsetje-
nester (sørge for-ansvaret). De fire regionale hel-
seforetakene skal planlegge, organisere, styre og 
samordne virksomhetene i de helseforetakene de 

eier. Sørge for-ansvaret ivaretas gjennom den 
offentlige helsetjenesten, driftsavtaler med ideelle 
institusjoner og kjøp av tjenester fra andre private 
og ideelle aktører.

De regionale helseforetakene skal samarbeide 
med kommunene om å tilby tjenester. Det er opp-
rettet 19 helsefellesskap mellom helseforetak og 
kommuner for å skape en mer sammenhengende 
helse- og omsorgstjeneste. Videre er det et mål å 
skape mer utadvendte sykehus. Det innebærer 
f.eks. at spesialister fra store sykehus bistår spesi-
alister på mindre sykehus nærmere pasienten, at 
spesialister fra sykehus samarbeider med kom-
munal helse- og omsorgstjeneste og at pasienter i 
større grad møter spesialisthelsetjenesten 
hjemme, digitalt eller ved ambulante tjenester.

En sentral målsetting med statens eierskap av 
de regionale helseforetakene er å sikre helhetlig 
styring av spesialisthelsetjenesten og god res-

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

732 Regionale helseforetak 172 221 981 178 730 426 181 899 462 1,8

733 Habilitering og rehabilitering 54 156 151 430 156 926 3,6

734 Særskilte tilskudd til psykisk helse 
og rustiltak 273 507 268 500 316 112 17,7

737 Historiske pensjonskostnader 27 792 131 006 83 112 -36,6

Sum kategori 10.30 172 577 436 179 281 362 182 455 612 1,8

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

01-29 Statens egne driftsutgifter 211 113 172 638 171 377 -0,7

50-89 Overføringer til andre 172 366 323 179 108 724 182 284 235 1,8

Sum kategori 10.30 172 577 436 179 281 362 182 455 612 1,8
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sursutnyttelse for å drifte og videreutvikle gode 
spesialisthelsetjenester. Det forutsettes at drift og 
videreutvikling skjer i tråd med den nasjonale hel-
sepolitikken, innenfor lover og forskrifter og de 
økonomiske rammene som stilles til disposisjon. 
Det helsepolitiske oppdraget samt tildeling av mid-
ler, skjer gjennom oppdragsdokumentene til de 
regionale helseforetakene. Gjennom foretaksmøter 
settes styringskrav på økonomi- og organisasjons-
området. Departementet holder seg orientert om 
foretakenes virksomhet og om foretakene drives i 
samsvar med mål og krav gjennom årlig melding, 
årsregnskap og årsberetning, samt gjennom rap-
portering med tilhørende oppfølgingsmøter.

Boks 4.1 Helse Sør-Øst RHF

– Etablert i 2007, som følge av sammenslåing 
av Helse Sør RHF (etablert 2002) og Helse 
Øst RHF (etablert 2002)

– Ansvar for befolkningen i Oslo, Viken, Inn-
landet, Vestfold og Telemark og Agder (om 
lag 3,1 mill. innbyggere)

– Består av 11 helseforetak: Akershus univer-
sitetssykehus HF, Oslo universitetssyke-
hus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset 
Innlandet HF, Vestre Viken HF, Sykehuset 
i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sør-
landet sykehus HF, Sunnaas sykehus HF, 
Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner 
HF

– Helse Sør-Øst RHF har langsiktige avtaler 
med fem private ideelle sykehus: Betanien 
Hospital, Diakonhjemmet Sykehus AS, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Mar-
tina Hansens Hospital og Revmatismesyke-
huset

– Antall ansatte i 2020: om lag 81 000
– Driftsinntekter i 2020: om lag 88,5 mrd. 

kroner

Boks 4.2 Helse Vest RHF

– Etablert i 2002
– Ansvar for befolkningen i Rogaland og 

Vestland (om lag 1,1 mill. innbyggere)
– Består av fem helseforetak: Helse Førde 

HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, 
Helse Stavanger HF og Sjukehusapoteka 
Vest HF

– Helse Vest RHF har langsiktige avtaler med 
sju private ideelle sykehus: Haraldsplass 
Diakonale Sykehus, Haugesund Sanitetsfo-
renings Revmatismesykehus, NKS Jæren 
distriktspsykiatriske senter, Solli distrikts-
psykiatriske senter, Betanien sykehus, 
NKS Olavviken alderspsykiatriske sykehus 
og Voss distriktspsykiatriske senter (NKS 
Bjørkeli).

– Antall ansatte i 2020: om lag 29 000
– Driftsinntekter i 2020: om lag 31,5 mrd. 

kroner

Boks 4.3 Helse Midt-Norge RHF

– Etablert i 2002
– Ansvar for befolkningen i Møre og Romsdal 

og Trøndelag (om lag 0,7 mill. innbyggere)
– Består av fire helseforetak: Helse Møre og 

Romsdal HF, St. Olavs Hospital HF, Helse 
Nord-Trøndelag HF og Sykehusapotekene 
i Midt-Norge HF

– Antall ansatte i2020: 22 000
– Driftsinntekter i 2020: om lag 23,8 mrd. 

kroner

Boks 4.4 Helse Nord RHF

– Etablert i 2002 Ansvar for befolkningen i 
Nordland, Troms og Finnmark, samt Sval-
bard (om lag 0,5 mill. innbyggere)

– Består av seks helseforetak: Finnmarks-
sykehuset HF, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, 
Helgelandssykehuset HF, Sykehusapotek 
Nord HF og Helse Nord IKT HF

– Antall ansatte 2020: omlag 19 000
– Driftsinntekter i 2020: om lag 19,4 mrd. 

kroner
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Kap. 732 Regionale helseforetak

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennom-
gående budsjettiltak omtalt i del I, og generell 
pris- og lønnsjustering:
– 1 497 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til 

pasientbehandling i sykehusene, inkludert 
91 mill. kroner i kompensasjon for merverdiav-
gift

– 150 mill. kroner i økt bevilgning til innføring av 
ny inntektsmodell til de regionale helseforeta-
kene

– 1,1 mrd. kroner i netto økning knyttet til 
endrede anslag for de regionale helseforetake-
nes pensjonspremier og -kostnader

– 274 mill. kroner i lånebevilgninger til nye syke-
husprosjekter

– 263,6 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til 
kompensasjon for innføring av betaling for 
nasjonale e-helseløsninger og nettløsning

– 206,5 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til 
endringer i bioteknologiloven og anmodnings-
vedtak

– 125,2 mill. kroner i økt anslag mva-kompensa-
sjon, utenom aktivitetsvekst og flytting av lege-
midler

– Netto 31,15 mill. kroner i økt bevilgning knyt-
tet til oppretting av flere LIS1-stillinger og utfa-
sing av midlertidige LIS1-stillinger

– 28,9 mill. kroner i økt bevilgning til Nasjonalt 
tarmscreeningprogram

– 21,2 mill. kroner i økt bevilgning til videre-
føring av 5-årig forsøk med heroinassistert 
behandling

– 20,5 mill. kroner i økt bevilgning til Helsedirek-
toratet knyttet til hjemmetesting i screening-
programmet for livmorhalskreft

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 66 111 19 411 19 116

70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes  
under postene 72, 73, 74 og 75 7 098 358 4 680 955 1 318 200

71 Resultatbasert finansiering, kan overføres 566 434 577 671 590 302

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres 57 895 767 58 657 436 61 150 281

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres 20 104 919 20 658 153 21 660 130

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF,  
kan overføres 15 224 171 15 618 812 16 222 142

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres 13 657 280 13 953 434 14 387 364

76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning 37 019 433 41 655 690 42 834 166

77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser,  
overslagsbevilgning 3 352 749 3 280 994 3 428 675

78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester,  
kan overføres 1 234 392 1 325 489 1 347 102

80 Kompensasjon for merverdiavgift,  
overslagsbevilgning 7 555 419 8 127 934 8 181 634

81 Protonsenter, kan overføres 26 032 176 000 181 000

82 Investeringslån, kan overføres 5 782 760 7 859 447 7 260 350

83 Byggelånsrenter , overslagsbevilgning 120 156 339 000 460 000

86 Driftskreditter 2 518 000 1 800 000 2 859 000

Sum kap. 732 172 221 981 178 730 426 181 899 462
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– 4,9 mill. kroner knyttet til ny redningshelikop-
terbase i Tromsø

– 3,6 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til 
tolkeloven

– 1,8 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til 
helårsvirkning av et nasjonalt ressursteam for 
kvinner ved Bredtveit fengsel og forvaltnings-
anstalt

– 13,5 mill. kroner knyttet til helsekartlegging i 
barnevernet, flyttet fra kap. 855, post 01

– 7 mill. kroner knyttet til overføring av finansier-
ingsansvar for legemiddelgrupper, flyttet fra 
folketrygden kap. 2751, post 70

– 6 mill. kroner knyttet til flytting av Nasjonal 
kompetansetjeneste for amming til kap. 745, 
post 01

– 3 500 mill. kroner i redusert bevilgning som 
følge av at midler til ekstrakostnader og smitte-
vernutstyr ifm. covid-19 ikke er foreslått videre-
ført i 2022

– 1 140 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til midlertidig aktivitetsvekst ifm. covid-19

– om lag 450 mill. kroner i redusert bevilgning 
knyttet til tilskudd til protonsenter, lån og byg-
gelånsrenter til pågående investeringsprosjek-
ter i helseforetakene

– 200 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til midlertidig insentivordning for å redusere 
ventetider ifm. covid-19

– 132,4 mill. kroner i redusert bevilgning til til-
skudd til Helseplattformen

– 15 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
operasjonsstue i Alta

Finansieringsordningenes viktigste formål er å 
understøtte sørge for-ansvaret til de regionale 
helseforetakene. Finansieringen av de regionale 
helseforetakene er i hovedsak todelt og består 
av basisbevilgning (kap. 732, post 72–75) og 
aktivitetsbasert finansiering (kap. 732, post 76, 
Innsatsstyrt finansiering, kap. 732, post 77, 
Laboratorie- og radiologiske undersøkelser og 
kap. 732, post 80, Kompensasjon for merverdiav-
gift). I tillegg kommer bevilgninger til avtalespe-
sialister (kap. 2711, post 70, og post 71) og pri-
vate laboratorier og røntgeninstitutt (kap. 2711, 
post 76). Det gis også tilskudd basert på resulta-
ter (kap. 732, post 71) og tilskudd til forskning 
og nasjonale kompetansetjenester (kap. 732, 
post 78).

I årlig melding 2020 har de regionale helse-
foretakene rapportert hvordan de har fulgt opp 
oppdragsdokument og foretaksmøter. Det vises til 
rapportering 2020 i del III, kap. 5 Spesialisthelse-
tjenesten. Årlig melding inngår som en del av 

grunnlaget for departementets særskilte satsings-
områder og budsjettforslag for 2022.

Hovedtrekk i forslag 2022

Det foreslås å øke driftsbevilgningene til syke-
husene i 2022 med 1 647 mill. kroner. Samtidig er 
ekstraordinære bevilgninger i Saldert budsjett 
2021 på 4 840 mill. kroner grunnet covid-19 ikke 
videreført i 2022. Beløpet 1 647 mill. kroner inklu-
derer 150 mill. kroner til innføring av ny inntekts-
modell, jf. NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mel-
lom regionale helseforetak.

I saldert budsjett for 2021 ble det bevilget 
1 140 mill. kroner til ekstraordinær ettårig aktivi-
tetsvekst på 1 pst. for å sette sykehusene i stand til 
å håndtere pandemien. Det legges til grunn at 
sykehusene i 2022 vil være tilbake i en mer normal 
driftssituasjon og de ekstraordinære aktivitets-
bevilgningene foreslås derfor ikke videreført i 
2022. Med dette som utgangspunkt legges det opp 
til en aktivitetsvekst i sykehusene på om lag 
1 500 mill. kroner, eller om lag 1,4 pst., regnet fra 
Saldert budsjett 2021 fratrukket de ekstraordi-
nære aktivitetsbevilgningene på 1 140 mill. kroner.

Foreslått økt driftsbevilgning på 1 647 mill. 
kroner framkommer etter at det er gjort fratrekk 
for netto effektiviseringskrav knyttet til avbyråkra-
tiserings- og effektiviseringsreformen (206 mill. 
kroner) og underregulering av offentlige laborato-
rie- og røntgentakster (29 mill. kroner). Avbyrå-
kratiserings- og effektiviseringsreformen for de 
regionale helseforetakene gjennomføres i tråd 
med etablert praksis, jf. nærmere omtale under 
punkt 2.43. I tillegg kommer pris- og lønnsjuste-
ring av bevilgningene med 2,7 pst.

Virusutbruddet har fra 2020 og gjennom 2021 
endret driftssituasjonen for de regionale helse-
foretakene. Bevilgningsforslaget for 2022 tar der-
for utgangspunkt i Saldert budsjett 2021 fratruk-
ket de ekstraordinære aktivitetsbevilgningene på 
1 140 mill. kroner for budsjettpostene innsatsstyrt 
finansiering og laboratorie- og radiologiske under-
søkelser. Dette nivået representerer et normalår 
og understøtter målet om at sykehusene skal ha 
mest mulig normal drift framover.

Sykehusene har hatt betydelige merutgifter og 
reduserte inntekter som følge av virusutbruddet i 
2020 og 2021, bl.a. som følge av økt beredskap, 
smitteverntiltak og utsatt planlagt aktivitet. De 
regionale helseforetakene er kompensert for dette 
gjennom flere ekstraordinære tiltak i 2020 og 
2021, og som ikke videreføres i 2022. Sammen-
lignet med Saldert budsjett 2021 videreføres ikke 
midler til ekstrakostnader og smittevernutstyr 
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ifm. covid-19 (3 500 mill. kroner), ettårig aktivitets-
vekst i sykehus (1 140 mill. kroner medregnet 
250 mill. kroner til økt kjøp fra private) og midler-
tidig insentivordning for å redusere ventetider og 
forbedre kapasitetsutnyttelsen ved poliklinikker 
(200 mill. kroner). Insentivordningen i 2021 skal 
dekke utgifter til ulike forbedringstiltak som ana-
lyser, bemanningsplanlegging samt pasientrettet 
arbeid.

Den foreslåtte aktivitetsveksten på 1 497 mill. 
kroner legger til rette for en vekst i pasientbe-
handlingen på om lag 1,4 pst. fra Saldert budsjett 
2021 fratrukket de ekstraordinære aktivitetsbe-
vilgningene på 1 140 mill. kroner. I tråd med eta-
blert praksis fra 2008 er det da lagt til grunn at 
den økte aktiviteten kan realiseres til 80 pst. av 
gjennomsnittlig behandlingskostnad.

Den generelle aktivitetsveksten omfatter akti-
vitet i de offentlige sykehusene, fritt behandlings-
valg og kjøp fra private aktører. Veksten omfatter 
behandling innen somatikk, psykisk helsevern, 
rus og rehabilitering. De regionale helseforeta-
kene har ansvar for utredning og diagnostisering 
av pasienter som får langvarige, komplekse og 
sammensatte symptomer etter akuttforløpet av 
covid-19 i senfølgeklinikker. Tilbudet for rehabili-
tering etter covid-19 skal følge de nasjonale fag-
lige rådene og nasjonal plan for rehabilitering 
etter covid-19-sykdom. Regelen om at rusbehand-
ling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en 
årlig vekst som er høyere enn somatikk videre-
føres. 

Tall fra Helsedirektoratet, basert på bruk av 
spesialisthelsetjenester, indikerer at den demogra-
fiske utviklingen kan tilsi en aktivitetsvekst i syke-
husene på om lag 1,2 pst. i 2022.

For pasientbehandling som omfattes av inn-
satsstyrt finansiering legges det til rette for en 
vekst på om lag 1,3 pst. fra Saldert budsjett 2021 
fratrukket de ekstraordinære aktivitetsbevilgnin-
gene på 1 140 mill. kroner, mens det innenfor 
laboratorie- og radiologiske undersøkelser i helse-
foretakene legges til rette for en vekst på om lag 
2,7 pst. neste år.

Det foreslås en samlet låneramme på 722 mill. 
2022-kroner til byggetrinn 2 ved Haugesund sju-
kehus i Helse Fonna HF, med en lånebevilgning i 
2022 på 173 mill. kroner. Videre foreslås det en 
samlet låneramme på 695 mill. 2022-kroner til nytt 
bygg for samling av sykehusbasert psykisk helse-
vern ved Akershus universitetssykehus HF, med 
en lånebevilgning på 35 mill. kroner i 2022. Det 
foreslås også en samlet låneramme på 928 mill. 
2022-kroner til utbygging ved Sykehuset Tele-

mark HF i Skien, med en lånebevilgning på 
66 mill. kroner i 2022.

Særskilte satsingsområder 2022

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Å 
skape pasientens helsetjeneste betyr å involvere 
pasientene som partnere i utviklingen av tjenes-
tene og involvere den enkelte pasient i egen helse.

Regjeringen la frem Meld. St. 7 (2019–2020) 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 høsten 
2019. Stortinget har sluttet seg til meldingen. Mel-
dingen angir retning og rammer for utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med kom-
munal helse- og omsorgstjeneste. Målet er å reali-
sere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig 
måte. Hovedtemaene i meldingen er samhand-
ling, psykisk helsevern, kompetanse, teknologi og 
digitalisering. Meldingen gjør også rede for den 
akuttmedisinske kjeden, investeringsplanene for 
helseforetakene og tiltak for å legge til rette for at 
pasienten kan være en aktiv deltaker i egen helse 
og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. 
Etablering av 19 helsefellesskap mellom kommu-
ner og helseforetak er blant de mest sentrale tilta-
kene i planen for å skape en mer sammenheng-
ende helse- og omsorgstjeneste. Helsedirektora-
tet skal følge med på måloppnåelsen for planen og 
rapportere årlig til departementet i planperioden.

Styringskrav og mål i oppdragsdokument og 
foretaksmøte for 2022 samles i følgende hovedom-
råder:
– Redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen
– Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling
– Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
– Teknologi og digitalisering
– Ressursutnyttelse og samordning

Håndteringen av koronautbrudd har påvirket de 
regionale helseforetakenes evne til å nå mål, krav 
og gjennomføre oppdrag i 2020 og 2021.

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasi-
tetsutnyttelsen

Det er en utfordring at mange pasienter venter 
unødvendig lenge på nødvendig behandling, også 
på helsetjenester der det er ledig kapasitet hos pri-
vate aktører. For å redusere ventetider og antall 
fristbrudd, har regjeringen tatt i bruk flere virke-
midler. I perioden første tertial 2013 til første ter-
tial 2021 gikk gjennomsnittlig ventetid ned med 14 
dager.
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Koronapandemien har gjort det nødvendig i 
perioder å redusere planlagt aktivitet i spesialist-
helsetjenesten for å frigjøre kapasitet, personell 
og utstyr til håndtering av pasienter med covid-19. 
Aktiviteten har også vært tatt ned av beredskaps- 
og smittevernhensyn. Dette førte til at venteti-
dene i spesialisthelsetjenesten økte med fire 
dager i 2020. Tall for første tertial 2021 viser at 
gjennomsnittlig ventetid økte med to dager, sam-
menliknet med første tertial 2020. Ventetidene er 
imidlertid betydelig redusert i mai, juni og juli, 
sammenliknet med tilsvarende måneder i 2020. 
Det er bevilget 200 mill. kroner til en midlertidig 
ordning som skal bidra til å redusere ventetidene i 
2021.

Bruk av video- og telefonkonsultasjoner har 
vært avgjørende for å kunne opprettholde et til-
bud til pasientene på en trygg måte under pande-
mien. I 2021 ble det satt et mål om at andelen poli-
kliniske konsultasjoner som gjennomføres over 
video og telefon skulle være over 15 pst. Ulike for-
mer for digital hjemmeoppfølging og nettbasert 
behandling kan gi mer tilpasset oppfølging og 
bedre ressursutnyttelse. Helse Nord RHF har fått 
i oppdrag, i samarbeid med de andre regionene, å 
foreslå nasjonale måltall for bruk av digital hjem-
meoppfølging for 2022.

Pasientene etterspør forutsigbare pasientfor-
løp. Regjeringen har derfor innført pakkeforløp 
for flere ulike områder. Pakkeforløpene beskriver 
planlagte pasientforløp, og det er utviklet flere 
nasjonale kvalitetsindikatorer som gir informasjon 
som helseforetakene skal bruke i forbedringsar-
beidet. Det er etablert pakkeforløp for kreft, hjer-
neslag, psykisk helse og rus. Helsedirektoratet 
har fått i oppdrag å utvikle pakkeforløp hjem for 
kreftpasienter og pakkeforløp for utmattelse, 
smertebehandling, og muskel- og skjelettlidelser.

Det er viktig med en sammenhengende akutt-
medisinsk kjede for å sikre trygghet og gode til-
bud for hele befolkningen. Akuttmedisinske tje-
nester utenfor sykehus er omtalt i Nasjonal helse- 
og sykehusplan 2020–2023. Regjeringen vil styrke 
kompetanse, samarbeid og samhandling og sikre 
god ressursutnyttelse i de akuttmedisinske tjenes-
tene.

Fritt behandlingsvalgreformen ble innført i 
2015, og omfatter døgnbehandling innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling, samt enkelte tjenester innen somatikk og 
rehabilitering. Ordningen gir pasienter med rett 
til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 
rett til å velge seg til godkjente private leverandø-
rer. Det betyr at pasientene kommer raskere til 
helsehjelp enn de ellers ville gjort, eller at de får 

behandling ved den institusjonen som de mener 
har det beste tilbudet.

I budsjettforslaget for 2022 er det lagt til rette 
for en generell aktivitetsvekst som omfatter aktivi-
tet i de offentlige sykehusene og kjøp fra private 
aktører.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Regjeringen fortsetter å prioritere psykisk helse-
vern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) i 2022. Regjeringen vil gi barn og unge og 
brukere med alvorlige psykiske lidelser og/eller 
rusmiddelproblemer særlig oppmerksomhet. Der-
for er dette to av fire pasientgrupper som helsefel-
lesskapene skal prioritere å utvikle gode tjenester 
for. Pakkeforløpene er et viktig virkemiddel for at 
pasientene skal få god behandling i rett tid, jf. 
omtale under kap. 781.

Regjeringen vil sikre at behandlingskapasite-
ten for de som sliter psykisk eller har rusmiddel-
problemer er god nok. I 2019 fikk helseregionene, 
i samarbeid med KS, FHI og Helsedirektorat, i 
oppdrag å vurdere hvor stort behovet for psykisk 
helsehjelp og rusbehandling vil bli i årene som 
kommer, og samarbeide om gode planleggings-
verktøy for å sørge for riktig kapasitet ved syke-
husene. Dette gjelder både døgn-, poliklinisk og 
ambulant virksomhet. En rapport om arbeidet ble 
lagt frem i september 2021. Analysene peker på at 
det vil bli økende behov for polikliniske og ambu-
lante tjenester for barn og unge, eldre, personer 
med alkoholrelaterte lidelser, spiseforstyrrelser, 
psykose og bipolar lidelse og personer med tilpas-
ningsforstyrrelser og andre nevrologiske lidelser. 
Videre pekes det mot en utflating av reduksjonen i 
antall sengeplasser og noe økt behov for senge-
plasser til barn og unge, pasienter med psykose, 
rusutløst psykose, bipolare lidelser og spise-
forstyrrelser. Det pekes og på behov for å bygge 
ut akuttilbudet innen TSB. Flere med lettere og 
midlere psykiske lidelser vurderes å være best 
tjent med kommunale tilbud og polikliniske spesi-
alisthelsetjenester. Framskrivingen av behovet for 
tjenester i psykisk helsevern og TSB vil være en 
viktig del av grunnlaget for arbeidet med regio-
nale utviklingsplaner på psykisk helse og TSB-
området. Regjeringen vurderer hvordan priorite-
ringsregelen kan gjøres enda mer målrettet for å 
understøtte ønsket utvikling.

Det skal utarbeides en samlet oversikt over 
dagens registreringskrav i psykisk helsevern og 
TSB. Målet er å sikre at det som registreres er 
nyttig for kvalitets- og tjenesteutvikling, styring og 
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forskning, og redusere den samlede registrerin-
gen slik at behandlerne kan bruke mest mulig tid 
på direkte pasientarbeid.

Regjeringen vil ha økt fokus på innhold i 
behandlingen og hvordan det går med pasientene. 
Helseregionene etablerte i 2019 et nasjonalt pro-
sjekt for etablering av kvalitetsregistre innenfor 
psykisk helsevern og rus, og vedtok modell for 
organisering av flere nasjonale kvalitetsregistre 
innenfor fagområdet. Flere registre er klare for 
søknad om nasjonal status. Nasjonalt kvalitetsre-
gister for behandling i psykisk helsevern voksne 
og Nasjonalt kvalitetsregister for barn- og unges 
psykiske helse planlegges basert på automatisert 
datafangst og ingen manuell registering av data. 
Helsedirektoratet skal utarbeide anbefalinger til 
kommunene og spesialisthelsetjenesten på psy-
kisk helse- og rusområdet.

For å utvikle tjenestene til det beste for pasien-
ter og pårørende skal brukermedvirkning og inn-
hold og kvalitet i behandlingen prioriteres. Helse-
direktoratet har startet arbeidet med å utvikle 
nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning i 
helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet 
sluttfører i 2021 arbeidet med revisjon av Nasjonal 
faglig retningslinje for behandling av personer 
med opioidavhengighet.

Ambulante tjenester skal utvikles videre, bl.a. i 
form av flere ACT/FACT-team til mennesker med 
langvarig og alvorlig psykisk lidelse. Dette er 
tverrfaglige team som gir oppsøkende, samtidige 
og helhetlige tjenester. I 2020 var det om lag 80 
slike team. Helsedirektoratet har utredet hvordan 
team for unge, FACT-ung, bør innrettes, imple-
menteres og evalueres, og arbeidet fortsetter i 
2022. Helsedirektoratet gir tilskudd til opprettelse 
av nye team i 2021.

I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020–2023 skal dialog og nærmere samarbeid ved 
henvisning til psykisk helsevern for barn og unge 
videreføres i 2022. Målet er raskere hjelp på riktig 
sted ved at det i forkant av eller som ledd i henvis-
ningsprosessen avklares hvor og hvem som skal 
gi helsehjelpen.

Helsesatsingen i barnevernet skal evalueres 
og videreføres. Pakkeforløpet «Kartlegging og 
undersøkelse av psykisk helse og rus i barnevernet» 
forankret i de kommunale helse- og barne-
vernstjenestene skal sikre barna tidlig helsehjelp/
oppfølging og skal utvides med bl.a. somatiske 
helsetjenester i 2022. Barn som plasseres utenfor 
hjemmet og hvor det er behov for ytterligere kart-
legging, skal tilbys en mer omfattende helsekart-
legging for å sikre en hensiktsmessig omsorgs-
base og godt tilpasset oppfølging i barnevernet og 

helsehjelp, jf. Prop. L 222 (2020–2021). Slik helse-
kartlegging er under oppstart og skal videre utvi-
kles i 2022. Kartleggingen er organisatorisk 
forankret i Bufetat, men utføres i samarbeid med 
helsetjenesten – primært spesialisthelsetje-
nesten. For 2022 foreslås det 3 mill. kroner til opp-
læring, implementering og utvidelse av pakke-
forløpet over kap. 765, post 21. Videre foreslås det 
til sammen 45 mill. kroner til opprettelse av tverr-
faglige team for helsekartlegging av barn som 
plasseres utenfor hjemmet, hvorav 13,5 mill. kro-
ner foreslås til spesialisthelsetjenesten over kap. 
732, post 70. Disse midlene vil bli fordelt mellom 
de regionale helseforetakene når det er avklart 
hvor nye kartleggingsteam skal etableres i 2022. 
Resterende midler foreslås over Barne- og familie-
departementets budsjett.

Som ledd i regjeringens innsats for forebyg-
ging av seksuelle overgrep er et nasjonalt behand-
lingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd 
etablert i alle helseregioner. I Helse Sør-Øst RHF 
er tilbudet lagt til den nyopprettede Spesialpolikli-
nisk enhet ved Oslo universitetssykehus, hvor 
bl.a. også det polikliniske lavterskeltilbudet «Det 
finnes hjelp» er lokalisert. Se nærmere omtale av 
lavterskeltjenesten under kap. 765, post 21.

Kvalitetsutvikling innen psykisk helsevern 
skal bl.a. lede til å forebygge kriser og akuttinn-
leggelser, samt bidra til riktigere og mindre bruk 
av tvang. Dette forutsetter nært samarbeid med 
kommunale tjenester. Høsten 2021 publiseres 
Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig 
bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne. 
Rådene skal ses i sammenheng med relevante 
pakkeforløp i psykisk helsevern.

Tvangslovutvalget (NOU 2019: 14) leverte sin 
utredning i juni 2019. Departementet vil i tråd 
med Granavolden-plattformen foreta en revisjon 
av alle tvangshjemlene, basert på utvalgets anbe-
falinger. Utredningen har vært på alminnelig 
høring. Departementet ønsker å involvere bredt i 
arbeidet med utforming av nytt lovverk og har 
sendt ut høringsbrev for å få innspill til hva som 
må til for å lykkes med innføring av et nytt regel-
verk for bruk av tvang. Et lovforslag vil bli lagt 
fram så fort det lar seg gjøre etter dette.

Sikkerhet- fengsels- og rettspsykiatri er sen-
trale områder i psykisk helsevern og TSB. To rap-
porter fra helseregionene viser at mye er på plass 
innen sikkerhetspsykiatrien, men at det er behov 
for blant annet å styrke tilbudet fremover, øke 
kompetansen og utvikle samarbeidsløsninger for 
å følge opp pasienter med langvarig behov for tje-
nester fra både kommunene og spesialisthelsetje-
nesten.
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De siste årene har i gjennomsnitt 640 mennes-
ker årlig tatt livet sitt i Norge. Det er mellom 7-15 
ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. Ope-
ratører i Legevaktsentralene (LVS) og Akuttmedi-
sinsk kommunikasjonssentral (AMK) vil i mange 
tilfeller være de første som møter personer i selv-
mordsfare. Problemstillingen krever gode kom-
munikasjonsferdigheter og gode beslutningsstøt-
teverktøy, samt kompetanse i å vurdere og hånd-
tere selvmordsfare. Viktige tiltak i handlingspla-
nen for forebygging av selvmord er derfor å vide-
reutvikle og gi opplæring i beslutningsstøtteverk-
tøy i akuttmedisinske kommunikasjonssentraler 
og legevaktsentraler, øke personellets kompe-
tanse om selvmordsfare og styrke de praktiske 
kommunikasjonsferdighetene.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Meld. St. 9 (2019–2020) om kvalitet og pasientsik-
kerhet pekte ut følgende mål for kvalitet- og pasi-
entsikkerhetsarbeidet:
– Videreutvikle pasientens helsetjeneste
– Legge til rette for åpenhet, læring og forbe-

dring
– Målrettet og samordnet innsats for kvalitet og 

pasientsikkerhet

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring og 
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring 2019–2023 er sentrale virke-
midler for å nå disse målene.

De regionale helseforetakene skal bidra til å 
sikre etterlevelse av forskrift om ledelse og kvali-
tetsforbedring i alle helseforetak. Det skal arbei-
des mer systematisk for bedre kvalitet og pasient-
sikkerhet og for mindre uønsket variasjon i kvali-
tet på tjenestetilbudet.

Pasienter skal være i trygge hender i møte 
med helsetjenesten. Andel pasientskader i soma-
tikken har økt fra 2018 til 2020 og skal reduseres. 
Dette fordrer at ledelse og ansatte i virksomhe-
tene tar tak i de områdene de selv har pasientsik-
kerhetsutfordringer på, lærer av andre og at 
risikovurdering om pasientsikkerhet utføres i 
planlegging og gjennomføring av alle tiltak innad i 
og på tvers av virksomheter og nivåer.

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet 
og kvalitetsforbedring skal sikre videreføring av 
arbeidet i pasientsikkerhetsprogrammet, fort-
satt målrettet og samordnet innsats for bedre 
pasientsikkerhet, og legge til rette for at krav i 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring kan 
etterleves. De regionale helseforetakene skal 
følge opp egne handlingsplaner for bedre pasi-

entsikkerhet innenfor rammen av den nasjonale 
handlingsplanen.

De regionale helseforetakene skal i samarbeid 
med Helsedirektoratet videreføre arbeidet med å 
kartlegge omfanget av pasientskader gjennom å 
videreutvikle metoden GTT, og bruke data fra 
undersøkelsen ForBedring som grunnlag for nasjo-
nale indikatorer på pasientsikkerhetskultur. Resul-
tatene skal følges opp på alle nivå med konkrete til-
tak for å forebygge og redusere antall pasientska-
der, og forbedre pasientsikkerhetskulturen.

Helsetjenesten har mange meldeplikter om 
uønskede hendelser. Meldeportalen «En vei inn» 
på melde.no skal koples til virksomhetssystemene 
og brukes av helseforetakene. Portalen er utviklet 
for å forenkle meldeplikten og forebygge under-
rapportering til de ulike melde- og varselpliktene. 
Se omtale under kap. 701, post 72.

Medisinske kvalitetsregistre er viktige for å 
sikre kunnskap om kvaliteten på diagnostikk og 
behandling i helsetjenesten. Forskrift om medisin-
ske kvalitetsregistre trådte i kraft høsten 2019 og 
inneholder bl.a. meldeplikt for kvalitetsregistre 
med nasjonal status. De regionale helseforeta-
kene skal videreføre arbeidet med å etablere fel-
lesløsninger, nye nasjonale kvalitetsregistre, 
fremme god datakvalitet og mer bruk av eksis-
terende registre, herunder også til rekruttering av 
pasienter til kliniske studier og dokumentasjon av 
utprøvende behandling. Prøveordningen i innsats-
styrt finansiering (ISF), hvor de regionale helse-
foretakene mottar ISF-refusjon per registrerte 
pasient i utvalgte medisinske kvalitetsregistre 
videreføres for å stimulere til økt dekningsgrad. 
De regionale helseforetakene skal videreføre 
arbeidet med å legge til rette for automatisk 
uttrekk av data fra journal til kvalitetsregistre, 
bidra med å etablere Helseanalyseplattformen og 
Helsedataservice og sikre at kvalitetsregisterper-
spektivet ivaretas i dette arbeidet og i arbeidet 
med å modernisere journalsystemene. Det vises 
til kap. 701 for nærmere omtale.

De regionale helseforetakene skal arbeide for 
å sikre kunnskapsbasert praksis i tjenesten. 
Arbeidet med å vurdere utfasing eller avgrenset 
bruk av behandlingsmetoder skal videreføres for 
metoder der det i dag mangler forskningsbasert 
dokumentasjon om effekt, eller der det er utviklet 
bedre, mindre invasive eller tryggere metoder. 
Det vises til omtale av rapportering på revurde-
ringsprosjektet under del III, kap. 5 Spesialisthel-
setjenesten. System for nye metoder er i kontinu-
erlig utvikling for å sikre pasienter likeverdig og 
sikker tilgang på nye metoder. Utviklingsarbeidet 
igangsettes etter initiativ av tjenesten og etatene 
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selv og på bakgrunn av konkrete oppdrag gitt fra 
departementet.

De regionale helseforetakene skal etablere en 
infrastruktur for presisjonsdiagnostikk og et 
nasjonalt genomsenter for persontilpasset medi-
sin. Dette vil bidra til innføringen av persontilpas-
set medisin og legge til rette for flere kliniske stu-
dier i Norge.

Det er et mål å gi flere kreftpasienter og andre 
med alvorlig sykdom tilgang til utprøvende 
behandling. De regionale helseforetakene skal 
utvikle og etablere felles kriterier/rammeverk for 
når utprøvende behandling tilbys enkeltpasienter 
etter en individuell vurdering, utenfor rammen av 
en klinisk studie. Disse skal være i tråd med den 
nasjonale veilederen for utprøvende behandling.

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten gir 
pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny 
vurdering av sine behandlingsmuligheter, inklu-
dert utprøvende behandling. De regionale helse-
foretakene skal i 2021 evaluere Ekspertpanelet. 
Målet er at flere pasientgrupper skal få ekspertråd 
fra panelet. De regionale helseforetakene fikk i 
foretaksmøtet 16. april d.å. i oppdrag å evaluere 
Ekspertpanelet og vurdere endringer i mandatet 
slik at dette fanger opp eventuelle behov for juste-
ringer identifisert gjennom evalueringen, samt de 
føringer som ble gitt i interpellasjonsdebatten om at 
pasienter med ALS også bør omfattes av ordnin-
gen. Frist for oppdraget er innen utgangen av 2021.

Pasienter og pårørende skal oppleve en helhet-
lig og sammenhengende helse- og omsorgstje-
neste. De regionale helseforetakene skal sørge for 
at helseforetakene innretter sitt samarbeid med 
kommunene i tråd med mål og rammer i Nasjonal 
helse- og sykehusplan og avtalen mellom Regje-
ringen og KS om etablering av helsefelleskap. 
Helsefellesskap er nærmere omtalt under kap. 
761, post 67.

Regjeringen la i august fram Norges første 
strategi for sjeldne diagnoser. Strategien beskri-
ver målrettet og konkret arbeidet videre for å 
sikre tidlig diagnostisering, behandling og oppføl-
ging av pasienter og brukere. For å følge opp stra-
tegien, vil det bli gitt oppdrag til de regionale hel-
seforetakene, Helsedirektoratet og Direktoratet 
for e-helse. Tiltak for å styrke samarbeidet inter-
nasjonalt, og for å styrke diagnostikk, behandling, 
forskning og kunnskapsutvikling her i Norge vil 
bli prioritert.

Personell, utdanning og kompetanse

Helseforetakene skal arbeide strategisk på kort, 
mellomlang og lang sikt for å sikre tilstrekkelig til-

gang til personell. De har fått i oppdrag å lage en 
plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse, hvor det 
bl.a. skal legges til rette for livslang læring. Dette 
inngår i helseforetakenes kontinuerlige arbeid for 
å sørge for riktig kapasitet og en personellsam-
mensetning som møter pasientenes behov og føl-
ger den medisinske utviklingen. De regionale hel-
seforetakene skal følge opp plan for å sikre flere 
sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, 
jordmødre og helsefagarbeidere, jf. omtale av 
Stortingets anmodningsvedtak 1344 som ble fattet 
ved Stortingets behandling av Prop. 195 S (2020–
2021), jf. Innst. 600 S (2020–2021). Det vises til 
omtale i del III, kap. 8.

Framskrivinger viser et økt behov for spesia-
listhelsetjenester de kommende tiårene, men det 
kan ikke møtes med økt bemanning alene. Det må 
også legges til rette for at helsepersonell kan 
benytte og utvikle sin kompetanse gjennom hele 
yrkeslivet, individuelt og i teamarbeid. God 
ledelse, og særlig førstelinjeledere, er viktig for å 
identifisere kompetansebehov og å planlegge stra-
tegisk for kompetanse og personell. Regjeringen 
er opptatt av å utvikle en heltidskultur i helse- og 
omsorgstjenestene. Dette er et langsiktig arbeid 
og det er fortsatt behov for videre innsats. I spesi-
alisthelsetjenesten er det oppnådd positiv utvik-
ling. Fortsatt utvikling og nye tiltak vil vurderes, 
spesielt for sykepleiere uten spesialistutdanning 
og jordmødre. Bruk av teknologiske løsninger, 
riktig bruk av kompetanse og god logistikk er 
noen virkemidler som må utnyttes for å møte 
behovet for kompetanse og den høye omstillings-
takten de ansatte i spesialisthelsetjenesten hånd-
terer hver dag. Erfaringene under pandemien, 
med oppbygging og deling av kompetanse f.eks. 
gjennom egne kursopplegg er viktig å bygge 
videre på. De regionale utdanningssentrene kan 
utvikles for å ivareta en slik rolle. Helsefellesska-
pene vil ha en viktig rolle i arbeidet med kompe-
tanseutvikling, utdanning og personellplanleg-
ging.

Helseforetakene er store utdanningsarenaer 
og samarbeider med utdanningssektoren i videre-
gående skole og i universitets- og høgskolesekto-
ren. De etablerte samarbeidsorganene mellom de 
regionale helseforetakene og universiteter og 
høyskoler er en viktig arena for forankring og opp-
følging av samarbeidsavtaler om utdanning og 
praksisundervisning. Helseforetakene skal bidra 
til at nyutdannet helsepersonell har riktig kompe-
tanse ved å delta i arbeidet med å utarbeide og 
revidere nasjonale retningslinjer for helse- og sosi-
alfagutdanningene gjennom Kunnskapsdeparte-
mentets styringssystem RETHOS. Helseforeta-
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kene skal videreføre arbeidet med å heve egne 
ansattes kompetanse gjennom intern etterutdan-
ning og kompetanseheving. Blant annet skal hel-
seforetakene samarbeide nasjonalt om deling av 
metoder for utvikling av simuleringsopplegg som 
brukes i kompetanseheving, og legge til rette for 
deling av disse mellom helseforetakene.

Kompetansen hos helsefagarbeidere og syke-
pleiere, som er de største helsepersonellgruppene 
i helse- og omsorgstjenestene, må utnyttes for å 
understøtte utvikling av bærekraftige helsetje-
nester, både når det gjelder bredde- og spesial-
kompetanse. Spesialisthelsetjenesten er også 
ansvarlige for gjennomføring av legers spesialist-
utdanning i sykehus som leder frem til spesialist-
godkjenning. Med en økning i antall stillinger i 
første del av legenes spesialistutdanning (LIS1) er 
det viktig å tilrettelegge for effektive løp for leger i 
spesialisering, jf. at det foreslås å opprette 62 nye 
LIS1-stillinger med oppstart høsten 2022.

Moderniseringen av legenes spesialistutdan-
ning må følges opp. Å ivareta leger under spesiali-
sering i allmennmedisin sitt behov for sykehus-
praksis vil være en viktig oppgave framover.

Forskning og innovasjon

Det er viktig å heve kvaliteten på og omfanget av 
tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning, 
helsetjenesteforskning, innovasjon og næringsut-
vikling.

Med nasjonal handlingsplan for kliniske studier 
(2021–2025) har regjeringen lansert en visjon om 
at klinisk forskning skal være en integrert del av all 
pasientbehandling og klinisk praksis. Planen har to 
målsetninger, den ene er at antall kliniske studier i 
sykehusene er doblet i 2025. Økningen i antallet 
kliniske studier skal både omfatte studier som initi-
eres i tjenesten og av helsenæringen. Den andre er 
at andelen pasienter som er rekruttert til kliniske 
studier i spesialisthelsetjenesten er på 5 pst. i 2025, 
det vil si i løpet av handlingsplanens varighet. En 
arbeidsgruppe nedsatt av departementet har i 2021 
sett på hvordan indikatoren skal defineres, og har 
gjennomført en nullpunktsmåling. Indikatoren er 
nærmere beskrevet på regjeringen.no. Nullpunkts-
målingen viser at 2,52 pst. av relevante pasienter i 
2020 ble rekruttert til kliniske studier i helseforeta-
kene og private, ideelle som inngår i nasjonalt måle-
system for forskning i helseforetakene. Målingen 
vil gjentas årlig på nasjonalt nivå og danne grunn-
lag for evaluering av måloppnåelse i 2025. Departe-
mentet vil vurdere behov for ev. justeringer i indi-
katoren over tid, også med hensyn til indikatorens 
robusthet.

Handlingsplanen gjelder hele helse- og 
omsorgstjenesten, og legger en bred forståelse av 
kliniske studier til grunn. Målene skal nås gjen-
nom ni innsatsområder og 20 tiltak. Sentrale tiltak 
er etablering av NorTrials, etablering av et nasjo-
nalt genomsenter og infrastruktur for genetisk 
presisjonsdiagnostikk. Program for klinisk 
behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten 
skal dekke kunnskapsbehov gjennom kliniske stu-
dier i spesialisthelsetjenesten og kunnskapsbehov 
som avdekkes i Nye metoder, ev. gjennom samfi-
nansiering med ideelle organisasjoner og stiftel-
ser. I utlysningen for 2021 er det en prioritering av 
studier innen kirurgisk behandling av lipødem og 
ikke-kirurgisk behandling av barn/unge med 
alvorlig fedme.

Det vises til Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 
600 S (2020–2021) og den økte bevilgningen for 
2021 til kjøp og bruk av nye medisiner og behand-
lingsmetoder gjennom klinisk utprøvning for pasi-
entgrupper over kap. 732, post 70. Det ble i revi-
dert oppdragsdokument for 2021 sagt at den økte 
bevilgningen skal knyttes til å finansiere nasjonale 
behovsidentifiserte studier som gir tilgang til kli-
nisk utprøvning av nye legemidler og andre 
behandlingsmetoder innen prioriterte områder 
med et svakt kunnskapsgrunnlag. Det vises til 
rapportering på Stortingets vedtak nr. 990.

De regionale helseforetakene har rapportert 
på indikator for kliniske behandlingsstudier og 
pasienter som inngår. Målingen baserer seg på 
tall fra 2020. Resultatene vil legges til grunn for 
fordeling av det resultatbaserte tilskuddet til 
forskning i helseforetakene. Det vises til kap. 732, 
post 78.

Det vurderes om bruken av helseklassifika-
sjonssystemet Health Research Classification Sys-
tem (HRCS) skal utvides til målingen av res-
sursbruk til forskning i helseforetakene, jf. Prop. 1 
S (2017–2018). Alle vitenskapelige artikler som 
utgår fra forskningsmidler utlyst fra og med 1. 
januar 2021 i de regionale helseforetakene skal 
være åpent tilgjengelige. For å bidra til økt åpen-
het om kliniske studier skal resultater fra kliniske 
studier registreres, jf. nasjonal handlingsplan for 
kliniske studier.

Det er et mål å øke helseforetakenes delta-
kelse i EUs rammeprogram for forskning og inno-
vasjon og det nordiske samarbeidet om kliniske 
studier og persontilpasset medisin.

De regionale helseforetakene har rapportert 
på ny innovasjonsindikator. Det vises til omtale i 
del III, kap. 5 Spesialisthelsetjenesten. Etater og 
virksomheter under Helse- og omsorgsdeparte-
mentet bidrar til å følge opp Meld. St. 18 (2018–
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2019) Helsenæringen. Det er gitt føringer om å 
bruke markedet til utvikling av nye tjenester og 
løsninger og om å involvere næringslivet i utfor-
ming av planer og veivalg. Virksomhetene skal ha 
rutiner for samarbeid med næringslivet. Norges 
forskningsråd har etablert en helhetlig virkemid-
delkjede for helseinnovasjon, Pilot Helse, i samar-
beid med de regionale helseforetakene og Innova-
sjon Norge. Det vises til omtale i del III, kap. 5 
Spesialisthelsetjenesten. Forskningsrådet er fra 
2021 tildelt 20 mill. kroner til formålet.

Teknologi og digitalisering

Det norske samfunnet blir stadig mer digitalisert. 
Digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren leg-
ger grunnlaget for økt samhandling mellom helse-
personell på tvers av behandlingsteder, og det 
styrker pasientsikkerheten og gir pasienten 
mulighet til å ivareta egen helse. Pasientene skal i 
større grad kunne møte spesialisthelsetjenesten i 
eget hjem gjennom e-konsultasjoner, nettbasert 
behandling og digital hjemmeoppfølging, og noen 
ganger hjemmesykehus.

Digitale innbyggertjenester skal gjøre det 
enklere for pasienter å administrere og delta i 
egen behandling og oppfølging. Digitalisering er 
en forutsetning for å realisere pasientens helsetje-
neste og helhetlige pasientforløp. Digitalisering er 
videre et sentralt virkemiddel for å effektivisere 
og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. For 
å sikre bedre kvalitet, økt pasientsikkerhet og mer 
effektiv bruk av offentlige ressurser, er det nød-
vendig å utnytte mulighetene som ligger i tekno-
logi på en bedre måte. De regionale helseforeta-
kene har gjort en betydelig innsats med digitali-
seringstiltak under koronapandemien.

Helhet og sammenheng – bedre journal- og 
samhandlingsløsninger

En sammenhengende helse- og omsorgstjeneste 
forutsetter økt nasjonal koordinering, felles priori-
tering og felles innsats om nasjonale digitali-
seringstiltak. Det er behov for nasjonal samord-
ning for å sikre en helhetlig e-helseutvikling som 
understøtter hele pasientforløpet i alle ledd av tje-
nesten.

De regionale helseforetakene har en viktig rolle 
i arbeidet med å nå målene om én innbygger – én 
journal, og bidrar med nødvendige forberedelser til 
å ta i bruk nasjonale samhandlingsløsninger og i 
planleggingen av hvilke informasjonselementer 
som må på plass til hvilken tid for å dekke sam-
handlingsbehovene til tjenesten fremover.

De regionale helseforetakene skal videreføre 
sine faglige og finansielle bidrag i utvikling av 
nasjonale e-helseløsninger. De regionale helse-
foretakene skal understøtte og bidra i allerede 
igangsatte tiltak, herunder arbeidet med digital 
samhandling, pasientens legemiddelliste, bedre 
bruk av helsedata og standardisert språk (kode-
verk og terminologi), jf. omtale under kap. 701 og 
744.

Bruken av etablerte nasjonale e-helseløsnin-
ger skal økes for å sikre et likeverdig tilbud til 
befolkningen, herunder digitale tjenester for inn-
byggerne på helsenorge.no. De regionale helse-
foretakene skal ta med seg erfaringene med den 
økte bruken av digitale løsninger i forbindelse 
med utbruddet av covid-19, som f.eks. e-konsulta-
sjon. De regionale helseforetakene skal søke å 
samordne utvikling og etablering av nye løsnin-
ger. Felles anskaffelser skal gjennomføres der det 
er formålstjenlig. Det skal være prosesser for erfa-
ringsutveksling fra anskaffelsesprosesser og inn-
føring av ny teknologi.

Det pågår betydelig arbeid i regionene med å 
modernisere journal- og kurvesystemer gjennom 
arbeidet med Helseplattformen i Helse Midt-
Norge RHF og moderniseringsprosjekter i Helse 
Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. 
Det er viktig at de regionale helseforetakenes pla-
ner understøtter målbildet for digital samhandling 
og felles kommunal journal. Legemiddelprogram-
met skal prioriteres høyt og det skal bl.a. gjen-
nomføres en utprøving av pasientens legemiddel-
liste i Helse Vest RHF og i Bergen kommune, og 
tilrettelegges for at Helseplattformen skal kunne 
knyttes til e-resept.

I Midt-Norge pågår et arbeid med å etablere 
felles pasientjournalløsning ved sykehus og kom-
muner i hele regionen (Helseplattformen). Det er 
første gang det etableres en felles journalløsning 
for primær- og spesialisthelsetjeneste i Norge, 
som også inkluderer fastleger og avtalespesialis-
ter.

Helseplattformen skal kunne omfatte alle 
helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge. Jour-
nalopplysningene skal følge pasienter og brukere 
i alle møter med helse- og omsorgstjenesten i regi-
onen. Helseplattformen skal bidra til økt kvalitet i 
pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer 
brukervennlige systemer og å sette helseperso-
nell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre 
og mer effektiv måte.

Det er etablert et samarbeid mellom Helse-
plattformen og Direktoratet for e-helse om utvik-
ling av helsefaglig standardisering, terminologi og 
kodeverk osv. som er avgjørende for samhandlin-
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gen mellom Helseplattformen og journalløsnin-
gene i helse- og omsorgstjenesten utenfor Midt-
Norge. Det skal også utarbeides planer for bruk 
av standardisert språk på utvalgte områder i de 
øvrige tre regionene.

Bedre bruk av helsedata

Utvikling og tilgjengeliggjøring av helsedata skal 
legge til rette for forskning, innovasjon og 
næringsutvikling til det beste for pasienter og inn-
byggere. Helseanalyseplattformen og Helsedata-
service skal bidra til at Norges omfattende og ver-
difulle helsedata gjøres mer tilgjengelige for 
forskning og andre viktige formål for pasienter og 
befolkning. Målet er å bidra til bedre helsefors-
kning, styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte 
helse- og omsorgstjenester og stimulere til inno-
vasjon og næringsutvikling. De regionale helse-
foretakene skal legge til rette for økt bruk av data 
fra de medisinske kvalitetsregistrene gjennom 
Helsedataservice og Helseanalyseplattformen.

Informasjonssikkerhet

I helse- og omsorgssektoren behandles det store 
mengder sensitive personopplysninger. Det er vik-
tig at opplysningene blir behandlet på en trygg og 
sikker måte, og at personvernet ivaretas. Opplys-
ningene skal sikres mot uautorisert bruk. Samti-
dig må informasjonsflyten mellom helsepersonell 
være god slik at oppdatert informasjon er tilgjen-
gelig ved tjenstlig behov. Dette er nødvendig for at 
pasientene skal kunne få forsvarlig helsehjelp.

Befolkningen skal ha tillit til at helsetjenesten 
ivaretar deres personvern. Helseforetakene skal 
ha etablert god sikkerhetskultur der personell for-
står hvordan de skal bidra til digital sikkerhet og 
hva deres personlige ansvar for dette er.

Trusselbildet har endret seg de seneste årene, 
og sykehusene har i økende grad blitt interes-
sante mål for digitale trusselaktører. Arbeidet 
med å styrke det forebyggende arbeidet mot data-
angrep har høy prioritet. Dette innebærer også 
økt samarbeid og erfaringsoverføring mellom de 
regionale helseforetakene, Direktoratet for e-
helse, Norsk helsenett SF og med de nasjonale 
sikkerhetsmyndigheter og helsesektorens eget 
sikkerhetsmiljø i HelseCERT.

Det systematiske arbeidet med å styrke infor-
masjonssikkerhet er en integrert del av drift og 

forvaltning i de regionale helseforetakene og hel-
seforetakene.

Det vises til Riksrevisjonens revisjon av helse-
foretakenes forebygging av angrep mot sine IKT-
systemer. Hovedfunnene fra undersøkelsen viser 
at dette er et område som vil kreve stor grad av 
oppmerksomhet og prioritet i spesialisthelsetje-
nesten fremover.

De regionale helseforetakene har i 2021 fått i 
oppdrag å legge til grunn Riksrevisjonens hoved-
funn, merknader og anbefalinger i det systema-
tiske arbeidet med å styrke informasjonssikkerhe-
ten. Dette innebærer blant annet at de skal utvikle 
regionale handlingsplaner for arbeidet med infor-
masjonssikkerhet som også omfatter langsiktige 
tiltak. Videre arbeider Direktoratet for e-helse 
med en strategi for digital sikkerhet i helse- og 
omsorgssektoren, som skal bidra til å løfte sikker-
hetsnivået i sektoren. Strategien skal tydeliggjøre 
roller og ansvar, og identifisere relevante strate-
giske virkemidler og tiltak for å løfte arbeidet med 
digital sikkerhet i sektoren.

Ressursutnyttelse og samordning

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjø-
rende for å kunne gjøre de riktige faglige priorite-
ringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlin-
gen. Det forutsettes at drift og videreutvikling i 
helseforetakene skjer i tråd med den nasjonale 
helsepolitikken og innenfor de rammene som er 
fastlagt, både økonomisk og juridisk, slik at de 
regionale helseforetakenes ansvar oppfylles på en 
mest mulig effektiv måte. De regionale helsefore-
takene skal legge til rette for en bærekraftig utvik-
ling over tid.

Det er etablert fem felleseide nasjonale foretak 
for å sikre felles løsninger for spesialisthelsetje-
nesten. Dette er Sykehusinnkjøp HF, Sykehus-
bygg HF, Luftambulansetjenesten HF, Helsetje-
nestens driftsorganisasjon for nødnett HF og Pasi-
entreiser HF. Det er stilt krav om at de regionale 
helseforetakene sikrer rammebetingelser for de 
felleseide nasjonale foretakene slik at de kan ha 
en utvikling i tråd med fastlagte mål og strategier.

Private og ideelle tjenesteytere utgjør en viktig 
del av det samlede tjenestetilbudet i spesialisthel-
setjenesten. Det er viktig at de regionale helse-
foretakene vurderer hvordan ledig kapasitet hos 
private tjenesteytere kan benyttes på en best 
mulig måte.
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Anmodningsvedtak

Basestrukturen for luftambulansen i Norge

Vedtak nr. 545, 17. mars 2016

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med egen sak om basestrukturen for 
luftambulansen i Norge.»

Vedtak ble truffet ved behandling av Meld. St. 11 
(2015–2016) – Nasjonal helse- og sykehusplan 
(2016–2019), jf. Innst. 206 S (2015–2016).

Vedtaket anses som fulgt opp ved at de regio-
nale helseforetakene i foretaksmøtet i mai 2016 
fikk i oppdrag å utrede basestrukturen og ved at 
Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument for 2017 
ble tildelt 10 mill. kroner til prosjektering av luf-
tambulansebase Innlandet, jf. Innst. 11 S (2016–
2017). Det framgår i oppdragsdokumentet at pro-
sjektering av luftambulansebase Innlandet må 
inngå som en del av de regionale helseforetake-
nes samlede gjennomgang av basestrukturen. 
Helse Sør-Øst RHF ble også i 2018 tildelt 10 mill. 
kroner til prosjektering av basestruktur. De regio-
nale helseforetakene leverte sin utredning om 
basestruktur i 2018. Utredningen viste at befolk-
ningen er godt dekket av ambulansehelikopter. 
Om lag 98 pst. av befolkningen nås av legebeman-
net ambulanse innen 45 minutter, som er godt 
innenfor målet om 90 pst.

Utredningen viste at det er lang responstid i 
Øst-Finnmark. I Finnmark ble beredskapen styr-
ket i 2019 med et helikopter fra Forsvaret i Kirke-
nes, som ble erstattet med et sivilt helikopter fra 
juli 2020. Som en del av EUs sivile beredskap, 
RescEU, vil det bli etablert et ambulansefly med 
fast base i Tromsø. Jetflyet vil, når det ikke er på 
oppdrag i EU, styrke beredskapen i nord. I Nord-
Trøndelag, som for det meste er lite befolket, 
anbefales det ikke nye baser. Både Telemark og 
Innlandet har områder hvor det er lang respons-
tid, men utredningen viser at utfordringen med 
lang responstid er størst i østre del av Hedmark, 
fordi det er en forholdsvis stor befolkning i områ-
det kombinert med lang vei til sykehus. Færre luf-
tambulansebaser når dette området sammenlik-
net med Telemarkområdet. For Innlandet ble flere 
løsningsalternativer drøftet i utredningen, her-
under flytting av Dombåsbasen. På grunn av vær- 
og flyforhold, samt det at Dombåsbasen er bundet 
opp i en 20 års uoppsigelig kontrakt, anbefales det 
ikke å flytte Dombåsbasen. Utredningen tilråder å 
opprette en ny luftambulansebase i Mjøsområdet. 
Opprettelsen av den nye basen i Innlandet vil ha 
konsekvenser for aktiviteten til andre nærlig-

gende baser, og utredningen anbefaler derfor 
ikke å etablere mer enn en ny base i Helse Sør-Øst 
RHF. Utredningen viser at områdene i Telemark 
nås av syv til åtte andre baser, og ved bedre koor-
dinering mellom AMK-sentralene kan pasientene 
nås raskere.

I 2020 gjennomgikk de regionale helseforeta-
kene basestrukturen med ny kunnskap og eventu-
elle endringer som kunne påvirke basestruktur og 
behov for luftambulansetjenester. Rapporten viste 
at nye redningshelikoptre vil nå ut til en større del 
av landet innen 45 minutter. Helseregionenes vur-
dering er at kapasiteten til ambulansehelikoptrene 
i Norge er tilfredsstillende, og at dekningsgraden 
nasjonalt er tilfredsstillende. Legebiler vil kunne 
avlaste ambulansehelikopter dersom det skulle 
oppstå framtidige kapasitetsproblemer. I gjennom-
gangen i 2020 ble det gjort en særlig vurdering av 
Innlandet og Bykle/ Vinje. For Innlandet planleg-
ges det en ny luftambulansebase i forbindelse 
med nytt Mjøssykehus. Bykle kommune befinner 
seg ifølge rapporten nå i helhet innenfor dek-
ningsområdet til det nye redningshelikoptret på 
Sola (30 minutters flytid). Det er kun 2–5 pst. av 
befolkningen i Vinje som teoretisk ikke nås innen 
30 minutters flytid. Beredskapen i indre Agder, 
Vestfold og Telemark vurderes som god, og en ny 
base vil føre til overkapasitet. Helse Nord RHF vil 
gjøre en egen vurdering av helikopterstrukturen i 
egen region, sett i en helhetlig akuttmedisinske 
sammenheng.

Det vises til Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020–2023 for omtale av 
hvordan rapporten er fulgt opp. Det er satt i verk 
tiltak for bedre koordinering mellom AMK-sentra-
lene, og det er etablert anestesibemannede legebi-
ler i Mjøsområdet og Grenlandsområdet for å 
bedre akuttberedskapen. Helse- og omsorgsde-
partementet ser ikke at det er grunnlag for å 
legge fram en egen sak til Stortinget om 
basestruktur, men viser til omtalen over. Anmod-
ningsvedtaket anses som fulgt opp.

Regelverket for pasientreiser

Vedtak nr. 615, 19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjen-
nomgang av regelverket for pasientreiser og 
fremme en sak for Stortinget med tiltak for å for-
enkle og forbedre ordningen.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:98 S 
(2017–2018), jf. Innst. 196 S (2017–2018).
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Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 
2019 i oppdrag å foreta en gjennomgang av regel-
verket for pasientreiser. Det tas sikte på å sende 
høringsnotat om revisjon av pasientreiseforskrif-
ten på offentlig høring høsten 2021. Basert på 
høringen vil departementet vurdere endringer i 
pasientreiseforskriften.

De regionale helseforetakene har gjennomført 
et prosjekt for å følge opp sitt oppdrag fra foretaks-
møtet i januar 2019. Det fremgår av rapport fra 
prosjektet at de regionale helseforetakene vil vide-
reføre en organisasjonsstruktur hvor pasientreise-
kontorene ivaretar reiser med rekvisisjon og er 
underlagt helseforetakene, samtidig som tje-
nesten knyttes tettere opp mot prehospitale tje-
nester. Pasientreiser HF vil ivareta fellesoppgaver 
som før, slik som blant annet forvaltning av IKT-
løsninger og oppgjørsordningen for reiser uten 
rekvisisjon. De regionale helseforetakene vil 
legge opp til en mer samordnet styring og en fel-
les overordnet strategi på pasientreiseområdet.

Helse- og omsorgsdepartementet fulgte opp 
de regionale helseforetakene med styringskrav på 
foretaksmøte 15. juni 2021 gjennom å be om at de 
følger opp de mål og tiltak som er beskrevet i rap-
porten «Interregional utredning av organiserin-
gen av pasientreiseområdet», herunder:
– fortsatt utvikle rekvirentordningen slik at pasi-

entene får en både forsvarlig og effektiv tje-
neste, tilpasset deres funksjonsnivå. Behandle-
res attestasjon og opplysninger om funksjons-
nivå bør kunne lagres og gjenbrukes både for å 
gi gode opplysninger om pasienters behov og 
for å bidra til en effektiv forvaltning av ordnin-
gen.

– utvikle regionale standarder/retningslinjer for 
venting på transport og samkjøring.

– videreutvikle nasjonalt rammeverk for å stan-
dardisere anbud og forvaltning av avtaler med 
transportleverandører.

– fortsette den digitale satsingen innen pasient-
reiseområdet, slik at tjenesten effektiviseres 
for både pasientene og helseforetakene.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp.

Evaluering av pasientreiseforskriften

Vedtak nr. 616, 19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen starte evaluerings-
prosessen av pasientreiseforskriften i løpet august 
2019.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:98 S 
(2017–2018), jf. Innst. 196 S (2017–2018). Det 
vises til omtale under vedtak 615. Vedtaket anses 
som fulgt opp.

Organisering av pasientreiseordningen

Vedtak 617, 19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdoku-
ment be de regionale helseforetak gå gjennom 
organiseringen av pasientreiseordningen. Denne 
gjennomgangen bør foretas parallelt med evalue-
ringen av pasientreiseforskriften.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:98 S 
(2017–2018), jf. Innst. 196 S (2017–2018). Det 
vises til omtale under vedtak 615. Vedtaket anses 
som fulgt opp.

Drift av luftambulansetjenesten

Vedtak nr. 861, 7. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen utrede offentlig/ideell 
drift av luftambulansetjenesten, og komme til-
bake til Stortinget på egnet måte.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandlin-
gen av Dok. 224 S (2017–2018), jf. Innst. 362 S 
(2017–2018).

En ekspertgruppe har utredet framtidig drift 
av luftambulansetjenesten, jf. omtale i Meld. St. 7 
(2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan. 
Ekspertgruppen leverte sin utredning i mars 
2021. På bakgrunn av ekspertgruppens utredning 
og anbefalinger vil regjeringen i all hovedsak vide-
reføre dagens modell, med noen justeringer.

En uavhengig ekspertgruppe ble oppnevnt i 
2019 for å utrede fremtidig drift av den operative 
delen av luftambulansetjenesten. Mandatet for 
ekspertgruppen var å gjennomgå erfaringene 
med operatørbytte, beskrive aktuelle modeller for 
fremtidig drift av luftambulansetjenesten, samt å 
beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike 
modellene. Ekspertgruppen har i sitt arbeid lagt 
vekt på dialog med de involverte aktørene for å få 
belyst alle sider ved organiseringen av tjenesten. 
Ekspertgruppen avga sin rapport i mars 2021. 
Ekspertgruppen mener det er fordeler og ulem-
per ved alle modellene som ble utredet. Alle 
modellene er mulige og kan gi en god drift av tje-
nesten. Ekspertgruppen mener imidlertid at 
dagens modell med forbedringer, der operativ 
drift også i fremtiden blir ivaretatt av profesjonelle 
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luftfartsorganisasjoner etter anbudskonkurranse, 
er den beste løsningen for fremtiden.

Det legges til grunn at dagens modell videre-
føres, men at det gjøres endringer for å sikre vide-
reføring av arbeids- og lønnsvilkår ved eventuelle 
operatørbytter. Dette vil bidra til å ivareta kompe-
tanse og sikre kontinuitet i samarbeidsforhold 
som er opparbeidet over lang tid, redusere uro i 
forbindelse med anskaffelsesprosesser og opera-
tørbytte, og slik bidra til å ivareta beredskap og 
flysikkerhet. Helse- og omsorgsdepartementet vil 
gjennom eierstyring av de regionale helseforeta-
kene sikre at det blir arbeidet videre med forbe-
dringer i anskaffelsesprosessene, samt at det stil-
les krav i kontraktene om gradvis overføring av 
baser og operatørbytte. Vedtaket anses med dette 
som fulgt opp.

Kosmetiske injeksjoner

Vedtak nr. 839, 6. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennom-
gang av og fremme forslag om regulering av til-
bud og bruk av kosmetiske injeksjoner. Aldersbe-
grensninger, krav til behandlere og lokaliteter 
må være del av denne. Videre må sanksjonsmu-
ligheter tydeliggjøres. Forbud mot markedsføring 
av kosmetiske injeksjoner og mot bestilling og 
bruk i private hjem bør være del av beslutnings-
grunnlaget som fremlegges for Stortinget.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandlin-
gen av representantforslag Dokument 8:174 S 
(2017–2018) om et mer regulert marked for kos-
metiske injeksjoner og innstilling fra helse- og 
omsorgskomiteen (Innst. 348 S (2017–2018)).

Anmodningsvedtaket er fulgt opp gjennom 
Prop. 221 L (2020–2021) om endringer i helseper-
sonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven 
med regulering av kosmetiske inngrep, injeksjo-
ner og behandling. I proposisjonen foreslås det en 
aldersgrense på 18 år for å få utført kosmetiske 
inngrep, injeksjoner og behandling uten medi-
sinsk eller odontologisk begrunnelse. Videre fore-
slås det endringer i helsepersonelloven som inne-
bærer et kompetansekrav for å gjennomføre visse 
former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og 
behandlinger slik at bare helsepersonell skal 
kunne utføre disse behandlingene dersom de kan 
påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, kompli-
kasjoner eller bivirkninger. I proposisjonen drøf-
tes videre hvorvidt markedsføring av kosmetiske 
injeksjoner og bestilling og bruk i private hjem 
bør forbys, uten at departementet kommer frem 

til at det ikke er grunnlag for et generelt forbud, 
men at det vil foretas enkelte presiseringer i for-
skrift.

Evaluering av systemet for nye metoder

Vedtak nr. 294, 13. desember 2019

«Stortinget ber regjeringen å – i tråd med priori-
teringsmeldingen og de vedtatte målene for lege-
middelpolitikken samt premissene i Prop. 55 L 
(2018–2019) – sørge for en evaluering av 
dagens organisering av og saksbehandling i 
systemet for nye metoder, med hensikt å videreut-
vikle et system for likeverdig og rask introduksjon 
av nye metoder i spesialisthelsetjenesten»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 55 
L (2018–2019), jf. Innst. 93 L (2019–2020).

Helse- og omsorgskomiteen hadde i Innst. 11 
S (2020–2021) merknad om at de ikke anser tilta-
ket for å være oppfylt før evaluering er gjennom-
ført. I Innst. 580 S (2020–2021) merket Kontroll- 
og konstitusjonskomiteen at departementet har 
tildelt oppdrag om evaluering, og avventer frem-
leggelse av evalueringsrapporten før vedtaket kan 
kvitteres ut.

Helse- og omsorgsdepartementet inngikk høs-
ten 2020 kontrakt med Proba Samfunnsanalyse 
om gjennomføring av evalueringen etter anbuds-
konkurranse. Frist for evalueringen er 31. oktober 
2021. Vedtaket anses som fulgt opp.

Kompensasjon av donasjon av kjønnsceller

Vedtak 613, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen utarbeide retnings-
linjer ved kompensasjon av donasjon av kjønn-
sceller, som reflekterer belastningen og tidsbru-
ken for donor. Kompensasjonen settes på et mode-
rat nivå, som ikke driver opp det generelle 
kompensasjonsnivået i nordiske land. Dokumen-
terte reiseutgifter dekkes i tillegg.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020). Helsedirektoratet har på oppdrag fra depar-
tementet utarbeidet retningslinjer for økonomisk 
kompensasjon til eggdonor og oppdatert retnings-
linjene for kompensasjon til sæddonor. Retnings-
linjene er inntatt i Helsedirektoratets oppdaterte 
rundskriv Assistert befruktning med donoregg og 
donorsæd.
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Prioriteringsveileder for donasjon av egg

Vedtak 615, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen utforme en priorite-
ringsveileder for donasjon av egg, som i stor grad 
harmoniserer med prioriteringsveilederen for 
donasjon av sæd.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020). Vedtaket er fulgt opp ved at Helsedirektora-
tet har oppdatert sitt rundskriv Assistert befrukt-
ning med donoregg og donorsæd.

NIPT tillatt å utføre i Norge for alle gravide

Vedtak 620, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Non-inva-
siv prenatal test (NIPT) blir tillatt å utføre i 
Norge for alle gravide kvinner.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020). Helse- og omsorgsdepartementet har ved 
vedtak 18. mars 2021 endret vilkårene for å bruke 
Non-invasive prenatal testing (NIPT) for påvis-
ning av trisomi 13, 18 og 21, jf. bioteknologiloven 
§ 4–2. Metoden kan etter dette tilbys alle gravide.

Godkjenningsordning for private aktører som vil 
tilby NIPT

Vedtak nr. 174, 3. desember 2020.

«Stortinget ber regjeringen innen 1. april få på 
plass en godkjenningsordning for private aktører 
som vil tilby NIPT, i tråd med føringene fra Stor-
tingets flertall i Innst. 296 L (2019–2020).»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
1 (2020–2021), jf. Innst. 2 S (2020–2021). Vedtaket 
er fulgt opp ved at Helsedirektoratet har etablert 
en godkjenningsordning for private virksomheter 
som ønsker å tilby NIPT. Søknadsskjema og infor-
masjon om godkjenningsordningen er tilgjengelig 
på direktoratets hjemmeside.

Pasientomlastning på Skaidi

Vedtak nr. 178, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen vurdere løsninger for 
å stoppe pasientomlastning på Skaidi for pasi-
entreiser mellom Alta og Hammerfest.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 2 S (2020–2021).

Helse Nord RHF fikk i foretaksmøte juni 2019 i 
oppdrag å gjennomføre en pilot for personalbytte 
for strekningen Alta-Hammerfest. Helse Nord 
RHF skal i samarbeid med Helsedirektoratet kart-
legge mulige løsninger for personalbytte. Konse-
kvenser for personell, pasientsikkerhet og bered-
skapen skal utredes. Tekniske løsninger som kan 
understøtte personalbytte skal utredes. Piloten 
ble avsluttet i 2020 og evalueres nå av Helsedirek-
toratet. Vedtaket anses som fulgt opp.

Beslutningsforum for nye metoder – beslutninger på 
tvers av spesialisthelsetjenesten og den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten

Vedtak nr. 994, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan 
Beslutningsforum for nye metoder kan ta best 
mulige beslutninger på tvers av spesialisthelsetje-
nesten og den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten, slik at man sikrer gode samfunnsøkono-
miske beslutninger.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:141 S (2020–2021), jf. Innst. 471 S (2020–2021). 
Vedtaket anses som utkvittert gjennom vurderin-
ger i Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste – Melding om prioritering, vedtatte 
prinsipper for prioritering, samt forslag om videre-
føring og revidering av disse i Meld. St. 38 (2020–
2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i 
helse- og omsorgstjenesten. Sistnevnte melding 
ligger nå til behandling i Stortinget.

Regjeringen la i 2015 fram Meld. St. 34 (2015–
2016) Verdier i pasientens helsetjenesten – Mel-
ding om prioritering. Stortingsmeldingen ga en 
beskrivelse av prinsippene for prioritering som 
omfatter, i tillegg til en beskrivelse av de tre priori-
teringskriteriene, hvilken avveining det skal være 
mellom kriteriene og hvilke andre hensyn enn kri-
teriene det er relevant å legge vekt på i priorite-
ringsbeslutninger. Stortinget sluttet seg til mel-
dingen, jf. Innst. 57 S (2016–2017).
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Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste – Melding om prioritering trakk opp 
følgende avgrensninger for hvilken nytte og res-
sursbruk som skal vektlegges i prioriteringsbe-
slutninger:
– Helseforbedringer for pårørende kan i rele-

vante tilfeller telles med i beregning av nytte.
– All relevant ressursbruk i helsetjenesten skal 

så langt som mulig tas hensyn til.
– Konsekvenser for ressursbruk i den kommu-

nale helse- og omsorgstjenesten utløst av tiltak 
i spesialisthelsetjenesten skal tas hensyn til i 
metodevurderinger på gruppenivå.

– Det skal tas hensyn til pasientens tidsbruk 
knyttet til gjennomføring av helsehjelpen.

– Konsekvenser av helsehjelp for pasientens 
fremtidige produktivitet skal ikke tillegges 
vekt.

– Konsekvenser av helsehjelp for pasienters 
fremtidige forbruk av offentlige tjenester og 
mottak av stønader/pensjoner skal ikke tilleg-
ges vekt.

Disse rammene har siden ligget til grunn for prio-
riteringsbeslutninger i spesialisthelsetjenesten, 
for legemidler finansiert over folketrygden og når 
henvisninger fra primærhelsetjenesten vurderes i 
spesialisthelsetjenesten. Det utvidede helsetje-
nesteperspektiv som ble lagt til grunn i Meld. St. 
34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste 
– Melding om prioritering innebærer at alle rele-
vante helseeffekter og kostnader, for pasienten og 
i helsetjenesten, som enten oppstår som følge av, 
eller kan forventes å endres som følge av tiltaket 
som vurderes, skal inngå i vurderingen. Andre 
forhold skal ikke vektlegges i prioriteringsbeslut-
ninger.

Det ble i Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i 
pasientens helsetjeneste – Melding om priorite-
ring understreket at tiltak som fremmer tilknyt-
ning til arbeidslivet kan ha stor betydning for den 
enkeltes helse. Helserelaterte livskvalitetsaspek-
ter ved det å være i arbeid kan derfor inngå i nyt-
tevurderinger. Framtidig arbeidsevne og den 
framtidige verdiskapningen til en yrkesaktiv pasi-
ent skal imidlertid ikke inkluderes i grunnlaget 
for vurdering av et tiltaks nytte. Dette ville i så fall 
føre til at yrkesaktive ville prioriteres over uføre 
og at sykdommer overrepresentert hos personer 
med høy inntekt ville prioriteres over sykdommer 
overrepresentert hos personer med lav inntekt. 
Dette ville være i strid med verdigrunnlaget for 
helse- og omsorgstjenesten.

Helsehjelp kan også ha konsekvenser for pasi-
entenes framtidige forbruk av offentlige tjenester 

og stønader. En pasientgruppe som får økt sin for-
ventede levetid på grunn av et nytt tiltak, kan i 
mange tilfeller forventes å få økt offentlig og pri-
vat konsum av varer og tjenester. Dagens prinsip-
per for prioritering slår fast at konsekvenser for 
pasienters framtidige forbruk av offentlige tjenes-
ter og mottak av stønader/pensjoner som følge av 
helsehjelp ikke skal tillegges vekt i prioriterings-
beslutninger. Mennesket har verdi i seg selv – 
menneskeverdet avhenger ikke av produksjonsev-
nen til den enkelte eller hvor mange andre tjenes-
ter eller ytelser fra det offentlige vedkommende 
mottar.

Regjeringen la før sommeren fram Meld. St. 38 
(2020–2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – Priori-
tering i helse- og omsorgstjenesten for Stortinget. 
Regjeringen foreslår i meldingen gjennomgående 
prioriteringskriterier for hele helse- og omsorgs-
tjenesten. Prinsippene for prioritering er tuftet på 
verdigrunnlaget for helse- og omsorgstjenesten. 
Det er bred enighet om dette verdigrunnlaget, og 
gjennom prinsippene for prioritering gir man ver-
diene i helse- og omsorgstjenesten et konkret 
uttrykk. Forslaget om å gjøre kriteriene gjennom-
gående i hele helse- og omsorgstjenesten og for-
slagene i meldingen til konkrete endringer i krite-
riene, endrer ikke avgrensningen som ble trukket 
opp i Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasien-
tens helsetjeneste – Melding om prioritering av 
hvilken nytte og ressursbruk som skal vektlegges 
i prioriteringsbeslutninger.

Departementet viser til at felles prioriterings-
kriterier i hele helse- og omsorgstjenesten kan 
bidra til å løse prioriteringsutfordringer mellom 
tjenestenivåene og understøtte økt samhandling. 
Felles prioriteringskriterier vil kunne bidra til en 
felles virkelighetsforståelse og gjøre det lettere å 
fatte beslutninger i fellesskap. Det vises til nær-
mere beskrivelser og vurderinger i kapittel 9 i 
Meld. St. 38 (2020–2021) Nytte, ressurs og alvor-
lighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten 
som nå ligger til behandling i Stortinget.

Produksjonskapasitet av legemidler og medisinsk 
utstyr

Vedtak nr. 578, 14. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilken pro-
duksjonskapasitet som eksisterer i Norge, og 
hvilke essensielle legemidler og medisinsk utstyr 
som kan og bør produseres nasjonalt for å sikre 
forsyning og beredskap, og komme tilbake til 
Stortinget med en sak om dette.»
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Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 7 (2019–2020), jf. Innst. 255 S (2019– 
2020). Vedtaket anses som fulgt opp gjennom 
Legemiddelverkets kartlegging av produksjons-
kapasitet for legemidler våren 2020. Som oppføl-
ging av kartleggingen ble det kjøpt inn råstoff for 
å kunne kriseprodusere enkelte forsyningskri-
tiske intensivlegemidler ved behov, samt igang-
satt en mulighetsstudie for antibiotikaproduksjon 
i regi av Helsedirektoratet. I forbindelse med 
videre utredning av fremtidige beredskapslagre 
for legemidler skal det vurderes om det i sær-
skilte tilfeller bør lagerføres enkelte virkestoff for 
kriseproduksjon, jf. omtale av vedtak nr. 575 av 14. 
mai 2020. Vedtaket er videre fulgt opp ved at det 
er inngått en rekke samarbeid og avtaler med 
ulike norske virksomheter som er i gang med å 
produsere smittevernutstyr. Dette gjelder ånde-
drettsvern, munnbind, smittevernfrakker, visir og 
operasjonsluer. Det er også igangsatt produksjon 
av desinfeksjonsmiddel. Vedtaket er omtalt under 
kap. 702.

Svangerskap – ultralyd med tilleggsundersøkelser

Vedtak 617, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ultralyd 
med tilleggsundersøkelser som kan avdekke 
alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et til-
bud til alle kvinner i første trimester gjennom den 
offentlige svangerskapsomsorgen.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 34 
L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–2020). Vedta-
ket er fulgt opp gjennom bevilgningsforslag under 
kap. 732 i Prop. 1 S (2021–2022).

Aldersgrense tilbud om fosterdiagnostikk

Vedtak nr. 618, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alders-
grensen for å få tilbud om fosterdiagnostikk sen-
kes fra kvinner som er over 38 år ved termin, til 
kvinner som er over 35 år ved termin»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 34 
L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–2020).

Vedtaket er fulgt gjennom oppdrag til de regio-
nale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 
2021 hvor de regionale helseforetakene er bedt 
om å forberede innføring av tilbud om tidlig ultra-
lyd og NIPT til gravide over 35 år og andre med 
indikasjon for fosterdiagnostikk slik at dette kan 

gis fra høsten 2021. Nødvendige bevilgninger er 
gitt ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 
2021.

NIPT til alle kvinner som har krav på foster-
diagnostikk

Vedtak nr. 619, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Non-inva-
siv prenatal test (NIPT) tilbys alle kvinner som 
har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på 
tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhen-
gig av kvinnens alder»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 34 L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–
2020).

Vedtaket er fulgt gjennom følgende oppdrag til 
de regionale helseforetakene i oppdragsdokumen-
tet for 2021:

De regionale helseforetakene skal forberede 
innføring av tilbud om tidlig ultralyd og NIPT til 
gravide over 35 år og andre med indikasjon for 
fosterdiagnostikk slik at dette kan gis fra høsten 
2021. Behovet for kompetansehevende tiltak, mer 
personell, tilstrekkelig analysekapasitet og inves-
teringer i utstyr må blant annet vurderes. Helsedi-
rektoratet skal involveres i vurderingene vedrø-
rende kompetansehevende tiltak.

Endringer i bioteknologiloven og vedtak om 
fostermedisinske undersøkelser – økonomiske 
konsekvenser

Vedtak nr. 622, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen innarbeide de økono-
miske konsekvensene av endringene i bioteknolo-
giloven i statsbudsjett for 2021.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 34 
L (2019–2020), jf. Innst. 296 L (2019–2020). Vedta-
ket er fulgt opp gjennom budsjettforslag i Prop. 1 
S (2020–2021) og Prop. 195 S (2020–2021).

Helse- og omsorgsdepartementet har innarbei-
det de økonomiske konsekvensene av endringene 
i bioteknologiloven og anmodningsvedtak gjen-
nom bevilgningsforslag i Prop. 1 S (2020–2021), 
Prop. 195 S (2020–2021) og i budsjettforslaget for 
2022 under kap. 732, post 70, 72–77 og kap. 2755, 
post 70 og 72. Samlet foreslås det 225 mill. kroner 
over ulike poster som følge av endringer i biotek-
nologiloven og anmodningsvedtak i 2022. Anmod-
ningsvedtaket anses som fulgt opp.
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Med bakgrunn i anslag fra Helsedirektoratet 
ble det fremmet bevilgningsforslag i Prop. 1 S 
(2020–2021) tilsvarende 8,2 mill. kroner under 
kap. 732, kap. 740 og kap. 2790. Dette gjaldt assis-
tert befruktning for enslige, kompensasjon til egg-
donor og donorregister. I Prop. 195 S (2020–2021) 
ble det fremmet forslag tilsvarende 184 mill. kro-
ner under kap. 732, kap. 858 og kap. 2755. Dette 
gjaldt tidlig ultralyd, fosterdiagnostikk med NIPT, 
kompetansehevende tiltak, utstyrs- og arealinves-
teringer, rådgivende instans der legen er i tvil om 
omsorgsevnen til kvinnen eller paret som søker 
assistert befruktning og virkninger for primærhel-
setjenesten.

Planlagt svangerskapsavbrudd på sykehus

Vedtak 712, 16. juni 2020

«Stortinget ber regjeringen sikre at kvinner som 
skal gjennomføre et planlagt svangerskapsav-
brudd, får tilbud om å gjennomføre dette på syke-
huset, dersom kvinnen selv ønsker det.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:45 S (2019–2020), jf. Innst. 374 S (2019–
2020).

Vedtaket er fulgt opp gjennom følgende opp-
drag til de regionale helseforetakene for 2021:

De regionale helseforetakene skal sørge for at 
kvinner som skal gjennomføre et planlagt svan-
gerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre 
dette på sykehuset dersom kvinnen selv ønsker 
det, samt sørge for at alle kvinner som blir 
behandlet på sykehus ved spontanabort, får tilbud 
om oppfølging fra helsepersonell.

Spontanabort – oppfølging fra helsepersonell

Vedtak 713, 16. juni 2020

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle som gjen-
nomgår en spontanabort, får tilbud om oppføl-
ging fra helsepersonell.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:45 S (2019–2020), jf. Innst. 374 S (2019–
2020).

Vedtaket er fulgt opp gjennom følgende opp-
drag til de regionale helseforetakene for 2021:

De regionale helseforetakene skal sørge for at 
kvinner som skal gjennomføre et planlagt svan-
gerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre 
dette på sykehuset dersom kvinnen selv ønsker 
det, samt sørge for at alle kvinner som blir 

behandlet på sykehus ved spontanabort, får tilbud 
om oppfølging fra helsepersonell.

FoU-samarbeidet med legemiddelindustrien

Vedtak nr. 83, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen styrke FoU-samarbei-
det med legemiddelindustrien, slik at offentlige 
forskningsmidler kan bidra til å øke mulighetene 
for deltakelse i kliniske studier for norske pasien-
ter, samt bedre tilgangen på legemidler.»

Vedtaket er truffet i forbindelse med Stortingets 
behandling av Dokument 8:98 S (2019–2020). Det 
vises til oppdrag til de regionale helseforetakene i 
2021 om etablering av NorTrials, et gjensidig for-
pliktende partnerskap mellom spesialisthelsetje-
nesten og helsenæringen. Det vises til kap. 732, 
post 78. Anmodningsvedtaket anses som oppfylt.

Handlingsplan for lindrende behandling og omsorg

Vedtak nr. 91, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen for-
pliktende handlingsplan for lindrende behand-
ling og omsorg og fremlegge den for Stortinget på 
egnet måte. Planen bør blant annet sikre:
– at sykehusene har en plan for å forhindre 

overbehandling mot livets slutt
– at helseforetakene har en plan for hvordan de 

i et samarbeid med kommunene kan forhin-
dre uverdige transporter av pasienter i livets 
sluttfase

– at ingen som mottar hjelp fra helsetjenesten – 
i den grad det er mulig – skal dø alene eller 
være alene i livets sluttfase. Dette målet gjel-
der også i pandemier og tilsvarende kriser

– bedre samarbeid om den alvorlig syke pasien-
ten ved at det opprettes samarbeidsavtaler 
mellom kommuner og sykehus om felles utvik-
ling og bruk av pasienttilpassede forløp 
innenfor palliasjon, og ved å involvere pasi-
entorganisasjonene i arbeidet.

– en plan for å styrke kompetansen til å ivareta 
menneskers åndelige og eksistensielle behov, 
slik at pasienter og pårørende sikres helhetlig 
behandling og omsorg.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal 
vi leve, jf. Innst. 73 S (2020–2021). Vedtaket anses 
som oppfylt gjennom regjeringens omtale i Prop. 
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1 S (2021–2022), del III. De fem områdene Stortin-
get foreslår i ny handlingsplan er i all hovedsak en 
videreutvikling av innsatsområder og tiltak som 
allerede inngår i stortingsmeldingen. Innenfor de 
fem områdene finnes det nye og pågående tiltak, 
både som en del av stortingsmeldingen om lin-
drende behandling og omsorg, og som en del av 
pågående arbeid i spesialisthelsetjenesten og i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Hel-
sedirektoratet i oppdrag å sikre en helhetlig opp-
følging av Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende 
behandling og omsorg, der tiltakene ses i sam-
menheng, også på tvers av den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
Helsedirektoratet har utarbeidet en plan for gjen-
nomføring, og det tas sikte på at alle tiltak i stor-
tingsmeldingen vil bli fulgt opp innen utgangen av 
2023, inkludert anmodningsvedtakene som kom i 
forbindelse med behandlingen av meldingen. Hel-
sedirektoratet vil orientere om framdrift og 
måloppnåelse gjennom egne årsrapporter til 
departementet hvert år.

Organiseringen av arbeidet involverer bredt 
fagmiljøet og relevante organisasjoner. Statsfor-
valterne skal følge opp meldingen regionalt. Opp-
følgingen av stortingsmeldingen skal ses i sam-
menheng med oppfølgingen av øvrige satsinger 
innen den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten. Målet er å samordne de statlige initiati-
vene overfor kommunene på helse- og omsorgs-
feltet, og legge grunnlaget for en felles oppfølging 
av satsingene i både statlig og kommunal sektor.

Finansiering av palliative team i spesialisthelse-
tjenesten

Vedtak nr. 92, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen ta en gjennomgang 
av finansieringsordningen, slik at måten veiled-
ning og ambulerende virksomhet finansieres på 
for spesialisthelsetjenestens palliative team, ikke 
blir et hinder for å oppnå gode oppfølgingsløp.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020), jf. Innst. 73 S (2020–2021). Vedta-
ket ble fulgt opp gjennom å gi Helsedirektoratet i 
oppdrag å vurdere om finansieringsordningene 
understøtter ønsket kvalitet og faglig utvikling 
knyttet til veiledning og ambulerende virksomhet 
for spesialisthelsetjenestens palliative team. På 

bakgrunn av Helsedirektoratets svar på oppdra-
get, tas det sikte på å gjøre enkelte endringer i 
regelverket for innsatsstyrt finansiering fra 2022.

Endringene innebærer bl.a. en generell 
økning av tilleggsrefusjonen for ambulante kon-
sultasjoner innen ordningen med innsatsstyrt 
finansiering (ISF). Videre vil det gjøres tilpasnin-
ger i ISF-regelverket som åpner for tilleggsrefu-
sjon ved hhv. palliativ dagbehandling og ved pallia-
tive tjenestetilbud til barn, selv om ordinære krav 
til organisering i palliative team ikke er oppfylt.

Veiledning knyttet til pasientbehandling gjen-
nom samarbeidssamtaler og -møter teller med i 
ISF-beregningsgrunnlaget. Det foreslås ikke å 
gjøre endringer i ISF-regelverket knyttet til gene-
relle veilednings- og oppfølgingsaktiviteter over-
for kommuner. En form for aktivitetsbasert finan-
siering av aktiviteter som ikke kan knyttes til 
enkeltpersoner og rapporteres til Norsk pasien-
tregister, vil falle utenfor ISF-ordningens formål 
og heller ikke være praktisk gjennomførbar. Et 
eventuelt eget rapporteringssystem for slike akti-
viteter vurderes å være uforholdsmessig kre-
vende å etablere og administrere for både helse-
foretakene og helseforvaltningen.

Departementet understreker at spesialisthel-
setjenesten har en lovfestet veiledningsplikt over-
for kommunene. Denne aktiviteten må prioriteres 
innenfor de gjeldende rammene til de regionale 
helseforetakene.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp.

NIPT-test til gravide

Vedtak nr. 177, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revi-
dert nasjonalbudsjett med forslag om at gravide 
kan tilbys NIPT-test også i of fentlig regi i løpet av 
2021, i tråd med føringene fra Stortingets flertall 
i Innst. 296 L (2019–2020).»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 2 S ( 2020–2021). Vedtaket 
anses oppfylt ved at Helse- og omsorgsdeparte-
mentet i oppdragsdokumentet til de regionale hel-
seforetakene for 2021 har sagt at gravide med rett 
til fosterdiagnostikk høsten 2021 skal gis tilbud 
om NIPT, i tråd med Stortingets føringer. Nødven-
dige bevilgninger til formålet er gitt i revidert 
nasjonalbudsjett 2021.
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Styrking av regionale barnepalliative team

Vedtak nr. 179, 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen styrke de regionale 
barnepalliative teamene, for sikre at det gis et 
godt og likeverdig til barn og deres familier.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 2 S ( 2020–2021). Vedtaket 
anses som oppfylt ved at Helse- og omsorgsdepar-
tementet i oppdragsdokumentet for 2021 har bedt 
de regionale helseforetakene sørge for et mer til-
rettelagte tilbud om lindrende behandling og 
omsorg i spesialisthelsetjenesten for de aller 
sykeste barna og deres familier, og tilstrekkelig 
kompetanse gjennom barnepalliative team. Som 
oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 117 
S (2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020) er det 
presisert i Helse- og omsorgsdepartementets brev 
av 24. juni 2020 at tilleggsbevilgningen på 
600 mill. kroner også skal gå til etablering av bar-
nepalliative team.

Økt bruk av avtalespesialister i helseforetakene

Vedtak nr. 605, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for tiltak som 
kan bidra til økt bruk av avtalespesialister i hel-
seforetakene, og informere Stortinget på egnet 
vis.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:147 S (2019–2020), jf. Innst. 205 S 
(2020–2021).

Departementet har arbeidet med ulike tiltak 
som skal bidra til økt bruk av avtalespesialister. 
Dette for å legge til rette for at avtalespesialistene 
skal være en fullverdig og integrert del av spesia-
listhelsetjenesten. Det er viktig at de forskjellige 
aktørene i helsetjenesten samarbeider. Det er der-
for nå inngått samarbeidsavtaler mellom avtale-
spesialistene og helseforetakene. Det er også 
kommet på plass en ordning der avtalespesialis-
tene kan delta i utdanningen av nye spesialister. I 
motsetning til sykehusene kan ikke avtalespesia-
listene vurdere og tildele pasientrettigheter. Det 
har derfor vært arbeidet med ulike løsninger med 
sikte på å få dette på plass. Det ble varslet i Prop. 1 
S (2017–2018) at det tas sikte på å gi avtalespesia-
listene både rett og plikt til å tildele pasientrettig-
heter innen utgangen av stortingsperioden. Det 
pågikk da et arbeid med å starte pilotprosjekter i 
tilknytning til rettighetsvurdering, med sikte på 

videre bredding. Av ulike årsaker ble ingen av de 
prosjekterte pilotprosjektene startet. I 2020 ble 
derfor de regionale helseforetakene og profe-
sjonsforeningene enige om at avtalespesialister 
innen psykisk helsevern skal inngå i felles henvis-
ningsmottak med sykehusenes poliklinikker. Eta-
bleringen av disse henvisningsmottakene vil gjø-
res trinnvis, men det er et mål at alle regioner skal 
etablere noen i løpet av 2021 og har en videre 
tydelig plan for sluttføring av innføring i 2022. 
Innenfor somatiske fagområder vil det tas initiativ 
når nevnte etablering er fremskreden. I Prop. 1 S 
(2019–2020) ble det varslet at det tas sikte på å 
inkludere avtalespesialistene i ISF-ordningen. 
Dette vil innebære en avvikling av dagens trygde-
takstfinansiering av disse behandlerne. En slik 
endring vil legge til rette for at avtalespesialistene 
kan tas bedre hensyn til ved planlegging av tilbu-
det til pasientene. Dette er et større arbeid som 
bl.a. Helsedirektoratet og de regionale helsefore-
takene må utføre, i samarbeid med profesjonsfore-
ningene. Helsedirektoratets første leveranse 
forelå i juni 2021 og følges opp av departementet.

Anmodningsvedtaket anses fulgt opp gjen-
nom de forskjellige utviklingsprosjekter departe-
mentet har initiert siden 2013.

Svangerskapsoppfølging for partner

Vedtak nr. 649, 23. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at hurtigtester 
kan brukes på sykehusene slik at det legges bedre 
til rette for at partneren får være med på svan-
gerskapsoppfølgingen og i fødsels- og barselti-
den.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:7 S (2020–2021), jf. Innst. 217 S (2020–
2021).

Helsedirektoratet fikk den 17. februar i opp-
drag å gi råd om hvilke smittevernstiltak som er 
nødvendige for å åpne for at partner er mer til 
stede, inkludert bruk av hurtigtester.

I sitt svar til Helse- og omsorgsdepartementet 
den 26. februar anbefalte Helsedirektoratet bruk 
av hurtigtester i situasjoner der det er nødvendig 
for å sikre partners mulighet til deltakelse før, 
under og etter fødsel. Det ble imidlertid ikke 
anbefalt hurtigtesting av alle partnere.

Folkehelseinstituttet uttalte senere i sine råd 
til spesialisthelsetjenesten at avdelingene må eta-
blere rutiner for pre-triagering av partner/nær-
meste pårørende. Når dette er på plass, anses anti-
gen-hurtigtester, brukt som rutinemessig scree-
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ning, å ha minimal tilleggsgevinst og anbefales 
derfor ikke.

Helsedirektoratet og FHI sine vurderinger ble 
meddelt de regionale helseforetakene i møte 3. 
mars. De regionale helseforetakene har fulgt opp 
anbefalingene overfor sine helseforetak.

Regelverket for pasientreiseordningen

Vedtak nr. 652, 23. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig og 
innen 1. april 2021 fremme en sak for Stortinget 
om forenklinger og forbedringer i regelverket for 
pasientreiser og de regionale helseforetakenes 
organisering av tilbudet, jf. Stortingets anmod-
ningsvedtak av 19. april 2018, jf. Innst. 196 S 
(2017–2018).»

Vedtak 652 og 653 ble truffet ved behandlingen av 
Dok. 8:13 S (2020–2021), jf. Innst. 218 S (2020–
2021).

Det ble gitt en orientering om arbeidet med å 
følge opp vedtakene i Prop. 195 S (2020–2021). 
Vedtakene er fulgt opp i foretaksmøte i de regio-
nale helseforetakene 15. juni 2021. Det tas sikte på 
å sende høringsnotat om revisjon av pasientreise-
forskriften på offentlig høring høsten 2021. Vedta-
ket anses som fulgt opp.

Pasientreiseordningen og avtaler med taxiselskap

Vedtak 653, 23. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen presisere de regionale 
helseforetakenes plikt til å yte pasienttransport 
og pålegge alle helseforetak å ha avtaler med 
taxiselskap slik at pasienter med rettigheter til å 
få dekket sin pasientreise ikke skal måtte legge ut 
for reisen selv.»

Vedtak 652 og 653 ble truffet ved behandlingen av 
Dok. 8:13 S (2020–2021), jf. Innst. 218 S (2020–
2021). Det vises til omtalen under vedtak 652. Ved-
taket anses som fulgt opp.

Irreversibelt steriliseringsinngrep i forbindelse med 
endring av kjønn

Vedtak nr. 699, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen påse at de som har 
måttet gjennomgå et irreversibelt steriliserings-

inngrep i forbindelse med endring av kjønn, får 
sakene sine grundig behandlet innenfor de gene-
relle erstatningsordningene som i dag finnes.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:25 S (2020–2021), jf. Innst. 238 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom allerede 
eksisterende erstatningsordninger og gjennom de 
saksbehandlingsregler som der gjelder.

En person som mener seg utsatt for svikt ved 
behandling i helsetjenesten, kan søke om erstat-
ning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). 
NPE er underlagt forvaltningslovens saksbehand-
lingsregler. Blant annet skal NPE påse at saken er 
så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Det er en mulighet å søke om rettferdsveder-
lag fra Statens sivilrettsforvaltning. Rettferdsve-
derlagsordningen er Stortingets egen opp-
reisningsordning. Ordningen er ment å være en 
mulighet for å få en viss økonomisk kompensa-
sjon for en skade eller ulempe man er blitt påført, 
og som man ikke har mulighet til å få dekket på 
annen måte.

Nedlegging av rehabiliteringstilbud innen spesialist-
helsetjenesten

Vedtak nr. 707, 9. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at rehabili-
teringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke 
legges ned før man har sikret at kommunene er i 
stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasi-
entgruppene.»

Vedtaket ble truffet behandling av Dok. 8:43 S 
(2020–2021), jf. Innst. 271 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp gjennom foretaksmøte 
med de regionale helseforetakene hvor foretaks-
møtet vedtok at de regionale helseforetakene bes 
om å sikre at rehabiliteringstilbud innen spesia-
listhelsetjenesten ikke legges ned før man har sik-
ret at kommunene eventuelt er i stand til å overta 
ansvaret for de aktuelle pasientgruppene.

Bruk av avtalespesialister innen psykisk helsevern

Vedtak nr. 709, 9. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at de regio-
nale helseforetakene utvider bruken av avtale-
spesialister innen psykisk helsevern.»
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Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:47 S (2020–2021), jf. Innst. 261 S 
(2020–2021).

Ved årsskiftet 2020/21 ble det enighet mellom 
de regionale helseforetakene og profesjonsfore-
ningene om endringer i de inngåtte rammeavta-
lene, som legger til rette for at avtalespesialister 
innenfor psykisk helsevern skal ha plikt og rett til 
å vurdere og tildele pasientrettigheter. I foretaks-
møter med de regionale helseforetakene 20. april 
2021 ble det vist til de endrete rammeavtalene, og 
foretaksmøtet vedtok på denne bakgrunn føl-
gende: «De regionale helseforetakene bes om å 
utvide bruken av avtalespesialister innen psykisk 
helsevern i lys av de endrede rammeavtalene.» 
Anmodningsvedtaket anses fulgt opp gjennom 
foretaksmøtets vedtak.

Lagre av essensielle legemidler

Vedtak nr. 725, 11. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge 
skal ha lagre for minimum tre måneders forbruk 
av essensielle legemidler.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Meld. St. 5 (2020–2021), jf. Innst. 275 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som fulgt opp gjennom opp-
bygging av beredskapslagre for forsyningskri-
tiske legemidler. Vedtaket er omtalt under kap. 
702.

Salg av sykehustomta på Ullevål

Vedtak nr. 806, 20. april 2021

«Stortinget ber regjeringen ikke tillate salg av 
sykehustomta på Ullevål, og avvente en eventuell 
salgsbeslutning til etter at etappe 2 av Nye Oslo 
universitetssykehus er regulert og utredet i 
forprosjekt og det foreligger detaljerte planer som 
sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt 
lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.»

Vedtak 806 ble fattet under behandlingen av Dok. 
8:72 S (2020–2021), jf. Innst. 319 S (2020–2021).

Vedtak 806, 807 og 808 er fulgt opp i foretaks-
møte i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2021. Helse Sør-
Øst RHF har opplyst at salg av Ullevål-tomten ikke 
vil skje før forprosjekt for etappe 2 av planene for 
Nye Oslo universitetssykehus gjennomføres. Det 
planlegges også for at bydelene i Groruddalen 
skal bli en del av opptaksområdet til Nye Aker 

sykehus så raskt dette er forsvarlig. I foretaksmø-
tet 15. juni 2021 ble det presisert at den fram-
skrevne sykehusaktiviteten skal legges til grunn 
for den videre planleggingen av Nye Oslo univer-
sitetssykehus. Vedtakene anses som fulgt opp.

Aker sykehus – fullverdig lokalsykehus for hele 
Groruddalen

Vedtak nr. 807, 20. april 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at Aker sykehus 
snarest blir et fullverdig lokalsykehus for hele 
Groruddalen.»

Vedtak 807 ble fattet under behandlingen av Dok. 
8:72 S (2020–2021), jf. Innst. 319 S (2020–2021). 
Det vises til omtalen under vedtak 806. Vedtakene 
anses som fulgt opp.

Sykehusaktiviteten i Oslo

Vedtak nr. 808, 20. april 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke 
planlegges for en reduksjon i den fremskrevne 
sykehusaktiviteten i Oslo.»

Vedtak 808 ble fattet under behandlingen av Dok. 
8:72 S (2020–2021), jf. Innst. 319 S (2020–2021). 
Det vises til omtalen under vedtak 806. Vedtakene 
anses som fulgt opp.

Granheim lungesykehus

Vedtak nr. 809, 20. april 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at tilbudet 
på Granheim lungesykehus som et minimum 
opprettholdes på samme nivå som i dag, inntil 
den bebudede evalueringen av behovet for rehabi-
litering og behandling for lungesyke i regionen er 
ferdig.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:84 S (2020–2021), jf. Innst. 318 S (2020–
2021).

Vedtaket er fulgt opp i foretaksmøte i Helse 
Sør-Øst RHF 15. juni 2021. Helse Sør-Øst RHF ble 
bedt om å sørge for at Sykehuset Innlandet HF føl-
ger opp Stortingets vedtak om at tilbudet på Gran-
heim lungesykehus som et minimum oppretthol-
des som i dag, inntil den bebudede evalueringen 
av behovet for rehabilitering og behandling av 
lungesyke er ferdig. Foretaksmøtet merket seg 
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styrevedtaket i Sykehuset Innlandet HF i februar 
2021 om å utsette prosessen med samlokalisering 
av tilbudet på Lillehammer sykehus og at en ny 
vurdering vil skje våren 2023. Styret vektla at fag-
lige endringer i tråd med nasjonale føringer vil 
være viktige for behandling og oppfølging av pasi-
enter med behov for spesialisert lungerehabilite-
ring uavhengig av lokalisering. Vedtaket anses 
som fulgt opp.

Koronakommisjonen – sengekapasitet og intensiv-
beredskap i helseforetakene

Vedtak nr. 875, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at Koronakom-
misjonen gjør en grundig vurdering av behovet 
for sengekapasitet og intensivberedskap i helse-
foretakene og på den bakgrunn fremme anbefa-
linger om hvor mye kapasitet og bemanning bør 
økes for å gjøre sykehusene rustet til møte eventu-
elle kommende pandemier.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med debatten 
etter statsministerens redegjørelse om Korona-
kommisjonens rapport og regjeringens videre 
oppfølging av denne.

Den 12. mai 2021 ba regjeringen Koronakom-
misjonen om å gjøre en grundig vurdering av 
behovet for sengekapasitet og intensivberedskap i 
helseforetakene, og på den bakgrunn fremme 
anbefalinger om hvor mye kapasitet og beman-
ning bør økes for å gjøre sykehusene rustet til å 
møte eventuelle kommende pandemier.

Beredskapsavtaler for norsk produksjon av lege-
midler

Vedtak nr. 963, 20. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart gå i dia-
log med relevante produksjonsmiljøer med sikte 
på å inngå beredskapsavtaler for norsk produk-
sjon av viktige legemidler.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:171 S (2020–2021), jf. Innst. 405 S 
(2020–2021).

Det vises til omtale vedtak nr. 575 og 578 av 14. 
mai 2020. Ev. kriseproduksjon av legemidler må 
sees i sammenheng med andre tiltak for å ivareta 
forsyningssikkerheten, som utvidet bered-
skapslagring og internasjonalt samarbeid. Helse-
direktoratet skal vurdere om det i særskilte tilfel-

ler bør lagerføres enkelte virkestoff. Etter depar-
tementets syn ivaretar arbeidet intensjonen om å 
vurdere behov for produksjon av legemidler i ev. 
tilfeller der markedet ikke kan levere og andre 
iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelig for å ivareta 
forsyningssikkerheten. Videre vises det til at 
regelverk for statsstøtte og for offentlige anskaf-
felser er gjeldende når helsetjenesten kjøper inn 
legemidler. Vedtaket er omtalt under kap. 702.

Pasienter med ALS – kliniske studier

Vedtak nr. 989, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter 
med ALS får mulighet til å kunne delta i kliniske 
behandlingsstudier og til å få vurdering hos 
Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandling 
av Dokument 8:220 S (2020–2021), jf. Innst. 487 S 
(2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom to tiltak. 
De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøtet 
16. april d.å. i oppdrag å evaluere Ekspertpanelet 
og vurdere endringer i mandatet slik at dette fan-
ger opp eventuelle behov for justeringer identifi-
sert gjennom evalueringen, samt de føringer som 
ble gitt i interpellasjonsdebatten om at pasienter 
med ALS også bør omfattes av ordningen. Frist 
for oppdraget er innen utgangen av 2021.

Videre, og i forbindelse med Prop. 195 S 
(2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021) og den 
økte bevilgningen til kjøp og bruk av nye medisi-
ner og behandlingsmetoder gjennom klinisk 
utprøvning for pasientgrupper over kap. 732, post 
70, ble det i revidert oppdragsdokument for 2021 
sagt at den økte bevilgningen skal knyttes til å 
finansiere nasjonale behovsidentifiserte studier 
som gir tilgang til klinisk utprøvning av nye lege-
midler og andre behandlingsmetoder til blant 
annet behandling av hjernesykdommer som 
demens og ALS. Det vises til rapportering på ved-
tak nr. 990.

Forskning på sykdommer som rammer sentralnerve-
systemet

Vedtak nr. 990, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjering sørge for økt finansering 
av klinisk forskning på alvorlige sykdommer som 
rammer sentralnervesystemet slik som ALS, MS 
og demens.»
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Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandling 
av Dokument 8:220 S (2020–2021), jf. Innst. 487 S 
(2020–2021).

Det vises også til Prop. 195 S (2020–2021) og 
Innst. 600 S (2020–2021) vedrørende økt bevilg-
ning til kjøp og bruk av nye medisiner og behand-
lingsmetoder gjennom klinisk utprøvning for pasi-
entgrupper over kap. 732, post 70. Anmodnings-
vedtaket anses som oppfylt.

I revidert oppdragsdokument til de regionale 
helseforetakene vises det til at den økte bevilgnin-
gen skal knyttes til å finansiere nasjonale behovsi-
dentifiserte studier som gir tilgang til klinisk 
utprøvning av nye legemidler og andre behand-
lingsmetoder til prioriterte pasientgrupper. De 
prioriterte områdene med et svakt kunnskaps-
grunnlag som det ble vist til var bruk av amfeta-
min som substitutt for behandling av personer 
med rusmiddelavhengighet, behandling av hjer-
nesykdommer som demens og ALS og bruk av 
genterapi for behandling av pasienter med sjeldne 
diagnoser og tilstander som uhelbredelig blod-
kreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer 
og alvorlige sykdommer som rammer barn. De 
regionale helseforetakene rapporterer på igang-
satte studier i årlig melding for 2021.

Stamcellebehandling for MS-pasienter

Vedtak nr. 991, 25. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen snarest foreslå tiltak 
for å sikre at et økt antall MS-pasienter får delta 
i klinisk utprøving av stamcellebehandling i 
Norge, og informere Stortinget på egnet måte.»

Vedtaket ble truffet under behandling av Doku-
ment 8:221 S (2020–2021), jf. Innst. 483 S (2020–
2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom revidert 
oppdragsdokument for 2021 der de regionale hel-
seforetakene ble bedt om å sikre god informasjon 
til pasienter med MS om muligheten for å delta i 
klinisk utprøving av stamcellebehandling i Norge, 
og vurdere strategier for å øke antall pasienter 
som deltar i den pågående kliniske studien med 
stamcellebehandling i Norge.

Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Vedtak nr. 1344, 23. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene 
for pasienter av å innføre anbud på folketrygdfi-
nansierte legemidler og de helseøkonomiske 

gevinstene av legemidlene, og legge frem vurde-
ringen for Stortinget på egnet måte. Anbud på 
folketrygdfinansierte legemidler iverksettes ikke 
før Stortinget har behandlet saken.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 195 S 
(2020–2021), jf. Innst. 600 S (2020–2021).

En vurdering av helseøkonomiske gevinster 
inngår i metodevurderingen for hvert enkelt lege-
middel. Metodevurderingen innebærer en samlet 
vurdering av om kostnadene ved å ta i bruk lege-
midlet står i et rimelig forhold til nytten, tatt i 
betraktning alvorlighetsgraden til den aktuelle til-
standen, jf. legemiddelforskriftens § 14–3 andre 
ledd. Utgangspunktet for en anbudskonkurranse 
på folketrygdfinansierte legemidler vil som 
hovedregel være at de preparatene som inngår er 
metodevurdert og innvilget forhåndsgodkjent 
refusjon (§ 2) på bestemte vilkår eller er funnet 
kostnadseffektive på vilkår som kontrolleres gjen-
nom søknad om individuell stønad (§ 3), er kvalifi-
sert for å delta i konkurransen. Videre fikk Lege-
middelverket – som ledd i oppfølging av område-
gjennomgangen – i oppdrag å gjennomføre en 
konsekvensvurdering av å innføre anbud på folke-
trygdfinansierte legemidler. Vedtaket anses som 
fulgt opp gjennom vurderingen gjengitt under 
kap. 746, post 01.

Plan for rekruttering i helse- og omsorgstjenesten

Vedtak nr. 1348, 23. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022 legge frem en plan for å 
sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsyke-
pleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene 
fremover. Planen skal inneholde forslag til ulike 
tiltak som bidrar til rekruttering og sikrer nok 
kompetente hender og hoder i helse- og omsorgs-
tjenestene.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Prop. 195 S (2020–2021), jf. Innst. 600 S (2020–
2021).

Planen presenteres i kap. 8 under del III. 
Anmodningsvedtaket anses som oppfylt.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Statis-
tisk sentralbyrå (SSB) skal overta ansvaret for sta-
tistikk om forskning og innovasjon. Det vises til 
Kunnskapsdepartementets budsjett, kap. 285, 
post 52. Dette påvirker måling av ressursbruk til 
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forskning i helseforetakene, som hittil er gjen-
nomført av NIFU for Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Det foreslås å overføre ansvaret for målin-
gen til SSB, og 0,5 mill. kroner flyttes til Finans-
departementets kap. 1620, post 01 for dekning av 
kostnader til målingen.

Bevilgningen over posten dekker tilskudd til 
ulike utviklingsprosjekter i spesialisthelsetje-
nesten. I 2020 og 2021 er bl.a. følgende prosjekter 
finansiert over posten:
– Måling av forskningsaktivitet i helseforetakene
– Framskrivinger og analyser i helse- og 

omsorgstjenesten fra SSB
– Evaluering av system for Nye metoder
– Områdegjennomgang legemidler
– Utvalg som utreder kvinners helse og helse i et 

kjønnsperspektiv
– Ekspertgruppe som utreder operativ drift av 

luftambulansetjenesten

Post 70 Særskilte tilskudd

Hovedregelen er at basisbevilgningene til de regi-
onale helseforetakene budsjetteres over postene 
72–75. Særskilte forhold gjør det nødvendig å 
bevilge midler over en felles post 70.

Følgende tiltak fra saldert budsjett 2021 fore-
slås videreført i budsjettforslaget for 2022:
– 186,4 mill. kroner til rettsmedisinske fag
– 124,4 mill. kroner til drift av Kreftregisteret
– 103,5 mill. kroner til persontilpasset medisin
– 102,6 mill. kroner til Helseplattformen – til-

skudd til kommunene
– 61,3 mill. kroner til ambulansehelikopter i Kir-

kenes
– 41,1 mill. kroner til nasjonalt senter for e-helse-

forskning
– 38,4 mill. kroner til tilskudd til turnustjeneste
– 35,4 mill. kroner til medisinske undersøkelser i 

Statens barnehus
– 14,9 mill. kroner til kvinnehelseforskning
– 14,0 mill. kroner til bedre psykisk hjelp i barne-

vernet
– 11,0 mill. kroner til landsdekkende modell for 

organisering av rettspsykiatri
– 10,9 mill. kroner til anestesibemannede legebi-

ler i Mjøsområdet og Grenlandsområdet
– 10,6 mill. kroner til tilskudd til sykestuene i 

Finnmark
– 6,7 mill. kroner til drift av Nye metoder
– 6,6 mill. kroner til å videreutvikle avansert 

hjemmesykehus for alvorlig syke barn i Helse 
Stavanger

– 5,2 mill. kroner til et pilotprosjekt med en avru-
singsenhet i Bjørgvin fengsel

– 4,9 mill. kroner til økt kunnskap om behand-
ling av personer med skadelig bruk av doping

– 4,3 mill. kroner til å videreutvikle avansert 
hjemmesykehus for barn i Helse Vest

– 3,9 mill. kroner til oppfølging av barn og unge 
med identifisert narkolepsi som mulig følge av 
influensavaksinen Pandemrix

– 3,3 mill. kroner til Nettverk for forskning og 
kunnskapsutvikling om bruk av tvang

– 2,1 mill. kroner til monitorering og kunnskaps-
spredning av Raskere tilbake

– 1,7 mill. kroner til Nasjonal koordineringsen-
het for dom til behandling

– 1 mill. kroner til tematisk biobank for CFS/ME

Del 1 i spesialistutdanningen for leger og turnustje-
neste for fysioterapeuter i sykehus

LIS1 (stillinger for leger i spesialisering) er star-
ten på spesialistutdanningen for legene, med tolv 
måneder i spesialisthelsetjenesten og seks måne-
der i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Stillin-
gene utlyses sentralt gjennom en søknadsportal, 
mens tilsettingene gjøres lokalt i to årlige søk-
nadsrunder. Det var 1275 søkere våren 2020 og 
969 søkere høsten 2020 til de utlyste LIS1-stillin-
gene.

Helsedirektoratet anslo i 2019 at det var behov 
for å øke antallet LIS1 stillinger med 200 fra 950 til 
1 150 stillinger per år.

Det foreslås å øke bevilgningen med 15,5 mill. 
kroner for å øke antallet årlige LIS1-stillinger med 
62 stillinger, med oppstart av 31 nye stillinger høs-
ten 2022. Kombinert med tidligere økninger i 
antall utlyste LIS1-stillinger, vil antallet utlyste stil-
linger per år være i samsvar med det anslåtte 
behovet fra Helsedirektoratet på 200 nye stillinger 
når de nye stillingene er fullt ut faset inn fra 2023. 
Det foreslås at de 62 nye stillingene bindes til spe-
sialitetene allmennmedisin og psykiatri. Det 
begrunnes med at det er særlige rekrutteringsut-
fordringer knyttet til disse spesialitetene.

I statsbudsjettet for 2020 ble antallet LIS1-stil-
linger økt med 38 stillinger i Helse Nord RHF, 19 
med oppstart høsten 2020 og resten fra våren 
2021. Bevilgningen over kap. 732, post 70 foreslås 
økt med 4,15 mill. kroner til 57,8 mill. kroner knyt-
tet til disse stillingene i 2022.

I forbindelse med Stortingets behandling av 
Prop. 127 S (2019–2020) ble det som følge av økt 
behov for leger i forbindelse med koronapande-
mien, opprettet 100 midlertidige LIS1-stillinger 
med oppstart høsten 2020. Bevilgningen på 
100 mill. kroner knyttet til disse stillingene videre-
føres derfor ikke i 2022.
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I statsbudsjettet for 2021 ble bevilgningen over 
kap. 732, post 70 økt med 26 mill. kroner for å opp-
rette 100 nye permanente LIS1-stillinger, hvorav 
50 stillinger startet høsten 2021 og resterende stil-
linger lyses ut våren 2022. Bevilgningen over kap. 
732, post 70 foreslås økt med 111,5 mill. kroner til 
disse stillingene i 2022.

Samlet innebærer tidligere og foreslått økning 
i LIS1-stillinger at det fra våren 2023 vil bli utlyst 
1 150 LIS1-stillinger tilgjengelig per år. Det vises 
også til omtale under kap. 783, post 61.

Fysioterapeutenes turnustjeneste er seks 
måneder i spesialisthelsetjenesten og seks måne-
der i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Formålet er å kvalifisere til selvstendighet i yrkes-
utøvelsen og gi grunnlag for autorisasjon som 
fysioterapeut. I 2020 var det 330 kandidater, mens 
det i 2021 er 340 fysioterapeuter i turnustjeneste. 
For 2022 er det estimert et behov for om lag 350 
turnusplasser, men dette kan øke som følge av 
søkere med utdanning fra utlandet.

Det ytes et årlig tilskudd per turnusplass for 
fysioterapeuter og de opprinnelige 950 LIS1-stillin-
gene på om lag 28 500 kroner. De regionale helse-
foretakene skal fordele tilskudd også til private 
opptreningsinstitusjoner som det er inngått avtale 
med. Hoveddelen av kostnadene dekkes av basis-
bevilgningen til de regionale helseforetakene 
(kap. 732, postene 72–75). Det årlige tilskuddet 
kommer i tillegg og skal kompensere for tilrette-
legging, veiledning og supervisjon av kandida-
tene. Det foreslås et tilskudd på 38,4 mill. kroner i 
2022 som fordeles mellom de regionale helsefore-
takene i oppdragsdokumentet for 2022.

Nasjonalt program for screening av tarmkreft

Regjeringen vil innføre et nasjonalt screeningpro-
gram mot tarmkreft, og programmet skal være 
landsdekkende innen 2024, jf. Prop. 1 S (2017–
2018). Tilbudet gis til kvinner og menn det året de 
fyller 55 år. Screeningprogrammet skal baseres på 
undersøkelse av blod i avføringen (iFOBT) med 
gradvis overgang til kikkertundersøkelse av tar-
men (koloskopi). For koloskopi gjøres undersø-
kelsen en gang i livet, mens for iFOBT gjøres 
undersøkelsen hvert annet år i en periode på 10 
år.

Et pilotprosjekt ble gjennomført i to helsefore-
tak i Helse Sør-Øst i 2012–2019. Erfaringene fra 
piloten ble brukt i planleggingen av hvordan et 
nasjonalt screeningprogram kan organiseres. Det 
ble i 2018 etablert et interregionalt prosjekt med 
en styringsgruppe under ledelse av Helse Sør-Øst 
RHF. Det var opprinnelig planlagt at første invita-

sjon skulle sendes ut i 2019. Det har imidlertid 
blitt nødvendig å forskyve denne milepelen, grun-
net utfordringer med planlegging og utviklingstid 
for IKT-system for det nasjonale programmet. Før-
ste invitasjon til deltakere i programmet forventes 
å kunne sendes ut i løpet av første halvdel av 2022. 
Regjeringen vurderer at det fortsatt kan planleg-
ges for etablering av et landsdekkende tilbud 
innen utløpet av 2024.

Det foreslås en bevilgning på 157,1 mill. kro-
ner i 2022.

Livmorhalsscreening

Livmorhalskreft rammer om lag 400 kvinner årlig, 
og en stor andel er yngre kvinner. Over halvpar-
ten av livmorhalskrefttilfellene diagnostisert i 
Norge er blant kvinner som ikke har tatt livmor-
halsprøver som anbefalt. I tillegg får de som aldri 
eller sjelden gjennomgår screening oftere påvist 
livmorhalskreft på et høyere stadium enn de som 
undersøker seg som anbefalt. Målet med å innføre 
hjemmetest er at deltakelsen i Livmorhalspro-
grammet skal øke og at færre kvinner på sikt skal 
utvikle livmorhalskreft. Deltakelsen i det norske 
Livmorhalsprogrammet ligger i dag på 70 pst. Det 
er ønskelig å øke denne til minst 80 pst.

En ny norsk studie viser at tilbud om hjemme-
test til denne gruppen fører til økt deltakelse, 
avdekker et betydelig antall forstadier til kreft, og 
kreft som ikke ville blitt avdekket ved ordinær 
påminnelse om å ta screeningprøve hos lege.

Helsedirektoratet foreslår at hjemmetest 
implementeres i regi av Kreftregisteret, og det 
planlegges å starte med en utviklingsperiode fra 
2021 til 2022 og en implementeringsperiode fra 
2023 til 2027. Det første implementeringsåret 
planlegges det å invitere kvinner som ikke har del-
tatt i screening på mer enn 10 år ved å sende de en 
hjemmetest i posten. Etter at implementeringen 
har vart i ett år, planlegges det at kvinner som 
ikke har deltatt i screening på mer enn 8 til 9 år 
inkluderes ved å få tilbud om å bestille en hjem-
metest.

Det foreslås 20,5 mill. kroner i 2022 for å 
dekke oppstarts- og utviklingskostnader. Midlene 
skal dekke økte driftsutgifter for Kreftregisteret, 
IKT-utvikling samt investeringskostnader i labora-
torium.

Helseplattformen – tilskudd til kommunene

Det er etablert en tilskuddsordning for Helseplatt-
formen i Midt-Norge for å legge til rette for delta-
kelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge, 
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slik at Helse Midt-Norge og kommunene som går 
inn i prosjektet avlastes for risiko knyttet til man-
glende deltakelse. Tilskuddet skal betales tilbake 
med renter etter hvert som kommuner og fastle-
ger tar i bruk løsningen.

Ved behandlingen av Prop. 117 S (2019–2020) 
ble tilskuddsrammen satt til 601 mill. 2019-kroner. 
Tilskuddet inkluderer ikke Trondheim kommune, 
som gikk inn i prosjektet høsten 2019 og ikke har 
behov for statlig mellomfinansiering gjennom til-
skuddsordningen.

Det foreslås et tilskudd på 102,6 mill. kroner i 
2022.

Persontilpasset medisin

Det ble i 2021 tildelt 101,3 mill. kroner til etable-
ring av infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, 
utredning og etablering av et nasjonalt genomsen-
ter med tilhørende registerløsninger, finansiering 
av det nasjonale kompetansenettverket for person-
tilpasset medisin og sekvenseringsutstyr i helse-
foretakene. Infrastrukturen for genetisk presi-
sjonsdiagnostikk skal omfatte sjeldne diagnoser, 
jf. Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser. Det 
foreslås å videreføre tilskuddet i 2022. Nasjonal 
strategi for persontilpasset medisin (2017–2021) 
forlenges ut 2022. Strategien revideres i 2022.

Heroinassistert behandling

Et femårig forsøk med heroinassistert behandling 
ble igangsatt i 2020. Det skal etableres tilbud i 
Oslo og i Bergen for opptil 300 opiatavhengige 
gjennom egne klinikker med god helse- og sosial-
faglig bemanning. Senter for rus- og avhengig-
hetsforskning (Seraf) fikk i 2020 i oppgave å lede 
følgeevalueringen av forsøket, som skal følge det 
kliniske prosjektet så lenge prøveprosjektet varer. 
Tilskuddet foreslås økt med 21,2 mill. kroner i 
2022. Samlet foreslås det et tilskudd på 55 mill. 
kroner i 2022 til videreføring av forsøket, der 
36,7 mill. kroner fordeles til Helse Sør-Øst RHF og 
18,3 mill. kroner til Helse Vest RHF. I tillegg tilde-
les Helsedirektoratet 5 mill. kroner til følgeevalue-
ringen, jf. omtale under kap. 734, post 21.

Innføring av tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide

Helse Sør-Øst RHF har anslått årlige kostnader til-
svarende 15,3 mill. kroner i kompetansehevende 
tiltak (frikjøp) for personellet som må øke sin 
kompetanse for å tilby tidlig ultralyd til gravide. 
Helse- og omsorgsdepartementet anslår at de 
øvrige tre regionale helseforetakene samlet vil ha 

et tilsvarende bevilgningsbehov. Helse Sør-Øst 
RHF har anslått et investeringsbehov tilsvarende 
20,6 mill. kroner for å tilrettelegge eksisterende 
lokaler. Videre må det etablerte etterutdannings-
tilbudet i ultralyd ved NTNU styrkes med 4,5 mill. 
kroner. Samlet innebærer dette en økt kostnad til-
svarende 55,7 mill. kroner som foreslås bevilget 
på kap. 732, post 70.

Tverrfaglig helsekartlegging

Det foreslås å øke bevilgningen med 13,5 mill. 
kroner for å videreføre helsesatsingen i barnever-
net. Helsekartlegging i barnevernet er under opp-
start og skal videre utvikles i 2022. Kartleggingen 
er organisatorisk forankret i Bufetat, men utføres i 
samarbeid med helsetjenesten, primært spesialist-
helsetjenesten. Midlene til de regionale helsefore-
takene skal fordeles mellom regionene når det er 
avklart hvor nye kartleggingsteam skal etableres i 
2022. Det vises også til omtale av helsesatsingen i 
barnevernet under kap. 765, post 21.

Tromsøbasen

Stortinget har i tråd med Prop. 85 S (2020–2021) 
vedtatt etablering av en ny redningshelikopter-
base i Tromsø. Tjenesten på Tromsøbasen skal ha 
god kvalitet, med krav om 98 pst. tilgjengelighet, 
døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters 
beredskap. Det legges til grunn at døgnkontinuer-
lig medisinsk tilstedevakt betjenes av personell fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Det fore-
slås derfor en bevilgning til Helse Nord RHF på 
4,9 mill. kroner i 2022 (halvårseffekt) til kompen-
sasjon for merutgifter ved innføring av tilstede-
vakt for lege.

Ressursteam ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Noen innsatte har helt spesielle behov pga. sin 
psykiske helse. I 2020 ble det etablert en egen 
nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for denne 
gruppen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. 
Avdelingen skal bidra til å forebygge og hindre 
langvarig isolasjon for mannlige innsatte med 
alvorlige psykiske lidelser. I Prop. 1 S (2020–2021) 
foreslo regjeringen å etablere et tilsvarende nasjo-
nalt tilbud for kvinner gjennom etablering av et 
ressursteam ved Bredtveit fengsel og forvarings-
anstalt, med oppstart andre halvår 2021. For 2022 
foreslås det å gjøre dette til en permanent ord-
ning. Det foreslås å øke bevilgningen med 
1,8 mill. kroner, slik at det samlede tilskuddet i 
2022 utgjør 3,6 mill. kroner (helårsvirkning). Mid-
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lene skal gå til helsefaglig bemanning med særlig 
kompetanse innen sikkerhetspsykiatri i Helse Sør-
Øst RHF.

Post 71 Resultatbasert finansiering

Ordningen med kvalitetsbasert finansiering av 
sykehusene ble innført i 2014. Kvalitetsbasert 
finansiering innebærer at en andel av budsjettet til 
de regionale helseforetakene gjøres avhengig av 
måloppnåelse på utvalgte kvalitetsindikatorer fra 
det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. I Nasjo-
nal helse- og sykehusplan 2020–2023 viste regje-
ringen til at ordningen har bidratt til økt oppmerk-
somhet rundt kvalitetsforbedring i tjenesten. Inn-
trykket er likevel at ordningen i begrenset grad 
har påvirket resultatene i tjenesten. Indikatorene 
er for mange og sammenhengen knyttet til atferd 
hos ledere og personell er ikke sterk nok. Regje-
ringen varslet derfor at den ønsker å målrette ord-
ningen i større grad gjennom å redusere antall 
indikatorer i ordningen, og knytte dem tettere til 
de mest sentrale målene for utvikling av spesialist-
helsetjenesten, særlig samhandling og digitalise-
ring.

Helsedirektoratet har utredet en videreutvik-
ling av modellen, i tråd med føringene fra Nasjo-
nal helse- og sykehusplan 2020–2023. Det er lagt 
til grunn at formålet med modellen endres fra et 
mål om overordnet fokus på kvalitetsarbeid til 
mer målrettet stimulans til ønsket tjenesteutvik-
ling. På bakgrunn av Helsedirektoratets utred-
ning, foreslås det at den nye modellen inkluderer 
følgende 7 indikatorer:
– Andel video- og telefonkonsultasjoner
– Andel pasienter med digital skjemabasert opp-

følging og monitorering
– Andel pasienter med gjennomført nettbasert 

behandlingsprogram

– Andel pasienter med samarbeidsmøter mellom 
spesialist- og primærhelsetjenesten innen psy-
kisk helsevern og rusbehandling

– Andel pasienter med teambasert oppfølging 
(for eksempel ACT-/FACT-team)

– Andelen schizofrenidiagnostiserte som har fått 
individuell plan

– Andel epikriser sendt innen en dag

Det er satt måltall for de ulike indikatorene. 
Videre vektes de noe ulikt, ut fra antall observa-
sjoner.

Departementet foreslår at den nye modellen 
innføres fra 2022. Videre foreslås det at navnet 
endres fra Kvalitetsbasert finansiering til Resultat-
basert finansiering, siden den nye modellen har et 
noe endret formål. Beløpet som fordeles gjennom 
ordningen foreslås videreført. Det innebærer at et 
større beløp blir knyttet til hver enkelt indikator, 
siden nåværende modell inkluderer om lag 40 
indikatorer.

Med de foreslåtte indikatorene i ny modell er 
det mulig å redusere tidsetterslepet mellom resul-
tater og utbetaling. I dagens modell er det resulta-
ter fra 2018 og 2019 som ligger til grunn for 2021-
fordelingen. Med de nye indikatorene kan data for 
1. tertial 2021 brukes til å beregne fordelingen for 
2022. Departementet foreslår at det gjennomføres 
en avregning ifm. revidert nasjonalbudsjett, der 
data for hele foregående år benyttes. Det vil gi en 
sterkere kobling mellom endring i resultat og 
belønning enn i dagens modell. Det foreslås ikke å 
kompensere de regionale helseforetakene for ev. 
omfordelingseffekter som følger av overgang til ny 
modell. Det ble heller ikke gjort da kvalitetsbasert 
finansiering ble innført i 2014.

Helsedirektoratet publiserer årlig regelverk 
for ordningen. Fordelingen for 2022 følger av 
tabell 4.1.

Tabell 4.1 Fordeling av tilskuddet til resultatbasert finansiering (mill. kr)

Fordeling 
2022

Fordeling 
2021

Endring fra 
2021 til 2022

Endring fra 
2021 til 2022 i pst.

Fordeling sammen-
liknet med fordeling 

av basisbevilgning

Helse Sør-Øst RHF 297,8 311,4 -13,6 -4,4 % -20,5

Helse Vest RHF 117,3 91,8 25,5 27,8 % 4,6

Helse Midt-Norge RHF 107,3 104,9 2,4 2,3 % 22,9

Helse Nord RHF 67,9 69,5 -1,6 -2,3 % -7,0

Sum 590,3 577,7 12,6 2,2 % 0
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Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF øker 
sine inntekter gjennom resultatbasert finansiering 
i 2022, sammenliknet med en fordeling av midlene 
etter den vanlige inntektsfordelingsmodellen. De 
får hhv. 4,6 mill. kroner og 22,9 mill. kroner i økte 
inntekter. Helse Vest har jevnt over høy måloppnå-
else på alle indikatorene. Helse Midt-Norge har 
jevnt over høy måloppnåelse, med unntak av en 
indikator som trekker ned. Helse Sør-Øst og 
Helse Nord hhv. 20,5 mill. kroner og 7 mill. kro-
ner i reduserte inntekter sammenliknet med en 
fordeling av midlene etter den vanlige inntektsfor-
delingsmodellen. Helse Sør-Øst har jevnt over 
middels måloppnåelse, men har ingen resultater 
som drar opp totalbeløpet. Helse Nord gjør det 
jevnt over godt, men har en relativt lav måloppnå-
else på indikatoren andel schizofrenidiagnosti-
serte som har fått individuell plan. Dette trekker 
totalbeløpet noe ned.

Post 72–75 Basisbevilgning til regionale 
helseforetak

Basisbevilgningen fra staten til de regionale helse-
foretakene skal legge grunnlaget for å realisere 
de helsepolitiske målsettingene i spesialisthelse-
tjenesten. Det er etablert et inntektssystem som 
fordeler basisbevilgningen mellom Helse Sør-Øst 
RHF (post 72), Helse Vest RHF (post 73), Helse 
Midt-Norge RHF (post 74) og Helse Nord RHF 
(post 75). Nedenfor følger enkeltforslag med 
bevilgningsmessige konsekvenser samt forslag til 
modell for fordeling av basisbevilgningene mel-
lom de fire regionale helseforetakene i 2022.

Aktivitetsvekst på om lag 1,4 pst.

Den foreslåtte aktivitetsveksten på 1 497 mill. kro-
ner legger til rette for en vekst i pasientbehandlin-
gen på om lag 1,4 pst. fra Saldert budsjett 2021 fra-
trukket de ekstraordinære aktivitetsbevilgnin-
gene på 1 140 mill. kroner. I tråd med etablert 
praksis fra 2008 er det da lagt til grunn at den økte 
aktiviteten kan realiseres til 80 pst. av gjennom-
snittlig behandlingskostnad.

Den generelle aktivitetsveksten omfatter aktivi-
tet i de offentlige sykehusene, fritt behandlings-
valg og kjøp fra private aktører. Veksten omfatter 
behandling innen somatikk, psykisk helsevern, 
rus og rehabilitering. De regionale helseforeta-
kene har ansvar for utredning og diagnostisering 
av pasienter som får langvarige, komplekse og 
sammensatte symptomer etter akuttforløpet av 
covid-19 i senfølgeklinikker. Tilbudet for rehabili-
tering etter covid-19 skal følge de nasjonale faglige 

rådene og nasjonal plan for rehabilitering etter 
covid-19-sykdom. Regelen om at rusbehandling og 
psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig 
vekst som er høyere enn somatikk videreføres. 

Tall fra Helsedirektoratet, basert på bruk av 
spesialisthelsetjenester, indikerer at den demogra-
fiske utviklingen kan tilsi en aktivitetsvekst i syke-
husene på om lag 1,2 pst. i 2022.

For pasientbehandling som omfattes av inn-
satsstyrt finansiering legges det til rette for en 
vekst på om lag 1,3 pst. fra Saldert budsjett 2021 
fratrukket de ekstraordinære aktivitetsbevilgnin-
gene på 1 140 mill. kroner, mens det innenfor 
laboratorie- og radiologiske undersøkelser i helse-
foretakene legges til rette for en vekst på om lag 
2,7 pst. neste år.

Av den foreslåtte aktivitetsveksten på 
1 497 mill. kroner, tildeles 1 003,3 mill. kroner på 
basisbevilgningene. Det foreslås å øke basisbe-
vilgningene i 2022 med 1 003,3 mill. kroner med 
følgende fordeling:
– 540,9 mill. kroner til kap. 732, post 72
– 191,6 mill. kroner til kap. 732, post 73
– 143,5 mill. kroner til kap. 732, post 74
– 127,3 mill. kroner til kap. 732, post 75

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalgreformen ble innført i 2015 
og er en bred reform som skal redusere venteti-
dene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige 
sykehusene til å bli mer effektive. Reformen 
består av tre elementer som gjensidig forsterker 
hverandre:
– En rett for pasientene til å velge seg til god-

kjente private aktører, om de har rett på 
behandling

– At mer ledig kapasitet hos private skal kjøpes 
gjennom anbud

– Fjerning av aktivitetstaket for offentlige sykehus

Ordningen omfatter døgnbehandling innen psy-
kisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbe-
handling samt enkelte somatiske tjenester og 
rehabiliteringstjenester. Siden innføring av ord-
ningen i 2015 til første tertial 2021 har nesten 
60 000 pasienter fått behandling gjennom ordnin-
gen. Det er om lag 90 godkjente private leverandø-
rer. I 2020 ble det utbetalt om lag 385 mill. kroner 
knyttet til pasientbehandling omfattet av ordnin-
gen. I første tertial 2021 ble det utbetalt om lag 
153 mill. kroner.

I forbindelse med etableringen av ordningen 
ble det bevilget 10 mill. kroner til gjennomføring 
av en forskningsbasert følgeevaluering av fritt 
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behandlingsvalg i regi av Forskningsrådet. Evalu-
eringsrapporten ble lansert i august 2021. Det 
vises til kap. 780, post 50 for en nærmere omtale 
av evalueringen.

Pensjon

Til grunn for basisbevilgningen ligger et anslått 
nivå for helseforetakenes samlede pensjonskost-
nader på 14 200 mill. kroner. Dette er 1 100 mill. 
kroner høyere enn bevilgningsnivået ved Saldert 
budsjett for 2021, vedtatt gjennom Stortingets 
behandling av Prop. 1 S (2020–2021). Økningen 
foreslås fordelt på følgende måte:
– 592,6 mill. kroner til kap. 732, post 72
– 208,7 mill. kroner til kap. 732, post 73
– 157,8 mill. kroner til kap. 732, post 74
– 141,0 mill. kroner til kap. 732, post 75

Overføring av finansieringsansvaret for legemidler 
fra folketrygden til de regionale helseforetakene

Finansieringsansvaret for enkelte legemidler til 
behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og 
sjeldne sykdommer ble overført fra folketrygden 
til de regionale helseforetakene 1. februar 2021, jf. 
Prop. 1 S (2020–2021) og Stortingets innstilling til 
denne. I 2022 vil helseforetakene få helårskostna-
der for legemidlene. Det foreslås å flytte 7 mill. 
kroner fra folketrygdens kap. 2751, post 70 til hhv. 
kap. 732, post 72-75 og kap. 732, post 80 som følge 
av dette. Av disse legges 5,6 mill. kroner på de 
regionale helseforetakenes basisbevilgninger 
med følgende fordeling:
– 3 mill. kroner til kap. 732, post 72
– 1,1 mill. kroner til kap. 732, post 73
– 0,8 mill. kroner til kap. 732, post 74
– 0,7 mill. kroner til kap. 732, post 75

Det kan være aktuelt å overføre finansieringsan-
svaret for enkelte andre legemidler til de regio-
nale helseforetakene i løpet av annet halvår 2022. 
Dette gjelder blant annet legemidler til intravenøs 
behandling av infeksjoner og parenteral ernæring. 
Helsedirektoratet vil utrede og sende på høring 
forslag om overføring av aktuelle legemidler. 
Departementet vil komme tilbake til Stortinget 
med ev. forslag om legemidler og beløp som skal 
overføres.

Det vises til omtale under kap. 732, post 80 og 
kap. 2751, post 70.

Endringer i bioteknologiloven og vedtak om foster-
medisinske undersøkelser

Det foreslås å øke basisbevilgningene til de regio-
nale helseforetakene med 70,9 mill. kroner til opp-
følging av anmodningsvedtak og lovendringer i 
bioteknologiloven. Dette gjelder tidlig ultralyd, 
endret aldersgrense for fosterdiagnostikk inklusiv 
NIPT og andre kostnader som tilkommer på syke-
husene i tilknytning til å etablere og tilby assistert 
befruktning med eggdonasjon. Samlet foreslås 
det 225 mill. kroner over ulike poster som følge av 
endringer i bioteknologiloven og anmodningsved-
tak i 2022. Det vises også til omtale og bevilg-
ningsforslag under kap. 732, post 70, 76 og 77 og 
kap. 2755, post 70 og 72. Det vises også til omtale 
av anmodningsvedtak 622, 26. mai 2020. Midlene 
på 70,9 mill. kroner foreslås fordelt slik:
– 38,2 mill. kroner til kap. 732, post 72
– 13,5 mill. kroner til kap. 732, post 73
– 10,1 mill. kroner til kap. 732, post 74
– 9 mill. kroner til kap. 732, post 75

Innføring av betaling for nasjonale e-helseløsninger 
og nettløsning

Bevilgningen foreslås økt med 263,6 mill. kroner 
som kompensasjon for innføring av betaling for 
nasjonale e-helseløsninger. Beløpet inkluderer 
også 13,6 mill. kroner som gjelder felles nettløs-
ning for spesialisthelsetjenesten. Kompensasjonen 
er en oppfølging av forslaget til endringer i pasien-
tjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for 
nasjonale e-helseløsninger) som legges fram 
sammen med statsbudsjettet. Forslaget inkluderer 
en hjemmel for å kunne pålegge virksomheter som 
yter helse- og omsorgstjenester betaling for forvalt-
ning og drift av nasjonale e-helseløsninger. Bevilg-
ningen fordeles slik:
– 142,1 mill. kroner til kap. 732, post 72
– 50,3 mill. kroner til kap. 732, post 73
– 37,7 mill. kroner til kap. 732, post 74
– 33,4 mill. kroner til kap. 732, post 75

Tolkeloven

I forbindelse med tolkeloven som trer i kraft fra 1. 
januar 2022 styrkes bevilgningen med 3,6 mill. 
kroner fordelt slik:
– 1,9 mill. kroner til kap. 732, post 72
– 0,7 mill. kroner til kap. 732, post 73
– 0,5 mill. kroner til kap. 732, post 74
– 0,5 mill. kroner til kap. 732, post 75
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Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

Ved lov av 15. juni 2001 nr. 64 om endringer i straf-
feloven og i enkelte andre lover (endringer i ikraft-
setting av strafferettslige utilregnelighetsregler 
og særreaksjoner, samt endringer i straffelovens 
§ 39a), som trådte i kraft 1. januar 2002, ble det 
besluttet etablering av egen fagenhet for tvungen 
omsorg for psykisk utviklingshemmede lovbry-
tere. Ansvaret for drift av Fagenhet for tvungen 
omsorg er lagt til Helse Midt-Norge RHF.

Finansieringen av ordningen ble lagt om i 2020 
og det ble innført en egenandel på 20 pst. for de 
regionale helseforetakene for å stimulere til økt 
kostnadskontroll. Øvrige utgifter til ordningen 
finansieres over kap. 734, post 71 og utbetales til 
Helse Midt-Norge RHF som har det økonomiske 
og faglige ansvaret for ordningen. Helse Midt-
Norge RHF fakturerer de regionale helseforeta-
kene for 20 pst. av utgiftene til pasienter basert på 
bostedsregion. Det vises til forslag for 2022 under 
kap. 734, post 71.

NTT – Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering 
og identifisering av døvblindhet

Det foreslås å flytte 0,6 mill. kroner knyttet til 
Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og 
identifisering av døvblindhet (NTT) fra kap. 732, 
post 72 til kap. 732 post 75, da Helse Nord RHF 
etter avtale med Helse Sør-Øst RHF har overtatt 
ansvaret for NTT.

Ny inntektsmodell for regionale helseforetak

Basisbevilgningene til de regionale helseforeta-
kene over kap. 732, postene 72–75 fordeles gjen-
nom en inntektsmodell. Modellen tar hensyn til 
regionale forskjeller i behov for spesialisthelsetje-
nester og forskjeller i kostnader ved å yte spesia-
listhelsetjenester, slik det også er i inntektssys-
temet for kommunesektoren.

Regjeringen foreslo i Prop. 1 S (2020–2021) å 
innføre ny inntektsfordelingsmodell for de regio-
nale helseforetakene. Videre ble det foreslått å 
innføre den nye modellen over to år gjennom inn-
tektsvekst i 2021 og 2022. Stortinget sluttet seg til 
regjeringens forslag, jf. Innst. 11 S (2020–2021). 
Den nye modellen bygger på forslaget i NOU 
2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale hel-
seforetak. Den tidligere modellen ble innført i 
2009 og 2010, jf. Stortingets behandling av bud-

sjettforslaget for 2009. Det vises til Prop. 1 S 
(2020–2021) for en beskrivelse av den nye inn-
tektsmodellen.

Samlet omfordeling av ny inntektsmodell ble 
beregnet med utgangspunkt i Saldert budsjett 
2020 omregnet i 2021-kroner og korrigert for opp-
gaveendringer. I budsjettforslaget for 2021 ble det 
foreslått at ny inntektsmodell skal innføres gjen-
nom inntektsvekst i basisbevilgningene på 
324,6 mill. kroner i 2021 og 2022.

I tråd med dette ble bevilgningen økt med 
175 mill. kroner i 2021. For å fullføre overgangen 
til ny modell gjennom inntektsvekst i 2022 fore-
slås det å øke bevilgningen med ytterligere 
150 mill. kroner, slik at samlet beløp for å dekke 
omfordelingseffektene utgjør 325 mill. kroner. 
Fordelingen av midlene til innføring av ny modell i 
2021 og 2022 fremgår av tabell 4.2.

Oppdatering av befolkningstall og andre kriteri-
everdier i modellen medfører på vanlig måte omfor-
deling mellom de regionale helseforetakene fra 
2021 til 2022. Denne omfordelingen kommer i til-
legg til effekten av å implementere den nye inn-
tektsmodellen som ble beregnet til 324,6 mill. kro-
ner i budsjettforslaget for 2021. Det er en tilsiktet 
og ønsket virkning av en inntektsmodell som tar 
hensyn til endringer i befolkningen og helse- og 
sosiale kriterier som har betydning for behovet for 
spesialisthelsetjenester. For 2022 innebærer oppda-
tering av kriterieverdiene at Helse Nord RHF og 
Helse Midt-Norge RHF isolert sett får redusert 
sine basisbevilgninger mens Helse Sør-Øst RHF og 
Helse Vest RHF får økt sine basisbevilgninger. 
Departementet viser til at forslaget til generell akti-
vitetsvekst på om lag 1,4 pst. over Saldert budsjett 
2021 fratrukket de ekstraordinære aktivitetsbevilg-
ningene på 1 140 mill. kroner innebærer at også 
Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF får økt 
sin basisbevilgninger fra 2021 til 2022, korrigert for 
oppgaveendringer og pris- og lønnsvekst.

Det er Helse Nord RHF som får redusert sin 
basisbevilgning mest som følge av oppdatering av 
kriterieverdiene i modellen, både i absolutt og 
relativt nivå. Hovedgrunnen til dette er at Helse 
Nord har befolkningsnedgang fra 2020 til 2021, 
mens de tre øvrige regionene har befolknings-
vekst. Samtidig mottar Helse Nord RHF høyest 
andel av basisbevilgningen per innbygger.

Fordelingsnøkkelen for fordeling av basisbe-
vilgning mellom de regionale helseforetakene i 
2022 fremgår av tabell 4.3.
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Post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

Bevilgningen er en grunnfinansiering for å sette 
Helse Sør-Øst RHF i stand til å utføre sin virksom-
het og realisere sitt sørge for-ansvar slik dette er 
fastsatt i lover og helsepolitiske mål og rammer. 
For rapportering 2020 vises det til del III, kap. 5 
Spesialisthelsetjenesten. Det foreslås bevilget 
61 150,3 mill. kroner.

Post 73 Basisbevilgning Helse Vest RHF

Bevilgningen er en grunnfinansiering for å sette 
Helse Vest RHF i stand til å utføre sin virksomhet 
og realisere sitt sørge for-ansvar slik dette er fast-
satt i lover og helsepolitiske mål og rammer. For 
rapportering 2020 vises det til Del III, kap. 5 Spesi-
alisthelsetjenesten. Det foreslås bevilget 21 660,1 
mill. kroner.

Post 74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge 
RHF

Bevilgningen er en grunnfinansiering for å sette 
Helse Midt-Norge RHF i stand til å utføre sin virk-
somhet og realisere sitt sørge for-ansvar slik dette 
er fastsatt i lover og helsepolitiske mål og rammer. 
For rapportering 2020 vises det til Del III, kap. 5 
Spesialisthelsetjenesten. Det foreslås bevilget 
16 222,1 mill. kroner.

Post 75 Basisbevilgning Helse Nord RHF

Bevilgningen er en grunnfinansiering for å sette 
Helse Nord RHF i stand til å utføre sin virksomhet 
og realisere sitt sørge for-ansvar slik dette er fast-
satt i lover og helsepolitiske mål og rammer. For 
rapportering 2020 vises det til Del III, kap. 5 Spesi-
alisthelsetjenesten Det foreslås bevilget 14 387,4 
mill. kroner.

Post 76 Innsatsstyrt finansiering

Det viktigste formålet med innsatsstyrt finansier-
ing er å understøtte sørge for-ansvaret til de regio-
nale helseforetakene. Videre skal ordningen sti-
mulere til kostnadseffektiv pasientbehandling. 
Gjennom innsatsstyrt finansiering gjøres deler av 
budsjettet til de regionale helseforetakene avhen-
gig av hvor mange og hva slags pasienter som får 
behandling. Dersom aktiviteten blir mindre enn 
forutsatt vil tilskuddene til de regionale helsefore-
takene bli lavere. Dersom aktiviteten blir høyere 
enn forutsatt vil tilskuddene til de regionale helse-
foretakene bli høyere. Helsedirektoratet har et 
helhetlig ansvar for forvaltning og utvikling av 
innsatsstyrt finansiering. Arbeidet utføres i dialog 
med de regionale helseforetakene.

Det foreslås å øke bevilgningen med 27,9 mill. 
kroner til helårseffekt av oppfølging av endringer i 
bioteknologiloven og anmodningsvedtak i de regi-
onale helseforetakene. Det vises til omtale under 
kap. 732, post 72–75.

Nærmere om ISF-ordningen

Innsatsstyrt finansiering (ISF) omfatter somatisk 
spesialisthelsetjeneste, både innleggelser, polikli-
nisk utredning og -behandling, samt pasientbe-
handling utenfor sykehus, herunder pasientadmi-
nistrert legemiddelbehandling. I tillegg ble den 
aktivitetsbaserte finansieringen av poliklinisk psy-

Tabell 4.2 Omfordeling gjennom inntektsvekst over to år (mill. kroner)

Omfordeling 
inntektsvekst i 2021

Forslag til omfordeling 
gjennom inntektsvekst i 2022 Sum

Helse Sør-Øst RHF 15,6 80,9 96,5

Helse Vest RHF 157,1 28,6 185,7

Helse Midt-Norge RHF 2,3 21,5 23,8

Helse Nord RHF 0 19,0 19,0

Sum 175,0 150,0 325,0

Tabell 4.3 Fordelingsnøkkel basisbevilgning 2022

Helse Sør-Øst RHF 0,5391

Helse Vest RHF 0,1910

Helse Midt-Norge RHF 0,1430

Helse Nord RHF 0,1269

Sum 1,0000
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kisk helsevern og poliklinisk tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling overført til ISF-ordningen fra 
2017.

ISF er rettet mot de regionale helseforetakene. 
De regionale helseforetakene har egne modeller 
for fordeling av inntektene til det enkelte helse-
foretak, basert på lokal kunnskap om sykehus, 
pasientsammensetning og kostnadsstrukturen 
ved disse.

ISF skal understøtte ønsket faglig utvikling i 
spesialisthelsetjenesten. ISF utvikles for at ordnin-
gen skal understøtte sammenhengende forløp, 
bruk av ny teknologi og andre nye og effektive 
måter å organisere tjenestetilbudet på. De seneste 
årene har det vært lagt vekt på at ordningen gjø-
res mer nøytral med tanke på hvilke personell-
grupper som utfører behandling, hvor behandlin-
gen finner sted, og hvordan pasientforløpene 
organiseres. Finansieringen bør i størst mulig 
grad være arena-, teknologi- og helsepersonell-
nøytral når det er snakk om likeverdig tjenesteinn-
hold. Dette skal bl.a. bidra til mer effektiv utnyt-
telse av personellressurser i sykehus og at tjenes-

ter i større grad flyttes hjem til pasienten ved bruk 
av teknologi.

Utvikling av ISF skal bidra til at finansierings-
ordningen avspeiler og understøtter medisinsk 
praksis. Målsettingen om en mest mulig oppda-
tert finansieringsordning kan imidlertid komme i 
konflikt med behovet for mest mulig stabile og 
forutsigbare rammevilkår for de regionale helse-
foretakene. Disse hensynene må veies mot hver-
andre. Målet er å ha en mest mulig oppdatert 
finansieringsordning, men medisinsk praksis 
endres kontinuerlig, og det vil ikke være mulig å 
være a jour til enhver tid.

Innsatsstyrt finansiering bygger på DRG-
systemet, jf. boks 4.5. ISF-andelen er 50 pst. innen-
for somatikken. Det innebærer at refusjonene i 
gjennomsnitt er ment å dekke 50 pst. av driftskost-
nadene knyttet til aktiviteten for somatisk spesia-
listhelsetjeneste. De øvrige kostnadene skal dek-
kes av basisbevilgningene til de regionale helse-
foretakene, jf. kap. 732, postene 72–75. Innenfor 
hver enkelt pasientgruppe kan det for den enkelte 
behandling være avvik mellom faktisk res-
sursbruk og ISF-refusjon.

Boks 4.5 Diagnoserelaterte grupper (DRG), særtjenestegrupper (STG) 
og tjenesteforløpsgrupper (TFG)

DRG er et system for å klassifisere aktivitet i 
spesialisthelsetjenesten i ulike grupper basert 
på bl.a. diagnoser og prosedyrer. Systemet gjør 
det mulig å sammenlikne sykehus selv om de 
behandler forskjellige pasienter. STG-systemet 
er etablert for å hensynta aktivitet som faller 
utenfor rammen av tradisjonelle konsultasjoner 
og innleggelser, som for eksempel pasientadmi-
nistrert legemiddelbehandling og ulike former 
for medisinsk avstandsoppfølging. Fra 2019 er 
det også etablert tjenesteforløpsgrupper (TFG) i 
spesialisthelsetjenesten for utvalgte fagområ-
der. Dette innebærer at aktiviteten måles og 
finansieres i et forløpsperspektiv. Det er i 2021 
om lag 980 diagnoserelaterte grupper, 45 særtje-
nestegrupper og syv tjenesteforløpsgrupper. 
Målsetningen er at hver enkelt gruppe skal inne-
holde mest mulig like pasienter medisinsk og 
ressursmessig. Inndelingen i grupper bygger på 
om lag 20 000 diagnosekoder og om lag 9000 
prosedyre- eller tiltakskoder. Systemet inne-
bærer en betydelig skjematisering og forenkling 
av den kliniske virkeligheten. Innenfor hver 
diagnosegruppe vil det derfor måtte være opp-
hold som er mer eller mindre ressurskrevende 

enn gjennomsnittet for diagnosegruppen. Hver 
enkelt gruppe har en kostnadsvekt som er en 
relativ størrelse som uttrykker hva oppholdene 
koster i forhold til gjennomsnittspasienten.

Utbetaling til de regionale helseforetakene 
gjennom ISF-ordningen påvirkes i all hovedsak 
av fire faktorer:
– Antall behandlinger
– Gjennomsnittlig kostnadsvekt (DRG-indeks)
– Enhetspris
– ISF-andel

Aktivitetsutviklingen i ISF-ordningen måles i 
antall ISF-poeng. Antallet ISF-poeng kommer 
fram ved å multiplisere antall behandlinger med 
tilhørende kostnadsvekt. Utbetalingene gjen-
nom ISF skal baseres på reell aktivitet basert på 
rapportering av aktivitet til Norsk pasientregis-
ter (NPR). Helsedirektoratet forvalter ISF-ord-
ningen og følger opp at endringene i ISF reflek-
terer faktisk aktivitetsutvikling i sektoren. Det 
kan justeres for utilsiktede endringer gjennom 
kontrollarbeid og gjennom justering av enhets-
prisen.
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Regelverket for innsatsstyrt finansiering 
beskriver hvilke vilkår som skal være oppfylt for 
at midler via ISF-ordningen kan bli utbetalt. Helse-
direktoratet publiserer regelverket og de regio-
nale helseforetakene er ansvarlige for at regelver-
ket gjøres kjent og følges i virksomheter som utfø-
rer helsetjenester på vegne av dem.

Regjeringen vil legge til rette for at lege- og 
psykologspesialister som har driftsavtale med 
regionalt helseforetak (avtalespesialister) skal 
være en fullverdig og integrert del av spesialist-
helsetjenesten. Avtalespesialistene utfører om lag 
25 pst. av den samlede polikliniske aktiviteten og 
utgjør en stor og effektiv ressurs. I Prop. 1 S 
(2019–2020) ble det varslet at det tas sikte på å 
inkludere avtalespesialistene i ISF-ordningen. 
Dette vil innebære en avvikling av dagens trygde-
takstfinansiering av disse behandlerne. En slik 
endring vil legge til rette for at avtalespesialistene 
kan tas bedre hensyn til ved planlegging av tilbu-
det til pasientene. Dette er et større arbeid som 
bl.a. Helsedirektoratet og de regionale helsefore-
takene må utføre, i samarbeid med profesjonsfore-
ningene. Helsedirektoratets første leveranse 
forelå i juni 2021 og følges opp av departementet.

Nærmere om poliklinisk psykisk helsevern og TSB

ISF-ordningen ble fra 2017 utvidet til også å 
omfatte polikliniske tjenester innen psykisk helse-
vern og TSB. I den del av ISF-ordningen som gjel-
der for somatisk pasientbehandling utgjør det 
aktivitetsbaserte tilskuddet om lag 50 pst. av 
finansieringen. Andelen aktivitetsbasert finansier-
ing er lavere i den del av ISF-ordningen som gjel-
der for psykisk helsevern og TSB. Det ble varslet i 
Prop. 1 S (2016–2017) at det tas sikte på å øke 
denne andelen, og i perioden 2018 til 2020 ble det 
årlig flyttet penger fra basisbevilgningen for å 
gjøre dette. På grunn av koronautbruddet har det 
vært ønskelig med stabile rammebetingelser, og 
det ble derfor ikke foreslått slik flytting for 2021, 
noe som heller ikke foreslås for 2022.

Ved utvidelsen i 2017 ble det i denne delen av 
ISF-ordningen etablert vekter som for en stor del 
gjenspeilet de tidligere refusjonstakstene. Basert 
på kostnadsinformasjon fra sykehusene er det nå 
laget nye vekter som i større grad gjenspeiler fak-
tiske kostnader. Disse vektene vil innføres fra 
2022. Bruken av de nye vektene vil ikke bety noe 
for de totale utbetalingene til poliklinisk psykisk 
helsevern og TSB. Det vil likevel bli en intern 
omfordeling i ISF, der voksenpsykiatrien får rela-

tivt sett høyere vekter basert på kostnadsbereg-
ningene. ISF er et finansieringssystem som utbe-
tales fra staten til de regionale helseforetakene på 
bakgrunn av faktisk aktivitet. Helsedirektoratet vil 
gi de regionale helseforeforetakene økonomiske 
beregninger og informasjonsmateriell som kan 
anvendes av virksomhetene for budsjettilpasnin-
ger som virksomhetene skulle synes er nødven-
dige.

ISF for poliklinisk psykisk helsevern og TSB 
vil også i 2022 holdes atskilt fra den øvrige delen 
(somatikk), ved at det blir forskjellige enhetspri-
ser for de to delene av systemet.

Resultat 2020

I Saldert budsjett 2020 ble det lagt til rette for en 
aktivitetsvekst på om lag 1,4 pst. i sykehusene fra 
2019 til 2020, med utgangspunkt i anslag for 2019 
basert på aktivitetstall per første tertial. Endelig 
aktivitet i 2019 ble lavere enn forutsatt, og Saldert 
budsjett 2020 ga derfor rom for en aktivitetsvekst 
på om lag 1,6 pst.

Det vises til Prop. 42 S (2020–2021) og Innst. 
165 S (2020–2021) hvor bevilgningen for 2020 ble 
redusert med til sammen 2 941,3 mill. kroner. 
Reduksjonen skyldes at virusutbruddet ga lavere 
aktivitet ved sykehusene fra mars 2020. Lavere akti-
vitet gir lavere aktivitetsbaserte inntekter fra inn-
satsstyrt finansiering for de regionale helseforeta-
kene. Det vises til at bevilgningen på kap. 732, post 
70 samtidig ble økt med 2 406,2 mill. kroner for å 
kompensere de regionale helseforetakene for tapte 
aktivitetsbaserte inntekter for perioden fra mars til 
mai 2020. Reduksjonen skyldes også at kvalitetssik-
ring av endelig avregningsgrunnlag for 2019 viste 
at det var utbetalt 227,6 mill. kroner for mye i a-kon-
toutbetalinger i 2019.

Analysene for hele 2020 tilsier at det samlet er 
utbetalt om lag 207 mill. kroner for lite i 2020, 
sammenlignet med det som ble lagt til grunn i 
Prop. 42 S (2020–2021). Aktiviteten ble 0,6 pst. 
høyere enn forutsatt. Analysene for 2020 tilsier at 
reell aktivitetsendring i 2020 er om lag -6,3 pst., 
sammenlignet med Saldert budsjett 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet vil komme 
tilbake til endelig avregning for 2020 i forbindelse 
med nysalderingen av statsbudsjettet for 2021, 
inkludert ev. justeringer som følge av behandling 
av enkeltsaker i avregningsutvalget. Ev. mer- eller 
mindreutgifter i 2020 vil på vanlig måte bli motreg-
net mot a-kontoutbetalingene til de regionale hel-
seforetakene for 2021.
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Status 2021

Saldert budsjett 2021 legger til rette for et aktivi-
tetsnivå som ligger om lag 2,2 pst. over Saldert 
budsjett 2020. Fra 2020 har driftssituasjonen for 
de regionale helseforetakene blitt endret som 
følge av virusutbruddet. Bevilgningen for 2021 tok 
derfor utgangspunkt i Saldert budsjett 2020, og 
ikke prognoser basert på aktivitet per første ter-
tial 2020. Dette nivået representerte et normalår, 
understøttet målet om at sykehusene skulle ha 
mest mulig normal drift framover, øke aktiviteten 
og ta igjen utsatt pasientbehandling fra 2020.

Aktiviteten i 2021 er lavere enn i et normalår 
som følge av covid-19, og dette påvirker progno-
sene for hele året 2021. Prognosen for hele 2021 
er, som i 2020, i større grad enn tidligere beheftet 
med usikkerhet. Prognosen for 2021 er basert på 
aktivitet per 1. tertial 2021. Det er forutsatt at akti-
viteten i andre halvår 2021 blir normalisert. 
Bevilgningen på posten ble i revidert nasjonalbud-
sjett 2021 redusert med 1 500 mill. kroner for å 
kompensere for tapte aktivitetsbaserte inntekter i 
første halvår 2021. 

Det anslås et negativt avvik i innsatsstyrt finan-
siering på om lag 3 pst. sammenliknet med Sal-
dert budsjett 2021. Prognosen viser et positivt 
avvik på om lag 1 pst. sammenliknet med bevilg-
ningen etter Stortingets behandling av revidert 
nasjonalbudsjett 2021.

Mål 2022

For 2022 foreslås det bevilget 42 834 mill. kroner 
til innsatsstyrt finansiering. Budsjettet legger til 
rette for et aktivitetsnivå i 2022 som ligger om lag 
1,3 pst. over Saldert budsjett 2021 fratrukket de 
ekstraordinære aktivitetsbevilgningene på 1 140 
mill. kroner. Det vises til begrunnelse for å ta 
utgangspunkt i Saldert budsjett 2021 under omta-
len av aktivitetsvekst i sykehusene.

Enhetsprisen for somatiske fagområder fore-
slås satt til 47 742 kroner, mens enhetsprisen for 
poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig spesi-
alisert rusbehandling foreslås satt til 3 294 kroner. 
I forslaget er det hensyntatt 208,3 mill. kroner i 
redusert bevilgning knyttet til avbyråkratiserings- 
og effektiviseringsreformen. Dette innebærer at 
enhetsprisene er redusert med 0,5 pst.

Fra 2020 opphørte praksis med i forkant å 
underregulere enhetsprisen i ISF for å ta høyde 
for endret registreringspraksis. Det legges fort-
satt til grunn at enhetsprisen kan justeres i fm. 
årsavregning dersom aktivitetsgrunnlaget avviker 
fra det som er lagt til grunn ved fastsettelse av 

ISF-regelverket. Ev. endring i kodepraksis forut-
settes ivaretatt gjennom Helsedirektoratets ordi-
nære kontrollarbeid, herunder også arbeidet i 
avregningsutvalget.

Fra 2019 ble det innført en prøveordning i ISF, 
hvor de regionale helseforetakene mottar ISF-
refusjon per registrerte pasient i utvalgte medisin-
ske kvalitetsregistre. Målet er å stimulere til økt 
dekningsgrad i kvalitetsregistrene. Ordningen 
videreføres i 2022.

Det foreslås å øke bevilgningen med 27,9 mill. 
kroner til helårseffekt av oppfølging av endringer i 
bioteknologiloven og anmodningsvedtak i de regi-
onale helseforetakene.

Fra 2022 vil det gjøres enkelte endringer i 
regelverket for ISF for at ordningen bedre skal 
understøtte palliativ behandling i tjenesten. 
Endringene vil håndteres innenfor rammene av 
ISF-ordningen i 2022. Det vises til nærmere 
omtale under kap. 732 om anmodningsvedtak.

Post 77 Laboratorie- og radiologiske 
undersøkelser

Bevilgningen omfatter refusjon for poliklinisk 
virksomhet ved offentlige helseinstitusjoner 
innenfor områdene radiologi og laboratorievirk-
somheter. Refusjon av egenandeler for somatisk 
poliklinisk virksomhet, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår 
også. For 2022 foreslås det bevilget 3 428,7 mill. 
kroner, tilsvarende en vekst på om lag 2,7 pst. fra 
saldert budsjett 2021 fratrukket de ekstraordi-
nære aktivitetsbevilgningene på 1 140 mill. kro-
ner. Det vises til begrunnelse for å ta utgangs-
punkt i Saldert budsjett 2021 under omtalen av 
aktivitetsvekst i sykehusene.

I forbindelse med endringer i bioteknologil-
oven og anmodningsvedtak inkluderer bevilg-
ningsforslaget 52 mill. kroner. Dette gjelder tidlig 
ultralyd og endret aldersgrense for fosterdiagnos-
tikk inklusiv NIPT. Det vises også til omtale under 
kap. 732, post 72-75.

Finansieringssystemet for laboratorieanalyser 
ble lagt om fra 2018. Ikke alle fagområder og pro-
sedyrer var omfattet av omleggingen. De regio-
nale helseforetakene har ulike IKT-forutsetninger 
som innebærer en trinnvis inkludering av fagom-
rådet patologi i 2022 og 2023. Helse Vest RHF vil 
legge om fra 1. januar 2022, mens Helse Midt-
Norge RHF og Helse Nord RHF vil legge om fra 1. 
mai 2022. Helse Sør-Øst RHF vil først legge om fra 
2023. Det er en forutsetning at omleggingen til det 
nye systemet skal skje budsjettnøytralt. Dersom 
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utgiftene skulle avvike fra denne forutsetningen, 
vil utbetalingene i det nye systemet korrigeres.

For ytterligere å stimulere til økt effektivise-
ring, underreguleres de aktivitetsbaserte refusjo-
nene for laboratorie- og radiologiområdet med 
28,8 mill. kroner utover ABE-reformen. Refusjons-
satsene for radiologi og laboratorievirksomhet 
øker i gjennomsnitt med 1,2 pst. i 2022.

Status 2021

I saldert budsjett 2021 ble det samlet lagt til grunn 
en aktivitetsvekst på om lag 3,2 pst. utover Saldert 
budsjett 2020. Basert på regnskapstall for perio-
den januar til mai 2021, er samlede utbetalinger i 
2021 anslått til å bli 4 060 mill. kroner eller 
779 mill. kroner over saldert budsjett. Anslaget er 
svært usikkert. Det er særlig laboratorieanalyser 
etter koronaviruset som er årsaken til veksten.

Post 78 Forskning og nasjonale 
kompetansetjenester mv.

Det foreslås å flytte 6,05 mill. kroner til kap. 745, 
post 01 Folkehelseinstituttet i forbindelse med at 
Nasjonal kompetansetjeneste for amming avvikles 
som kompetansetjeneste og virksomheten inn-
lemmes og videreføres i Folkehelseinstituttet.

Bevilgningen dekker:
– Tilskudd til forskning i spesialisthelsetje-

nesten. Tilskuddet skal være et økonomisk 
bidrag og insentiv for forskning i helseforeta-
kene. Alle helseforetak skal ha forskning inte-
grert i pasientbehandling og i sin virksomhet. 
Basisdelen (30 pst.) fordeles likt. Den resultat-
baserte delen (70 pst.) fordeles etter et gli-
dende gjennomsnitt av forskningsresultater de 
siste tre år.

– Program for klinisk behandlingsforskning. 
Programmet eies og følges opp av de fire regi-
onale helseforetakene og skal imøtekomme 
behovet for større nasjonale kliniske studier 
som svarer på identifiserte kunnskapsbehov i 
tjenesten.

– NorTrials. NorTrials skal være et gjensidig for-
pliktende partnerskap mellom tjenesten og hel-
senæringen. Satsingen omfatter «en vei inn» 
for kliniske studier, NorTrials sentre og frikjøp-
sordninger for studiepersonell og markedsfø-
ring av Norge som utprøverland. Koordine-
ringsansvaret for NorTrials-satsningen flyttes i 
2021 til Helse Sør-Øst RHF.

– Tilskudd til nasjonale kompetansetjenester mv. 
Tilskuddet skal gi et økonomisk bidrag til drift 
av nasjonale kompetansetjenester i spesialist-

helsetjenesten. Formålet er å utvikle og heve 
kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utred-
nings- og behandlingsforløpet. Som ledd i 
endringene i styringssystemet for nasjonale 
kompetansetjenester vil midlene på posten i en 
overgangsperiode inkludere midler til både 
nasjonale kompetansetjenester som viderefø-
res innenfor regelverket for nasjonale tjenes-
ter, samt til tjenester som avvikles som kompe-
tansetjeneste, men videreføres som nasjonale 
kvalitets- og kompetansenettverk eller i annen 
form. Se nærmere omtale av endringer under 
mål 2022.

Resultat 2020

Samlet bevilgning var 1 234,3 mill. kroner i 2020. 
Tilskudd til forskning utgjorde 743,2 mill. kroner. 
Tilskudd til nasjonale kompetansetjenester i spesi-
alisthelsetjenesten utgjorde 491,2 mill. kroner, 
herunder 222,2 mill. kroner til Nasjonal kompe-
tansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Status 2021

Forskning

Tilskuddet til forskning i helseregionene var i sal-
dert budsjett for 2021 på 821,6 mill. kroner. Dette 
inkluderer 176,8 mill. kroner til program for kli-
nisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK). 
Dette omfattet 20 mill. kroner til å utvide den 
nasjonale studien på stamcellebehandling ved 
multippel sklerose (RAM-MS) til flere pasient-
grupper og 10 mill. kroner til nasjonal klinisk stu-
die innenfor persontilpasset medisin på kreftområ-
det. I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble tilskuddet 
til KLINBEFORSK for 2021 økt med 100 mill. kro-
ner for å finansiere nasjonale behovsidentifiserte 
studier som gir tilgang til klinisk utprøvning av 
nye legemidler og andre behandlingsmetoder til 
prioriterte områder med et svakt kunnskaps-
grunnlag, det vises til Stortingets vedtak nr. 990.

Årlige målinger av forskningsaktiviteten i hel-
seforetakene ligger til grunn for fordeling av den 
resultatbaserte delen av tilskuddet. Cristin (Cur-
rent research information system) brukes for rap-
portering av vitenskapelige publikasjoner. Cristin 
er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem som 
samler og tilgjengeliggjør informasjon om norsk 
forskning, forenkler forskningsadministrative 
oppgaver og følger opp rapporteringen av viten-
skapelige publikasjoner for Kunnskapsdeparte-
mentet og Helse- og omsorgsdepartementet. Indi-
katorene som inngår i poengberegningen er publi-
serte artikler, avlagte doktorgrader, uttelling for 
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tildelinger av midler fra EU og Norges forsknings-
råd og ny indikator for kliniske behandlingsstu-
dier (KBS). Tabell 4.4 viser hvordan den nye indi-
katoren virker inn på fordelingen av forskningspo-
eng i regionale helseforetak. Det er tallene som 

inkluderer ny indikator som ligger til grunn for 
fordelingen av det resultatbaserte tilskuddet. For 
utdypende omtale av forskningsaktivitet og resul-
tater for 2020, se del III kap. 5 Spesialisthelsetje-
nesten.

Nasjonale kompetansetjenester

Tilskudd til nasjonale kompetansetjenester utgjør 
503,9 mill. kroner i 2021, herunder 227,9 mill. kro-
ner til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser i Helse Sør-Øst RHF og 57,4 mill. kro-
ner til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 
i Helse Nord RHF.

Mål 2022

Det foreslås bevilget 1 347,1 mill. kroner i 2022. 
I forslaget er det tatt hensyn til avbyråkratise-
rings- og effektiviseringsreformen.

Forskning

Det foreslås et tilskudd på 838,7 mill. kroner til 
forskning i 2022. Dette inkluderer 180,5 mill. kro-
ner til program for klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) og 
30,6 mill. kroner til NorTrials.

Tilskuddet til KLINBEFORSK fordeles i sin 
helhet til Helse Sør-Øst RHF som håndterer mid-
lene i samråd med og på vegne av de øvrige tre 
regionale helseforetakene.

Tilskuddet til NorTrials fordeles til Helse Sør-
Øst RHF som skal koordinere implementeringen 
av satsningen og håndtere midlene i samråd med 
og på vegne av de øvrige tre regionale helseforeta-
kene.

Tabell 4.4 Gjennomsnittlig tre-årlig beregninger av forskningspoeng i regionale helseforetak, med og uten 
ny indikator for kliniske behandlingsstudier (KBS)

Prosentfordeling 2018–2020 med KBS 2017–2019 (med KBS) 2016–2018 2015–2017

Helse Sør-Øst RHF 61,4 62,2 62,7 63,0

Helse Vest RHF 19,2 18,5 18,7 18,8

Helse Midt-Norge RHF 11,9 11,7 10,9 10,5

Helse Nord RHF 7,6 7,7 7,7 7,8

Tabell 4.5 Fordeling av resten av tilskuddet til forskning i spesialisthelsetjenesten

Basis (30 %) Resultat (70 %) Sum 

Helse Sør-Øst RHF  47,1  269,6  316,7 

Helse Vest RHF  47,1  84,4  131,5 

Helse Midt-Norge RHF  47,1  52,1  99,2 

Helse Nord RHF  47,1  33,2  80,2 

Totalt  188,3  439,3  627,5 
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Nasjonale kompetansetjenester mv.

Det foreslås 508,4 mill. kroner til nasjonale kom-
petansetjenester mv. i 2022. Dette inkluderer 
232,7 mill. kroner til Nasjonal kompetansetjeneste 
for sjeldne diagnoser i Helse Sør-Øst RHF og 
58,6 mill. kroner til Nasjonal kompetansetjeneste 
for døvblinde i Helse Nord RHF.

Det foreslås å flytte 6,05 mill. kroner til kap. 
745, post 01 i forbindelse med at Nasjonal kompe-
tansetjeneste for amming avvikles som kompetan-
setjeneste, og virksomheten innlemmes og videre-
føres i Folkehelseinstituttet.

Posten inkluderer også finansiering av nasjo-
nalt servicemiljø med regionale noder som de 
regionale helseforetakene har fått i oppdrag å eta-
blere, samt tjenester som avvikles som nasjonale 
kompetansetjenester, men videreføres som nasjo-
nale kvalitets- og kompetansenettverk eller i 
annen form.

Formålet til nasjonale kompetansetjenester er 
å bygge opp og spre kompetanse i alle helseregio-
ner på kompetansesvake områder innenfor en 
begrenset tidsperiode. I 2018 ga Helse- og 
omsorgsdepartementet de regionale helseforeta-
kene og Helsedirektoratet i oppdrag å evaluere 
nasjonale kompetansetjenester, i tråd med førin-
gene i regelverket om en helhetlig gjennomgang 
om lag hvert femte år. Gjennomgangen avdekket 
at flere kompetansetjenester ikke driver i henhold 
til regelverket og at dagens styringssystem ikke 
er dynamisk. Svært få nasjonale tjenester er avvi-
klet eller videreført i andre former de siste tiårene 
til tross for at mange nasjonale kompetansetje-
nester har nådd formålet.

Basert på evalueringen og en innspillsrunde 
på nett besluttet departementet nedenstående 
endringer og tiltak som ble presentert i statsbud-
sjettet for 2021:
– tydelig krav om tidsbegrenset funksjon for 

nasjonale kompetansetjenester og kategorise-
ring av tjenestene i hhv. kategori opplæring 
med fem års funksjonstid og kategori kompe-
tanseoppbygging med ti års funksjonstid.

– etablere nasjonale kvalitets- og kompetanse-
nettverk som skal fungere som et naturlig 
utviklingstrinn for kompetansetjenester som 
har oppfylt sitt formål. Disse reguleres ikke i 
regelverk for nasjonale tjenester.

– Utrede og etablere et nasjonalt servicemiljø 
med regionale noder for nasjonale tjenester og 
kvalitets- og kompetansenettverk etter modell 
fra medisinske kvalitetsregistre.

Omorganiseringsprosessen kommer til å gå over 
flere år, og Helse- og omsorgsdepartementet star-
tet høsten 2020 prosessen med å gjennomføre 
endringene. Departementet har i samarbeid med 
de regionale helseforetakene gjennomført egne 
møter med 46 av de 51 nasjonale kompetansetje-
nestene. Av de 46 tjenestene er 28 av tjenestene 
etablert før 2012, og har dermed vært i drift i ti år 
eller mer. Hele 17 av disse tjenestene ble etablert i 
perioden 1990–2000. For å sikre et mer dynamisk 
system som bedre svarer på nye kompetansebe-
hov tas det sikte på at nasjonale kompetansetje-
nester etablert før 2012 avvikles i løpet av 2022 og 
2023. De fleste kompetansetjenestene som blir 
avviklet videreføres som kvalitets- og kompetanse-
nettverk. Nettverkene blir et faglig, interregionalt 
samarbeid der aktørene har felles ansvar for kom-
petansespredning, men koordineres fra det helse-
foretaket som hadde ansvar for den nasjonale 
kompetansetjenesten. Formålet er å bidra til like-
verdige helsetjenester med god kvalitet og å redu-
sere variasjon i praksis. De regionale helseforeta-
kene har ansvar for å etablere og finansiere drift 
av nettverkene innenfor rammen av denne bud-
sjettposten. I tillegg er det noen kompetansetje-
nester som avvikles som blir omorganisert og 
videreført på andre måter. RHF-ene samordner 
prosessen, men selve omorganiseringen gjennom-
føres regionalt med involvering av brukere og til-
litsvalgte.

Fem nasjonale kompetansetjenester forankret 
i hhv. Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge 
RHF foreslås avviklet fra 2022, og videreført i 
annen form. Dette gjelder nasjonale kompetanse-
tjenester for amming og aldring og helse (Helse 
Sør-Øst RHF) og for avansert laparoskopisk 
kirurgi, ultralyd – og bildeveiledet behandling og 
funksjonell MRI (Helse Midt-Norge RHF).

Nasjonal kompetansetjeneste for amming fore-
slås innlemmet i Folkehelseinstituttet fra 2022. Se 
nærmere omtale under kap. 745, post 01. De fire 
andre kompetansetjenestene foreslås videreført 
gjennom etablering av henholdsvis Nasjonalt sen-
ter for aldring og helse og Nasjonalt forsknings-
senter for minimal invasiv og bildeassistert diag-
nostikk og behandling.

Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
ble etablert i 1997 og foreslås avviklet som kompe-
tansetjeneste fra 2022, men videreført som Nasjo-
nalt senter for aldring og helse underlagt Helse 
Sør-Øst RHF. Tjenesten retter seg mot både pri-
mær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, 
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pasienter og pårørende. Det nasjonale senteret 
skal bygge videre på og videreutvikle oppgaver 
knyttet til forskning, kunnskaps- og kompetanse-
utvikling og kompetansespredning om aldring og 
eldrehelse, innenfor områdene demens, normal 
aldring og aldringsprosesser, fysisk og psykisk 
helse, sykdom og funksjonsevne ved aldring, fol-
kehelse og forebygging med betydning for aldring 
og utviklingshemning. Helse Sør-Øst RHF har 
ansvar for å etablere senteret innenfor rammen av 
midlene til nasjonale kompetansetjenester mv.

Nasjonalt forskningssenter for minimal invasiv og 
bildeassistert diagnostikk og behandling

Det foreslås å etablere et Nasjonalt forskningssen-
ter for minimal invasiv og bildeassistert diagnos-

tikk og behandling. Senteret skal bygge videre på 
og utnytte synergieffekter i opparbeidet kompe-
tanse ved de tre nasjonale kompetansetjenestene i 
Helse Midt-Norge RHF som avvikles. Senteret 
skal drive med forskning, innovasjon, kompetan-
seutvikling og -spredning samt utdanning innen 
minimalt invasiv kirurgi, medisinsk bildedan-
nelse, bildeanalyse (inkludert kunstig intelligens), 
bildeveiledet diagnostikk og behandling/inter-
vensjon (inkludert robotikk) og simulatorbasert 
læring. Utdanningsaktiviteten forutsettes foran-
kret i de ordinære systemene for utdanning av 
helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Helse 
Midt-Norge RHF har ansvar for å etablere sente-
ret innenfor rammen av midlene deres til nasjo-
nale kompetansetjenester mv.

Post 80 Kompensasjon for merverdiavgift

Bevilgningen dekker kompensasjon for merver-
diavgift til de regionale helseforetakene. Bevilg-
ningen på posten skal dekke utbetaling av seks 
etterskuddsvise kompensasjonskrav i budsjettå-
ret. Det foreslås å flytte 7 mill. kroner fra folke-
trygden til de regionale helseforetakene som 
følge av helårskostnader for legemidler hvor 
finansieringsansvaret ble overført i 2021. Som 
følge av ordningen med nøytral merverdiavgift 
bevilges 1,4 mill. kroner av dette beløpet på kap. 
732, post 80. Det foreslås en aktivitetsvekst på om 
lag 1,4 pst. regnet fra Saldert budsjett 2021 fra-
trukket de ekstraordinære aktivitetsbevilgnin-
gene på 1 140 mill. kroner. Som følge av ordnin-
gen med nøytral merverdiavgift må deler av vek-
sten bevilges på kap. 732, post 80. Det foreslås at 
91 mill. kroner av økningen bevilges på kap. 732, 
post 80. Det vises til omtale under kap. 732, pos-
tene 72–75 og kap. 2751, post 70. Samlet foreslås 
det en bevilgning på 8 182 mill. kroner i 2022.

Post 81 Protonsenter

Bevilgningen dekker tilskudd til etablering av pro-
tonbehandling på Radiumhospitalet ved Oslo uni-
versitetssykehus og på Haukeland universitetssju-
kehus i Helse Bergen. Sentrene skal stå ferdig i 
2023/2024. Det er fastsatt øvre tilskuddsramme til 
prosjektene med hhv. 389 mill. 2018-kroner for 
prosjektet ved Haukeland og 513 mill. 2018-kro-
ner til senteret på Radiumhospitalet. Tilskudds-
rammene utgjør 30 pst. av forventede kostnader i 
prosjektene. Det ble i 2020 utbetalt 26 mill. kroner 
med en fordeling på hhv. 2 mill. kroner og 24 mill. 
kroner til prosjektene på Radiumhospitalet og på 
Haukeland. I 2021 er det utbetalt 176 mill. kroner 
mill. kroner på posten. Tilskuddet er fordelt med 
105 mill. kroner til prosjektet på Radiumhospitalet 
og 71 mill. kroner til prosjektet på Haukeland.

Det foreslås bevilget til sammen 181 mill. kro-
ner på posten i 2022. Tilskuddet fordeles med 
86 mill. kroner til prosjektet på Radiumhospitalet 
og 95 mill. kroner til prosjektet på Haukeland.

Tabell 4.6 Fordeling av tilskudd til nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten (mill. kroner)

Helse Sør-Øst RHF 354,2

Helse Vest RHF 36,9

Helse Midt-Norge RHF 41,0

Helse Nord RHF 76,3

Sum 508,4
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Post 82 Investeringslån

Bevilgningen dekker investeringslån som staten 
gir de regionale helseforetakene til investeringer 
på over 500 mill. kroner. Fra 2017 har helseforeta-
kene kunnet få lån på inntil 70 pst. av forventet 
prosjektkostnad inklusiv usikkerhetsmargin 
(P85), basert på kvalitetssikrede konseptplaner. 

De regionale helseforetakene kan kun ta opp lån 
gjennom denne låneordningen.

Lån i 2020

I 2020 ble det bevilget 5 782,8 mill. kroner i inves-
teringslån til de regionale helseforetakene. Alle 
helseregioner har investeringsprosjekter innenfor 
låneordningen.

Ved inngangen til 2021 utgjør samlede låneopptak 
til investeringer i de regionale helseforetakene om 
lag 28,4 mrd. kroner. Av dette er 13,9 mrd. kroner 
omgjort til langsiktige lån, hvor avdrag betales. 
Det resterende beløpet, tilsvarende 14,5 mrd. kro-
ner, er byggelån til prosjekter som er under gjen-
nomføring. Saldert budsjett for 2021 utgjør 
7 859,4 mill. kroner. Bevilgningen sikrer fortsatt 
framdrift av vedtatte investeringsprosjekter.

Budsjettforslag 2022

Det foreslås en bevilgning på 7 260,4 mill. kroner i 
2022. Det foreslås vedtatt lånerammer til tre nye 
investeringsprosjekter i 2022. De tre investerings-
prosjektene er: samling av sykehusbasert psykisk 
helsevern ved Akershus universitetssykehus HF, 
utbygging av Sykehuset Telemark, Skien og 
utbygging av Haugesund sjukehus, trinn 2.

Samling av sykehusbasert psykisk helsevern ved 
Akershus universitetssykehus

Med et senter for psykisk helsevern skal Akers-
hus universitetssykehus på sikt samle sykehus-
basert psykisk helsevern for barn, unge og 
voksne innenfor akuttpsykiatri, alderspsykiatri, 
psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri. I dag 
er disse geografisk spredt. Etableringen av et 

samlet tilbud for sykehusbasert psykisk helse-
vern på Nordbyhagen gir samlokalisering med 
den somatiske virksomheten. Byggeprosjektet 
består av fire delprosjekter. Det skal bygges 50 
nye senger i voksenpsykiatri, som sammen med 
de 73 eksisterende sengene i akuttpsykiatri vil gi 
123 senger for voksne i et døgnsenter for psykisk 
helsevern for voksne. Utbyggingsprosjektet 
planlegges å være ferdigstilt i 2026. Det dimen-
sjoneres for at ansvaret for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for byde-
lene Alna, Grorud og Stovner overføres til Oslo 
universitetssykehus når Nye Aker etter planen er 
ferdigstilt i 2030.

Det foreslås en bevilgning på 35 mill. kroner i 
2022 og en samlet låneramme på 695 mill. 2022-
kroner til samling av sykehusbasert psykisk 
helsevern ved Akershus universitetssykehus, til-
svarende 70 pst. av kostnadsrammen P85.

Utbygging av Sykehuset Telemark, Skien

Sykehuset Telemark har behov for oppgradering 
og utbygging. Prosjektbehovet for nyetablering av 
strålesenter har oppstått som følge av beslutning i 
Helse Sør-Øst RHF om å desentralisere denne tje-
nesten. Videre er dagens bygningsmasse utdatert 
og støtter ikke opp under god funksjonalitet og 
effektiv drift. Det er også behov for økt kapasitet. 

Tabell 4.7 Oversikt over totalt låneopptak per 31. desember 2020 fordelt på de regionale helseforetakene 
(mill. kroner)

Lånesaldo 
per 31.12.19

Låneopptak 
2020 

Påløpte byggelåns-
renter 2020 jf. kap. 

732, post 83

Innbetalte avdrag 
2020 jf. kap. 3732, 

post 85, og 90
Lånesaldo 

 per 31.12.20

Helse Sør-Øst RHF 12 026,1 1 865,0 54,5 594,9 13 350,7

Helse Vest RHF 4 837,9 2 785,8 40,3 164,5 7 499,5

Helse Midt-Norge RHF 3 206,1 820,0 21,1 244,1 3 803,1

Helse Nord RHF 3 658,4 312,0 4,3 202,3 3 772,4

Sum 23 728,5 5 782,8 120,2 1 205,8 28 425,7
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Utbyggingen av kreftsenteret vil dekke stordelen 
av behovet for stråling for befolkningen i både 
Vestfold og Telemark. Utbyggingen gir også nytt 
sengebygg og utvidelse av akuttsenteret, som det 
er stort behov for.

Kreftsenteret omfatter to strålebunkere, 21 
dagplasser og 13 poliklinikkrom. I tillegg er det 
forberedt for en eventuell senere utvidelse med to 
strålebunkere. Sengebygget planlegges med 101 
senger. Akuttsenteret er planlagt med 19 mottaks-
plasser, 5 poliklinikkrom og 15 avklaringssenger.

Det foreslås en bevilgning på 66 mill. kroner i 
2022 og en samlet låneramme på 928 mill. 2022-
kroner til utbygging av Sykehuset Telemark, 
Skien, tilsvarende 70 pst. av kostnadsrammen P85.

Utbygging av Haugesund sjukehus, trinn 2

Helse Fonna HF og Helse Vest RHF har vedtatt 
utbygging og modernisering av Haugesund sjuke-
hus i flere trinn. Det ble gjennomført en samlet 
konseptfase for utbyggingen. Byggetrinn 1 startet 
i 2018 og deler tatt i bruk i 2021. Det ble gitt en 
låneramme på 1 350 mill. 2018-kroner til prosjek-
tet i statsbudsjettet for 2018.

Byggetrinn 2 var opprinnelig planlagt å starte i 
2030. Ulike forhold har gitt mulighet for å starte 
tidligere. Flere funksjoner har latt seg løse innen-
for den økonomiske rammen for byggetrinn 1 og 
det økonomiske grunnlaget og helseforetaket sin 
bæreevne er bedret.

I byggetrinn 1 ble det funnet plass for teknisk 
krevende funksjoner som blant annet intensiv, 
operasjonsstuer og laboratorium. Byggetrinn 2 vil 
inneholde nye sengeposter, infeksjonsavdeling, 
kreftavdeling og flere isolat samt ombygging av 
poliklinikker og dagbehandling. Det er planlagt 
ferdigstilt i 2025. Pandemien har også forsterket 
behovet for en tidligere gjennomføring av bygge-
trinn 2, da dagens sykehus har hatt mangel på iso-
lat og har flersengsrom uten bad. Dette har skapt 
utfordringer i smittevernsarbeidet.

Det foreslås en bevilgning på 173 mill. kroner i 
2022 og en samlet låneramme på 722 mill. kroner 
til utbygging av Haugesund sjukehus, trinn 2, til-
svarende 70 pst. av kostnadsrammen P85.

Nye Oslo universitetssykehus – Livsvitenskapsbygget

Stortinget godkjente ved behandling av statsbudsjet-
tet 2020 lånerammen til utbyggingen av Nye Oslo 
universitetssykehus. Det arbeides nå med forpro-
sjekt for utbyggingene på Rikshospitalet og Aker.

I Prop. 79 S (2020–2021) varslet regjeringen 
Stortinget om at deler av bevilgningen til arbeidet 

med nytt livsvitenskapsbygg for 2021 ville bli 
benyttet til å utrede innplassering av Klinikk for 
laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitets-
sykehus HF i et utvidet Livsvitenskapsbygg. Sam-
lokaliseringen av Universitetet i Oslo og KLM vil 
forsterke eksisterende og skape nye synergier på 
livsvitenskapsområdet. I tråd med tilrådingen fra 
ekstern kvalitetssikrer foreslår regjeringen et sty-
ringsmål for prosjektet på 10 417 mill. kroner, og 
en kostnadsramme på 11 974 mill. kroner. Oslo 
universitetssykehus vil leie om lag 30 pst. av area-
lene.

Lokaler for samling av KLMs virksomhet var 
opprinnelig planlagt i fase 2 av utbyggingen av nye 
Rikshospitalet, men er nå planlagt realisert tidli-
gere som følge av samlokaliseringen i Livsviten-
skapsbygget.

Regjeringen legger til grunn at Helse Sør-Øst 
RHF etter innflytting skal motta husleiekompensa-
sjon på 90 mill. 2021-kroner årlig. Kompensasjo-
nen er knyttet til at vilkårene i statens husleieord-
ning avviker fra det som ligger til grunn i den 
ordinære finansieringsordningen for store inves-
teringsprosjekter i helseforetakene. I tillegg vil 
Helse Sør-Øst RHF få kompensasjon for 
engangskostnader på 87,5 mill. kroner som følge 
av midlertidig stans i prosjektet og covid-19.

Helse Sør-Øst RHF har parallelt med den 
eksterne kvalitetssikringen gjennomført en egen 
kvalitetssikring av konseptfase (KSK) for samlo-
kalisering av laboratoriefunksjoner for Oslo uni-
versitetssykehus HF i Livsvitenskapsbygget. Sty-
ret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å videreføre 
samarbeidsprosjektet, forutsatt at de mottar kom-
pensasjon som beskrevet over.

Senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital

I Prop. 1. S (2017–2018) ble det lagt fram en 
hovedmodell for finansiering og eierskap av uni-
versitetsarealer i sykehus. Det ble her lagt til 
grunn at utbygging av sykehus med universitetsa-
realer skulle gjennomføres som felles prosjekter 
mellom universiteter og helseforetak. Hovedmo-
dellen la til grunn at helseforetakene er eiere av 
byggene, også universitetsarealene, og har ansvar 
for finansieringen av utbyggingen. Universitetene 
leier lokaler av helseforetakene og det må inngås 
langsiktige leieavtaler som regulerer ansvar og 
forpliktelser for begge parter.

St. Olavs hospital HF har i samarbeid med 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) satt i gang planlegging av et Senter for 
psykisk helse ved St. Olavs hospital på Øya i 
Trondheim.



192 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
Investeringslån til de regionale helseforetakene skal i utgangspunktet utbetales i takt med den faktiske aktiviteten i prosjektet. 
Helse Sør-Øst RHF har imidlertid fått anledning til å benytte en høyere andel egenkapital ved oppstarten av utbyggingen ved Nye 
Oslo universitetssykehus.

St. Olavs hospital på Øya i Trondheim ble bygget 
som et integrert universitetssykehus hvor klinik-
ker og helsepersonell er fysisk tett på universitets-

funksjonene, universitetsansatte og studenter. Det 
er etablert en sameiemodell der byggene er eid 
og driftes i fellesskap av St. Olavs hospital og 

Tabell 4.8 Investeringslån 2020–2022

Prosjekt Låneramme
Regnskap 

2020
Bevilgning 

2021
Forslag 

2022

Telemark, Skien – strålebygg/somatikk 928 mill. 2022-kr 66,0

Utbygging og modernisering av  
Haugesund sjukehus – byggetrinn 2 722 mill. 2022-kr 173,0

Ahus – psykisk helsevern 695 mill. 2022-kr 35,0

E-bygget Stavanger 1 295 mill. 2021-kr 255,0 205,0

Regional sikkerhetsavdeling OUS 830 mill. 2021-kr 24,0 151,0

Nye Oslo universitetssykehus 29 073 mill. 2020-kr 100,0 102,0 103,0

Helseplattformen 2 140 mill. 2019-kr 400,0 733,0 325,0

Nytt sykehus i Narvik 1 716 mill. 2019-kr 139,0 434,0 539,0

Nytt sykehus i Hammerfest 1 893 mill. 2019-kr 173,0 553,0 514,0

Protonsenter Haukeland 907 mill. 2018-kr 56,0 163,0 246,0

Protonsenter Radiumhospitalet 1 198 mill. 2018-kr 70,0 258,0 210,0

Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet 2 713 mill. 2018-kr 570,0 603,0 601,0

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 3 554 mill. 2018-kr 420,0 578,0 513,0

Utbygging og modernisering av  
Haugesund sjukehus – byggetrinn 1 1 350 mill. 2018-kr 625,0 615,7 0

Nytt sykehus i Drammen 8 460 mill. 2017-kr 480,0 1 020,0 1 655,0

Nytt sykehus i Stavanger 5 930 mill. 2017-kr 1 430,0 1 708,0 1 241,0

Nytt sykehus i Stavanger – 
universitetsarealer UiB 53 mill. 2019-kr 28,0 27,6 0

Nytt sykehus i Stavanger – 
universitetsarealer UiS 60 mill. 2020-kr 30,0 31,0 0

Oppgradering og modernisering  
i Helse Førde 1 125 mill. 2017-kr 174,4 165,0 205,0

Oppgradering av sentralblokka på 
Haukeland universitetssjukehus 370 mill. 2017-kr 102,4 0 0

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus 567 mill. 2017-kr 0 0 97,8

Byggetrinn II av nytt barne- og  
ungdomssykehus ved Haukeland 
universitetssjukehus 2 084 mill. 2014-kr 340,0 402,0 380,6

Tønsbergprosjektet ved Sykehuset  
i Vestfold 1 870 mill. 2014-kr 645,0 187,3 0

Sum 5 782,8 7 859,5 7 260,4
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NTNU. Sameiemodellen har vært velfungerende. 
St. Olavs hospital består av syv kliniske sentre. 
Senter for psykisk helse gjenstår for å få et samlet 
og integrert universitetssykehus på Øya. Senteret 
er også en viktig del av NTNUs Campussamling.

Det legges til grunn at Senter for psykisk 
helse blir gjennomført som et felles prosjekt, hvor 
helseforetakenes planleggingsregime benyttes. 
St. Olavs hospital vil være byggherre og Sykehus-
bygg står ansvarlig for utbyggingen. Helseforeta-
kenes planleggings- og kvalitetssikringsregime 
skal benyttes i planleggingen og gjennomføringen 
av prosjektet. Partene er ansvarlige for hver sin 
del av finansieringen.

NTNUs andel av utbyggingen finansieres gjen-
nom tilskudd over statsbudsjettet på maksimalt 
639 mill. kroner (kroneverdi juli 2022), tilsva-
rende p50-estimatet for NTNUs del av prosjektet. 
Den antatte kostnadsrammen for NTNU Campus-
samling reduseres tilsvarende. En ev. kostnadso-
verskridelse for universitetets del av utbyggingen 
av senteret skal finansieres av NTNU. Kostnads-
ramme til NTNU sin del av senter for psykisk 
helse fastsettes samtidig med at lånerammer til 
Helse Midt-Norge RHF sin del av prosjektet fast-
settes. Gjennomføring forutsetter at det gjennom-
føres en ekstern kvalitetssikring og at Stortinget 
godkjenner en ev. lånesøknad fra Helse Midt-
Norge RHF.

Post 83 Byggelånsrenter

I perioden fram til ferdigstillelse av prosjektene vil 
renter på investeringslån påløpe og belastes, men 
ikke betales av helseforetakene. Dette innebærer 
at disse rentene blir tillagt låneporteføljene til de 
regionale helseforetakene. Tilsvarende inntekter 
budsjetteres på Finansdepartements budsjett 
(kap. 5605, post 84). I 2020 utgjorde byggelåns-
renter på denne posten 120,2 mill. kroner. Anslag 
for byggelånsrenter i 2022 utgjør 460 mill. kroner.

Post 86 Driftskreditter

Bevilgningen på posten benyttes til å håndtere 
svingninger i forholdet mellom pensjonskostna-
der og -premier. Det foreslås en bevilgning på 
2 859 mill. kroner i 2022.

De regionale helseforetakene har innenfor 
rammer fastsatt av Stortinget adgang til å ha 
driftskreditter. Denne adgangen er gitt for at de 
regionale helseforetakene til enhver tid skal ha til-
strekkelig likviditet til å håndtere løpende utbeta-
linger. Helse- og omsorgsdepartementet har 
ansvar for å fordele rammen mellom de regionale 

helseforetakene. Det samlede opplegget for hånd-
tering av pensjonskostnader og -premier for helse-
foretakene innebærer at pensjonskostnaden leg-
ges til grunn ved fastsettelse av basisbevilgnin-
gene til de regionale helseforetakene. Hvis pen-
sjonspremien er høyere enn pensjonskostnaden, 
blir likviditet tilført gjennom økt tilførsel av 
driftskreditt. Hvis pensjonspremien er lavere enn 
pensjonskostnaden, blir overskuddslikviditet truk-
ket inn gjennom krav til nedbetaling av driftskre-
ditt. Dersom det skjer betydelige endringer i pen-
sjonskostnaden, vurderes det i det enkelte tilfelle 
om det skal gjøres endringer i basisbevilgningene 
til helseforetakene.

Håndtering av pensjonskostnader og -premier 2020

Helseforetakenes samlede ramme for driftskreditt 
var per 1. januar 2020 på 2 092 mill. kroner. Ved 
behandling av Prop. 1 S (2019–2020) ble det lagt 
til grunn en samlet pensjonskostnad på 13 000 
mill. kroner og pensjonspremier på 18 600 mill. 
kroner. Det ble lagt opp til at helseforetakene 
skulle benytte 1 000 mill. kroner fra premiefondet 
til premiebetaling i 2020. Gjennom økning av 
driftskredittrammen med 4 459 mill. kroner ble de 
regionale helseforetakene tilført tilstrekkelig likvi-
ditet til å håndtere premienivået.

Oppdaterte beregninger fra pensjonsleveran-
dørene i forbindelse med revidert nasjonalbud-
sjett ga et nytt anslag for pensjonskostnaden i 
2020 på 9 900 mill. kroner, som var 3 100 mill. kro-
ner lavere enn forutsatt i Saldert budsjett. Basis-
bevilgningen til de regionale helseforetakene ble 
derfor redusert med 3 100 mill. kroner og 
driftskredittrammen ble økt med 1 959 mill. kro-
ner fra 6 551 mill. kroner til 8 510 mill. kroner, jf. 
Prop. 117 S (2019–2020) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2020. I tillegg 
ble helseforetakenes bruk av premiefond til beta-
ling av pensjonspremie for 2020 økt med 1 mrd. 
kroner. Det svares ikke arbeidsgiveravgift av pre-
mie betalt ved premiefond. I sum ble dermed hel-
seforetakenes økte likviditetsbehov som følge av 
reduksjonen i basisbevilgningen på 3 100 mill. 
kroner dekket.

Oppdaterte beregninger fra helseforetakenes 
pensjonsleverandører høsten 2020 viste en samlet 
pensjonspremie på 14 700 mill. kroner før bruk av 
premiefond, som var 3 900 mill. kroner lavere enn 
lagt til grunn i Saldert budsjett, jf. Prop. 42 S 
(2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 
under Helse- og omsorgsdepartementet. Drifts-
kredittrammen til de regionale helseforetakene 
ble derfor redusert med 3 900 mill. kroner. Som 
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følge av de endelige nivåene for pensjonskostnad 
og -premie og dertil hørende bevilgninger, ble 
endelig driftskredittramme for de regionale helse-
foretakene 4 610 mill. kroner ved utgangen av 
2020.

Håndtering av pensjonskostnader og -premier 2021

Saldert budsjett for 2021 bygger på et anslag for 
samlede pensjonskostnader for helseforetakene 
på 13 100 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift og 
pensjonspremier på 14 900 mill. kroner inkl. 
arbeidsgiveravgift. Anslag for pensjonspremie for 
2021 ble utarbeidet på bakgrunn av en lønnsvekst-
forutsetning på 1,6 pst. som var i tråd med SSBs 
siste prognose. I tillegg påvirkes premienivået av 
øvrige faktorer som G-regulering, beholdning av 
og avkastning på pensjonsmidler samt 
bemanningsendringer. Differansen mellom pen-
sjonskostnad og -premie utgjorde i Saldert bud-
sjett 1 800 mill. kroner, som i sin helhet ble hånd-
tert gjennom en tilsvarende økning av helseforeta-
kenes driftskredittramme. Det ble ikke lagt opp til 
at helseforetakene skulle benytte midler fra pre-
miefondet til premiebetaling i 2021. Ny ramme for 
driftskreditt ble derfor justert fra 4 610 mill. kro-
ner til 6 410 mill. kroner ved utgangen av 2021.

Oppdaterte beregninger fra pensjonsleveran-
dørene i forbindelse med revidert nasjonalbud-
sjett ga et nytt anslag for pensjonskostnaden for 
2021 på 14,2 mrd. kroner, som er 1 100 mill. kro-
ner høyere enn forutsatt i Saldert budsjett. Dette 
skyldtes hovedsakelig endringer i de økonomiske 
forutsetningene som ligger til grunn for bereg-
ning av pensjonskostnaden, redusert forventet 
avkastning fra 3,8 pst. til 3,1 pst. og noe vekst i 
antall ansatte. På denne bakgrunn ble basisbevilg-
ningen til de regionale helseforetakene økt med 
1 100 mill. kroner gjennom Stortingets behand-
ling av Prop. 117 S (2019–2020) Tilleggsbevilgnin-
ger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020. 
Samtidig viste de nye anslagene for 2021 en pen-
sjonspremie på 20 mrd. kroner, noe som innebar 
en økning på 5,1 mrd. kroner sammenliknet med 
Saldert budsjett 2021. Den økte pensjonspremien 
skyldtes hovedsakelig et økt lønnsvekstanslag fra 
1,6 pst. til 2,7 pst., samt redusert grunnlagsrente 
og noe økt antall ansatte. I tillegg kom en engang-
seffekt på anslagsvis 900 mill. kroner som følge av 
regelendringene som ble innført i offentlig tjenes-
tepensjonsordninger per 1.1.2020. For sykehusle-
geordningen medfører endringen et økt reserve-
krav som faktureres i annet halvår 2021 og effek-
tene er ennå ikke fullt ut kjent. I sum ga den økte 
pensjonspremien på 5,1 mrd. kroner og den økte 

basisbevilgningen på 1 100 mill. kroner et økt lik-
viditetsbehov på 4 mrd. kroner. For å dekke de 
regionale helseforetakenes likviditetsbehov ble 
helseforetakene gitt anledning til å bruke 2 mrd. 
kroner av premiefond til betaling av pensjonspre-
mier i 2021. Det betales ikke arbeidsgiveravgift av 
premie dekket gjennom premiefond, noe som 
reduserer likviditetsbehovet med 282 mill. kroner. 
I tillegg ble driftskredittrammen til de regionale 
helseforetakenes økt med 1 718 mill. kroner til 
8 218 mill. kroner. I sum ble dermed det økte likvi-
ditetsbehovet dekket.

Endelig informasjon om nivået på pensjonspre-
mie for 2021 vil først være kjent høsten 2021 etter 
at effektene av årets lønnsoppgjør er kjent. Regje-
ringen vil komme tilbake til håndtering av eventu-
elle bevilgningsmessige endringer som følge av 
dette.

Håndtering av pensjonskostnader og -premier 2022

Budsjettforslaget for 2022 bygger på et anslag for 
samlede pensjonskostnader for helseforetakene 
på 14 200 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift og 
pensjonspremier på 18 200 mill. kroner inkl. 
arbeidsgiveravgift. Anslag for pensjonspremie for 
2021 er utarbeidet på bakgrunn av en lønnsvekst-
forutsetning på 3,2 pst. I tillegg påvirkes premieni-
vået av øvrige faktorer som G-regulering, behold-
ning av og avkastning på pensjonsmidler samt 
bemanningsendringer. Differansen mellom pen-
sjonskostnad og -premie utgjør 4 000 mill. kroner, 
som foreslås håndtert dels gjennom bruk av hel-
seforetakenes premiefond og dels gjennom øking 
av driftskredittrammen. Det foreslås at helsefore-
takene gis anledning til å bruke 1,0 mrd. kroner 
av premiefond til betaling av pensjonspremier i 
2021. Ved bruk av premiefond til å betale pen-
sjonspremier svares det ikke arbeidsgiveravgift 
og likviditetsbehovet reduseres derfor med 
141 mill. kroner. I tillegg foreslås driftskredittram-
men til de regionale helseforetakenes økt med 
2 859 mill. kroner til 10 987 mill. kroner ved utgan-
gen av 2022. I sum er dermed det økte likviditets-
behovet dekket.

Endelig informasjon om nivået på pensjons-
kostnad i 2022 vil tidligst være kjent ultimo januar 
2022, mens nivået for pensjonspremie først vil 
være kjent høsten 2022. Regjeringen vil komme 
tilbake til håndtering av eventuelle endringer.

Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF har 
langsiktige avtaler med private ideelle institusjo-
ner som årlig mottar oppdrags-/bestillerdoku-
ment fra de regionale helseforetakene. Endringer 
i disse institusjonenes pensjonskostnader som 
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følge av forhold de selv i liten grad kan påvirke, 
håndteres som hovedregel på linje med helsefore-
takene. Imidlertid fikk disse virksomhetene 
beholde hele den positive regnskapsmessige 
effekten i 2014 av at levealdersjustering var blitt 
innført for offentlige tjenestepensjonsordninger 
for personer født i 1954 eller senere. Økte pen-
sjonskostnader i årene etter 2014 har for disse 
virksomhetene blitt sett i sammenheng med den 
positive resultateffekten dette forholdet medførte 
i 2014. Per 2021 begynner enkelte av de private 
ideelle institusjonene å nærme seg en samlet årlig 
kostnadsøkning som er større enn den positive 
resultateffekten fra 2014. Regjeringen vil komme 
tilbake til håndtering av eventuelle bevilgnings-
messige endringer for Helse Sør-Øst RHF og 
Helse Vest RHF som følge av dette.

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på 
høring et forslag om å regulere pensjoner fra fol-

ketrygden under utbetaling med gjennomsnitt av 
lønns- og prisveksten fra og med 2022. Forslaget 
følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 622 
(2020–2021). Høringsnotatet omfatter også lovfes-
tede pensjonsordninger som reguleres på samme 
måte som i folketrygden. Omleggingen er lagt til 
grunn for Arbeids- og sosialdepartementets Prop. 
1 S (2021–2022). For ordninger og ytelser basert 
på tariffavtaler som i dag har samme regulerings-
regler som i folketrygden, legges det i høringsno-
tatet til grunn at partene i ordningene vil følge opp 
med eventuelle endringer. Dersom omleggingen 
vedtas av Stortinget, og følges opp med tilsva-
rende endringer i helseforetakene, vil dette kunne 
påvirke pensjonskostnader og -premier i betydelig 
grad. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle 
bevilgningsmessige endringer som følge av dette.

Kap. 3732 Regionale helseforetak

Tabell 4.9 Oversikt over endringer i driftskredittramme (mill. kroner)

Års-
slutt 
2019

Prop. 1 S 
(2019–

2020)

Prop. 117 S 
(2019–

2020)

Prop. 42 S 
(2020–

2021

Prop. 1 S 
(2020–

2021)

Prop. 195 S 
(2020–
2021)

Prop. 1 S 
(2021–

2022)

1. Anslått pensjonskostnad 13 000 9 900 9 900 13 100 14 200 14 200

2. Anslått pensjonspremie 18 600 18 600 14 700 14 900 20 000 18 200

3. Benyttet premiefond 1 000 2 000 2 000 0 2 000 1 000

4. Arbeidsgiveravgifteffekt 141 282 282 0 282 141

5. Sum endring i driftskredittramme 4 459 1 959 -3 900 1 800 1 718 2 859

6. Endring driftskreditt gjennom 
året (2–1–3–4) 4 459 6 418 2 518 1 800 3 518 2 859

7. Samlet driftskredittramme 2 092 6 551 8 510 4 610 6 410 8 128 10 987

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

80 Renter på investeringslån 262 118 284 000 229 000

85 Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008 573 625 621 000 742 000

90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007 632 265 632 200 632 300

Sum kap. 3732 1 468 008 1 537 200 1 603 300
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Post 80 Renter på investeringslån

Bevilgningen dekker innbetalinger fra de regio-
nale helseforetakene knyttet til renter av investe-
ringslån som er omgjort til langsiktige lån. I 2020 

innbetalte de regionale helseforetakene samlet 
262,1 mill. kroner i renter på de langsiktige 
lånene. Anslag for renter på investeringslån i 2022 
er på 229 mill. kroner.

Avdrag på investeringslån

Avdrag knyttet til investeringslån er todelt, det 
som gjelder lån tatt opp før 2008 og det som gjel-
der opplåning i 2008 og årene etter. I 2020 inn-
betalte de regionale helseforetakene samlet 
1 205,8 mill. kroner i avdrag på sine investerings-
lån. Se tabell under kap. 732, post 82 for fordeling 
av avdrag per regionalt helseforetak.

Post 85 Avdrag på investeringslån f.o.m. 
2008

Bevilgningen dekker avdragsinnbetalinger fra de 
regionale helseforetakene på lån tatt opp etter 

2008. I 2020 utgjorde avdrag på denne posten 
574 mill. kroner. Anslag for avdrag i 2022 er på 
742 mill. kroner.

Post 90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 
2007

Bevilgningen dekker avdragsinnbetalinger fra de 
regionale helseforetakene på lån tatt opp før 2008. 
Avdrag på denne posten utgjorde 632 mill. kroner 
i 2020. Anslag for avdrag i 2022 er på 632 mill. kro-
ner.

Kap. 733 Habilitering og rehabilitering

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris- 
og lønnsjustering:
– 3 mill. kroner i økt bevilgning under kap. 733, 

post 70 til pasientopphold i Israel.

Spesialisthelsetjenesten og kommunene har 
ansvar for å yte habiliterings- og rehabiliteringstje-
nester til personer med medfødt eller ervervet 
nedsatt funksjonsevne. Opptrappingsplanen for 
habilitering og rehabilitering (2017–2019) hadde 
som mål å styrke kompetanse, kapasitet, med-

Tabell 4.10 Oversikt over innbetalte renter i 2020 fordelt på regionale helseforetak (mill. kroner)

Helse Sør-Øst RHF 133,3

Helse Vest RHF 23,1

Helse Midt-Norge RHF 49,4

Helse Nord RHF 56,2

Sum 262,0

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 14 209 12 760 12 911

70 Behandlingsreiser til utlandet 35 732 135 308 140 596

72 Kjøp av opptrening mv., kan overføres 2 965

79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 1 250 3 362 3 419

Sum kap. 733 54 156 151 430 156 926
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virkning, organisering og samhandling i disse tje-
nestene. Evalueringen av opptrappingsplanen 
viser at det fortsatt er behov for å styrke disse tje-
nestene.

Opptrappingsplanen var særlig rettet mot vir-
kemidler i kommunene. For å sikre helhetlige 
rehabiliteringsforløp viser evalueringen at det er 
behov for tiltak både i kommunene og spesialist-
helsetjenesten. Evalueringen etterlyser et ster-
kere kost-nytte-perspektiv og behovet for å se sek-
torer og nivåer i sammenheng for å tilby et samlet 
og kostnadseffektivt behandlingstilbud. Evalue-
ringen peker også på behovet for bedre data-
grunnlag slik at det kan utvikles indikatorer for et 
målrettet utviklingsarbeid.

De regionale helseforetakene fikk i 2021 i opp-
drag å vurdere behov for økte ressurser for å sikre 
faglig kvalitet, kompetanse, likeverdige tjenestetil-
bud og samhandling i habiliteringstjenestene, i 
samsvar med Helsedirektoratets veileder.

De prioriterte målgruppene i Nasjonal helse- 
og sykehusplan 2020–2023 trenger i stor grad 
sosial, psykososial eller medisinsk habilitering 
og/eller rehabilitering i sine behandlingstilbud. 
Samhandling, kompetanseutvikling og avklaring 
av ansvar mellom nivåene innen habilitering og 
rehabilitering er viktige temaer for arbeidet i hel-
sefellesskapene.

Evalueringen viser nedgang i rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten fra 2015 til 2019 på 9 pst. 
Det er en økning i antall pasienter ved private 
institusjoner. Denne økningen oppveier imidlertid 
ikke nedgangen i sykehus.

Opptrappingsplanen la vekt på økt veiledning 
og ambulante tjenester, samt økt bruk av tekno-
logi i tjenestene på begge nivåer. Prosjekt Innova-
tiv rehabilitering i Indre Østfold, som avsluttet sitt 
5-årige utviklingsarbeid i 2021, viser økt kvalitet i 
samhandlingen mellom sykehus og kommuner på 
dette området, og at dette gir bedre resultater for 
pasientene.

Pandemien, herunder smittevernstiltakene, 
har hatt negative konsekvenser for personer med 
behov for habilitering og for rehabilitering. Innen 
habilitering har dette ført til økt ventetid på diag-
nostiske utredninger i habiliteringstjenesten og 
andre tilbud, sosial isolasjon og ensomhet. Innen 
rehabilitering førte pandemien til at planlagte 
rehabiliteringsopphold og mestrings- og trenings-
tilbud ble avlyst eller satt på vent. For mange var 
dette nødvendige tjenester for å kunne gjenvinne 
og opprettholde funksjon. For mange vil også 
covid-19 medføre behov for rehabilitering i kor-
tere eller lengre periode. Behovet for rehabilite-
ring har derfor økt i pandemiperioden.

Helsedirektoratet utviklet i 2020 faglige råd for 
rehabilitering etter covid-19 og i 2021 lanserte 
direktoratet en nasjonal plan for rehabilitering 
etter covid-19. Planen inneholder viktige tiltak for 
å sikre at pasienter med behov for rehabilitering 
etter covid-19 skal få dette.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Formålet med bevilgningen er å bidra til en fort-
satt styrking i tråd med de nasjonale målene om at 
alle med behov for habilitering og rehabilitering 
skal tilbys dette og at tjenestene skal tilbys nær-
mest mulig pasientens vante miljø. Veileder om 
habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator skal legges til grunn i utviklingsarbei-
det. Funnene i evalueringen av opptrappingspla-
nen er i tillegg et viktig kunnskapsgrunnlag for 
prioritering av tiltak.

Det er viktig at spesialisthelsetjenesten 
utvikler sin kapasitet og kompetanse i tett dialog 
med kommunene slik at de i fellesskap kan bidra 
til et helhetlig tilbud til pasientene.

Behovet for rehabilitering bør avklares så tid-
lig som mulig og bør være integrert med medi-
sinsk behandling i sykehusavdeling. Dette er sen-
tralt for mange pasientgrupper.

Utviklingsarbeid for en videre styrking av 
både habilitering og rehabilitering forutsetter 
bedre kunnskap om innhold og kvalitet i tjenes-
tene samt bedre systematikk i utredning av behov 
for habilitering og rehabilitering. Et godt kunn-
skapsgrunnlag er viktig for å kunne sette mål for 
utviklingsarbeid og sikre gode prioriteringer.

Helsedirektoratet skal i 2022 følge opp iverk-
setting og videre utvikling av pakkeforløp for hjer-
neslag og de publiserte nasjonale kvalitetsindika-
torene i pakkeforløpet, inkludert koder og monito-
reringsløsning.

Arbeidet med koder og monitoreringsløsning i 
pakkeforløpet må ses i sammenheng med et even-
tuelt arbeid for å utvikle og implementere nye 
koder/verdier for registrering av habilitering og 
rehabilitering i kommunalt pasient- og brukerre-
gister (KPR). Dette vil kunne gi en god oversikt 
over innhold i og omfang av tjenester som gis, og 
stimulere til utvikling av fagfeltet.

Som ledd i opptrappingsplanen for habilitering 
og rehabilitering er det startet utvikling av et 
rehabiliteringsregister. Sunnaas sykehus og syke-
husene i Vestfold, Ålesund og Levanger er med i 
et pilotprosjekt. Det er per august 2021 over 400 
pasienter registrert i registeret.

Registeret skal danne grunnlag for kvalitets-
forbedringstiltak lokalt for det enkelte helsefore-
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tak og private rehabiliteringsinstitusjon og for 
nasjonale tiltak. Flere helseforetak og private insti-
tusjoner skal bli med i arbeidet, slik at erfaringer 
fra alle helseregioner inngår i registeret før det tas 
en beslutning om nasjonal implementering. På 
sikt vil det være mulig å utvide registeret til også å 
omfatte primærhelsetjenesten.

Det vil også være nødvendig å styrke det fag-
lige innholdet i tjenestene slik at pasientene blir 
møtt med nødvendig kompetanse både knyttet til 
sine somatiske, psykiske, kognitive, sansemes-
sige og sosiale funksjonsutfordringer og helsetil-
stand. Å bygge ned «tersklene» mellom somatikk 
og psykisk helse er viktig. Innen habilitering er 
det særlig viktig å sikre riktig medisinskfaglig 
kompetanse for tidlig diagnostisering og utred-
ning samt veiledning til kommunene. Dette er 
også et viktig tiltak i Hjernehelsestrategien.

Det arbeides målrettet og systematisk med å 
intensivere bruken av teknologi i tjenestene og 
utnytte potensialet som ligger i dette, også i sam-
handlingen mellom nivåene. Her bør det bygges 
videre på erfaringer fra prosjektet i Indre Østfold 
og velferdsteknologiprogrammet.

Helsedirektoratet har siden 2017 vurdert og 
innfaset tjenester i godkjenningsordningen i fritt 
behandlingsvalg. Flere tjenesteområder innen 
blant annet intensiv habilitering, nevrologi og kro-
niske tilstander har økt valgmulighetene for pasi-
entene. Vurderingene gjøres i samspill med bru-
kerorganisasjoner, nasjonale fagmiljøer og sen-
trale aktører på området. Helsedirektoratet vil 
fortsette vurderingen av tjenester som kan egne 
seg som en del av godkjenningsordningen.

Den nasjonale hjernehelsestrategien har habi-
litering og rehabilitering som et prioritert område. 
Faglig utvikling, utfordringer og muligheter drøf-
tes og forankres i strategiens partnerskap. Part-
nerskapet består av brukerorganisasjoner, fagmil-
jøer og representanter fra kommunal sektor og 
helseforetak/regionale helseforetak. I 2022 skal 
partnerskapet fortsette innsatsen med bedre hjer-
nehelse og bidra til tilgjengelige tjenester av god 
kvalitet til pasienter og brukere.

Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmil-
jøer og brukerorganisasjoner utredet tilbudet til 
hørselshemmede. Utredningen omhandler spesi-
elt aldersbetinget hørselshemning. Tiltak i utred-
ningen følges opp i departementet.

Post 70 Behandlingsreiser til utlandet

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til 
behandlingstilbud i Norge. Formålet med tilbudet 
er å gi bedret funksjon og livskvalitet for pasient-

gruppene som omfattes av ordningen, samt redu-
sere symptomer forårsaket av sykdommen. Ord-
ningen innebærer diagnosespesifikke behand-
lingstilbud i varmt og solrikt klima. Tilbudet skal 
oppfylle faglige krav og gi dokumentert nytte. 
Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus 
HF har det faglige og administrative ansvaret for 
ordningen. Egenandelen for pasienter er omfattet 
av utgiftstaket for egenandeler. Pga. koronapande-
mien har det siden 12. mars 2020 ikke vært mulig 
å sende pasienter til utlandet.

Ved Stortingets behandling av revidert nasjo-
nalbudsjett 2021 ble det bevilget 3 mill. kroner i 
øremerket tilskudd til Dødehavstiftelsen til pasi-
entopphold i Israel. Bevilgningen foreslås videre-
ført i 2022. Tilskuddsordningen forvaltes av Hel-
sedirektoratet.

Post 72 Kjøp av opptrening mv.

Livsstilsprosjektet ved LHL-sykehuset Garder-
moen (tidligere Feiringklinikken) har som formål 
å bygge opp og spre kunnskap om forebygging av 
hjerte- og karsykdommer gjennom samhandling 
og livsstilsendring. Prosjektet avsluttes i 2021 
med ubrukte midler fra tidligere år.

Post 79 Andre tilskudd

Det ble i budsjettet for 2017 omprioritert 13,7 mill. 
kroner til kap. 732, postene 72–75 for å etablere et 
behandlingstilbud i alle helseregioner til barn 
med ervervet hjerneskade. Det skal iverksettes 
behandlingslinjer i alle regioner. Arbeidet med å 
utarbeide nye behandlingslinjer er sluttført. Iverk-
setting har startet i alle regioner. I noen helsefore-
tak er behandlingslinjen noe forsinket på grunn av 
covid-19-pandemien. Forløpene skal omfatte tidli-
grehabilitering i sykehus og samarbeid med hjem-
kommune om videre rehabilitering, inkludert 
pedagogisk tilbud.

Rehabiliteringstilbud til ryggmargsskadde

Gjennom flere år har Camp Spinal vært et unikt 
tilbud til personer med ryggmargskade. Sunnaas-
stiftelsen organiserer denne senfaserehabiliterin-
gen som foregår utenfor institusjon. Motivasjons- 
og treningsleirene legger vekt på mestring, tre-
ning og fysisk aktivitet som virkemidler for økt 
selvstendighet, integritet og et innholdsrikt liv. 
Det foreslås å videreføre tilskuddet til Sunnaasstif-
telsen til dette formålet i 2022. Helsedirektoratet 
forvalter tilskuddet.
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Anmodningsvedtak

Synsundersøkelse av pasienter med hjerneslag

Vedtak nr. 700, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for en fast prak-
sis i alle helseforetak, der alle pasienter som er 
innlagt etter hjerneslag, får undersøkt synsfunk-
sjonen».

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:34 S 
(2020–2021), jf. Innst. 237 S (2020–2021).

Helsedirektoratet har fått et samlet oppdrag 
om å følge opp vedtakene 700 og 701. Som oppføl-
ging av Stortingets vedtak nr. 700 skal Helsedirek-
toratet gjennomgå status for synsundersøkelse av 
pasienter med gjennomgått hjerneslag og foreslå 
hvordan Stortingets vedtak kan ivaretas i helsetje-
nestene. Helsedirektoratet skal vurdere behov for 
presiseringer i nasjonal retningslinje om hjerne-
slag, blant annet for å unngå uønsket variasjon i 
praksisen på sykehusene. Brukerorganisasjoner 
og tjenestene i relevante sektorer skal involveres i 
arbeidet med disse oppdragene. Anmodningsved-
taket anses som fulgt opp.

Rehabilitering for pasienter med synsnedsettelse

Vedtak nr. 701, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for en fast prak-
sis i alle helseforetak, der alle pasienter med 
påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig 
rehabilitering».

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:34 S 
(2020–2021), jf. Innst. 237 S (2020–2021).

Helsedirektoratet har fått et samlet om å følge 
opp vedtakene 700 og 701. Som oppfølging av 
Stortingets vedtak nr. 701 skal Helsedirektoratet 
utforme et kunnskapsgrunnlag for rehabili-
teringstjenestene til personer med alvorlige øye-
sykdommer. Basert på kunnskapsgrunnlaget skal 
Helsedirektoratet foreslå mulige tiltak for en styr-
king av det helhetlige rehabiliteringstilbudet til 
personer med alvorlige øyesykdommer. Helsedi-
rektoratet skal også inkludere rehabiliteringstil-
budet til synshemmede i arbeidet som skal gjøres 
i oppfølgingen av evalueringen av opptrappings-
planen for habilitering og rehabilitering. Bruker-
organisasjoner og tjenestene i relevante sektorer 
skal involveres i arbeidet med disse oppdragene.

Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris- 
og lønnsjustering:
– 45 mill. kroner i økt bevilgning under kap. 734, 

post 71 for å styrke ordningen med tvungen 
omsorg for psykisk utviklingshemmede.

Formålet med bevilgningen er å ivareta særskilte 
utviklingsbehov innen psykisk helsevern og tverr-
faglig spesialisert rusbehandling (TSB). Kapitte-
let dekker også drift av landets kontrollkommisjo-

ner i psykisk helsevern, utgifter til hjemhenting av 
psykisk syke i utlandet og tilskudd til drift av 
fagenheten for tvungen omsorg som drives av 
Helse Midt-Norge RHF. Den generelle omtalen av 
tjenester til mennesker med psykiske lidelser og 
ruslidelser ligger under kap. 765 Psykisk helse og 
rusarbeid, kap. 732 Regionale helseforetak og del 
III, kap. 5 Spesialisthelsetjenesten. Utvikling av 
pakkeforløp er omtalt og finansiert over kap. 781.

Det foreslås 1,5 mill. kroner til gjennomføring 
av pasienterfaringsundersøkelse i psykisk helse-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 75 507 80 588 82 763

21 Spesielle driftsutgifter 55 286 59 879 56 587

70 Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv. 3 685 2 965 3 042

71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede 125 936 111 844 160 272

72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus 13 093 13 224 13 448

Sum kap. 734 273 507 268 500 316 112
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vern for barn og unge i 2022 over kap. 745, post 
01, jf. nærmere omtale der.

Anmodningsvedtak

Bruk av Naltrekson

Vedtak nr. 1119, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide bru-
ken av Naltrekson.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:119 S (2020–2021), jf. Innst. 578 S (2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom at Helse-
direktoratet har foreslått naltrekson depotinjek-
sjoner som legemiddel i legemiddelassistert reha-
bilitering (LAR) overfor Nye metoder, som er det 
nasjonale systemet for innføring og utfasing av 
metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er de regi-
onale helseforetakene som tar beslutninger i Nye 
metoder. Konklusjonen i Bestillerforum RHF 21. 
september 2020 var at videre behandling og 
beslutning i Nye metoder avventer søknad om 
markedsføringstillatelse i Europa. Så langt er det 
ikke kommet inn en slik søknad.

Rusfaglig kompetanse i bup

Vedtak nr. 1120, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) får rusfaglig kompe-
tanse.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:119 S (2020–2021), jf. Innst. 578 S (2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt gjennom ved at det 
enkelte helseforetak har ansvar for tilstrekkelig 
kunnskap om rusproblematikk hos spesialister i 
psykisk helsevern for barn og unge og kompe-
tanse i intervensjoner og behandling. Regjeringen 
har en målsetning om å utvikle det faglige samar-
beidet mellom psykisk helsevern for barn og unge 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og der-
ved også behandlingstilbudet til unge med skade-
lig bruk av rusmidler og rusbrukslidelser. I tillegg 
legger regjeringen til rette for å utvikle oppføl-
gings- og behandlingstilbudet til barn og unge 
med rusproblemer, jf. opptrappingsplanen for 
barn og unges psykiske helse. Gjennom Nasjonal 
alkoholstrategi 2021–2025 fremgår det videre at 
regjeringen også ønsker å utrede tverrfaglig spe-
sialisert rusbehandling for barn og unge (TSB-
Ung).

Avrusning og videre behandling

Vedtak nr. 1121, 3. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som sik-
rer at det etter avrusning normalt ikke går mer 
enn 24 timer før pasienten får tilbud om videre 
poliklinisk eller annen behandling.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:119 S (2020–2021), jf. Innst. 578 S (2020–2021).

Vedtaket anses som oppfylt ved at overgang til 
videre behandling er godt ivaretatt både i pakke-
forløp og faglige retningslinjer. Her fremgår det at 
oppfølging og/eller behandling i kommunen eller 
spesialisthelsetjenesten etter avrusningen bør 
planlegges i forkant eller i løpet av behandlingen. 

Stanse nedleggelse av det barne- og ungdomspsyki-
atriske tilbudet ved Kringsjåtunet

Vedtak nr. 710, 9. mars 2021

«Stortinget ber regjeringen stanse Sykehuset Inn-
landet sin plan om nedlegging av det barne- og 
ungdomspsykiatriske tilbudet ved Kringsjåtu-
net.»

Vedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av 
Dokument 8:47S (2020–2021), jf. Innstilling 261S 
(2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. 
Foretaksmøtet 20. april 2021 ba Helse Sør-Øst 
RHF følge opp Stortingets vedtak. Foretaksmøtet 
viste til oppdrag i revidert oppdragsdokument 
2019 om å gjøre særskilte analyser innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling for å videreutvikle framskrivingsmodellen for 
disse tjenesteområdene. Foretaksmøtet vedtok at 
tilbudet ved Kringsjåtunet skal opprettholdes til 
det er foretatt en ny vurdering på grunnlag av en 
samlet analyse av fremtidig kapasitetsbehov i psy-
kisk helsevern, jf. oppdrag i revidert oppdragsdo-
kument 2019.

Stanse nedbygging av døgnplasser

Vedtak nr. 695, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart stanse 
nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helse-
vern.»
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Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:130 S (2019–2020), jf. Innst. 243 S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. 
Foretaksmøtet av 20. april 2021 ba de regionale 
helseforetakene følge opp Stortingets vedtak. 
Foretaksmøtet viste for øvrig til at det er satt i 
gang en gjennomgang av kapasitet og analyse av 
fremtidige behov for døgnplasser og øvrige tjenes-
ter i psykisk helsevern. Oppdraget ble gitt i revi-
dert oppdragsdokument 2019 og rapport om 
arbeidet ble levert til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet sommeren 2021. Foretaksmøtet la til 
grunn at de regionale helseforetakene vurderer 
kapasiteten innenfor psykisk helsevern på bak-
grunn av denne rapporten. Foretaksmøtet vedtok 
at de regionale helseforetakene ikke skal redu-
sere døgnkapasiteten i psykisk helsevern før det 
er foretatt en ny vurdering på grunnlag av en sam-
let analyse av fremtidig kapasitetsbehov, jf. opp-
drag i revidert oppdragsdokument 2019.

Behov innen psykisk helsevern

Vedtak nr. 696, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå tilgjenge-
lig kapasitet og behov innen psykisk helsevern, 
med sikte på å øke døgnkapasiteten i tråd med 
behovet.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:130 S (2019–2020), jf. Innst. 243 S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. I 
tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023 ble det i 2019 gitt oppdrag til de regionale 
helseforetakene om å videreutvikle framskriv-
ningsmodellen i psykisk helsevern og TSB. De 
regionale helseforetakene har gjennomgått kapa-
sitet og gjort analyser av fremtidige behov. Dette 
omfatter både behov for døgnbehandling, polikli-
nisk- og ambulant behandling. Det ble også gitt i 
oppdrag å etablere et fagnettverk som utvikler og 
forvalter framskrivingsmodellene. Arbeidet har 
vært ledet av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med 
en bredt sammensatt arbeidsgruppe.

Departementet legger til grunn at de regio-
nale helseforetakene vil bruke ny framskrivings-
modell som et av flere verktøy for videreutvikling 
av tjenestene. Framskrivingene skal også legges 
til grunn ved regionale og lokale utviklingsplaner, 
organisering og innretting av helsetjenester, plan-
legging av utdanning og rekruttering av personell, 

planlegging av nye bygg, kjøp av helsetjenester og 
etablering av teknologisk infrastruktur.

De som har behov for døgnbehandling, har 
ofte også behov for en kombinasjon av døgntilbud 
og polikliniske og ambulante tjenester i tillegg til 
bolig og øvrig oppfølging i kommunene. Dette for 
å sikre sammenhengende tjenester og muligheten 
til å mestre hverdagen i sitt nærmiljø. Derfor skal 
personer med alvorlige psykiske lidelser og rus-
middelproblemer prioriteres som en av fire grup-
per i helsefellesskapene.

Utskrivningspraksis psykisk helsevern og TSB

Vedtak nr. 697, 25. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennom-
gang av utskrivningspraksis innenfor rus- og psy-
kisk helsevern.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Doku-
ment 8:130 S (2019–2020), jf. Innst. 243 S (2020–
2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp. En 
god utskrivningsprosess er viktig for å sikre konti-
nuitet til tjenestene, og er tydelig adressert i pak-
keforløpene. Det er anbefalinger om samhandling 
før utskrivning og hva som må gjennomgås i 
avsluttende samtale, slik som bolig, nettverk, akti-
viteter, kriseplan, kontaktperson i kommunen mv. 
Helsedirektoratet følger med på utskrivningsprak-
sis i psykisk helsevern og TSB gjennom pakke-
forløpene og brukerundersøkelser.

I tillegg har Helsedirektoratet, i tråd med 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, fått i 
oppdrag å utrede hva som er ønsket innretning av 
utskrivningsprosessen og basert på dette foreslå 
eventuelle endringer i nasjonale rammevilkår, her-
under forskrift om utskrivningsklare pasienter, 
relevant veileder, styringsinformasjon, finansier-
ingsordninger og digitale forutsetninger.

Evaluering av LAR-ordningen

Vedtak nr. 634, 24. april 2018

«Stortinget ber regjeringen evaluere LAR-ord-
ningen og fremme tiltak for å sikre innhold, kva-
litet og forbedringer i ordningen, slik at LAR kan 
fungere optimalt.»

Vedtaket ble truffet i Stortingets behandling av 
Dokument 8:29 S (2017–2018), jf. Innst. 215 S 
(2017–2018).
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Det vises til merknader til Innst. 11 S (2020–
2021) der komiteen viser til at regjeringen skal 
publisere en revidert retningslinje i løpet av 2020 
og avventer dette før vedtaket kan utkvitteres. Det 
vises og til Innst. 580 S (2020–2021) der komiteen 
registrerer at Helse- og omsorgsdepartementet vil 
komme tilbake til Stortinget med en nærmere 
redegjørelse i forbindelse med budsjettproposisjo-
nen for 2022. Komiteen anser ikke vedtaket for å 
være fulgt opp.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at Helse-
direktoratet har revidert den nasjonale faglige ret-
ningslinjen for legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR). Formålet er å sikre innhold, kvalitet og for-
bedringer i ordningen, slik at LAR kan fungere 
optimalt. Den reviderte retningslinjen er sendt på 
høring og vil etter planen bli publisert i løpet av 
andre halvår 2021. Helsedirektoratet har videre 
fått i oppdrag å gjennomføre en følge-evaluering 
av implementeringen av den nye retningslinjen. 
Helsedirektoratet har og utarbeidet egne pande-
mianbefalinger om LAR.

Pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser

Vedtak nr. 843, 5. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen vurdere en ny finan-
sieringsnøkkel for å sikre en tilstrekkelig og sik-
ker finansiering av ettervernet av personer med 
ruslidelser både i kommuner og i spesialisthelse-
tjenesten.»

Vedtaket ble truffet i Stortingets behandling av 
Dokument 8:179 S (2017–2018), jf. Innst. 345 S 
(2017–2018).

Det vises og til merknader til Innst. 11 S 
(2020–2021) og Innst. 580 S (2020–2021). Regje-
ringen har fulgt opp anmodningsvedtaket blant 
annet ved å innføre pakkeforløp innen psykisk 
helse og rus, der oppfølging etter behandling 
også inngår. Regjeringen har vurdert om en ny 
finansieringsnøkkel kunne være hensiktsmessig, 
men mener det ikke er ønskelig å gjøre endringer 
i dagens ansvars- og oppgavefordeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. Når pasi-
enter skrives ut fra døgnbehandling er det et kom-
munalt ansvar å sørge for et godt tilbud for den 
enkelte. Samtidig kan personer med ruslidelser få 
oppfølging av spesialisthelsetjenesten, også etter 
utskrivning fra døgninstitusjon.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til godtgjø-
ring og andre utgifter for kontrollkommisjonene 
innen det psykiske helsevernet.

Der det er personer under psykisk helsevern 
etter lov av 2. juli 1999 nr. 62, skal det være en 
kontrollkommisjon. Landet har 54 kontrollkommi-
sjoner. Kontrollkommisjonene skal ivareta retts-
sikkerheten til pasienter i møte med det psykiske 
helsevernet. Kommisjonene skal gjennomgå alle 
vedtak om tvungent psykisk helsevern og tvungen 
observasjon. Kontrollkommisjonen er klagein-
stans for de fleste vedtak etter psykisk helsevern-
loven, og skal i tillegg drive velferdskontroll. 
Enkelte av de vedtak kontrollkommisjonen fatter, 
kan pasienten få overprøvd av domstolene etter 
tvisteloven kap. 36, jf. psykisk helsevernloven § 7–
1. De siste 10 årene har antall slike klagesaker 
som har blitt brakt til domstolene fordoblet seg, 
og ligger nå på om lag 250 per år. Helsedirektora-
tet forbereder sakene for staten og har prosessan-
svar i om lag 50 saker årlig. Helsedirektoratet har 
et faglig og praktisk oppfølgingsansvar overfor 
kommisjonene. Den økonomiske forvaltningen er 
delegert til fylkesmennene gjennom embetsopp-
drag og fullmaktsbrev.

Som ledd i oppfølgingen av kontrollkommisjo-
nene er den årlige konferansen for alle medlem-
mene avholdt, herunder en egen dag med opplæ-
ring av nye medlemmer. Det er også avholdt en 
egen samling for lederne. Det er blitt lagd et e-
læringsprogram for kontrollkommisjonene med 
et eget kurs om vurdering av samtykkekompe-
tanse. Direktoratet har etablert en ressursgruppe 
for kontrollkommisjonene, for å sikre god og lik 
praksis på landsbasis. Helsedirektoratet har også 
arrangert en konferanse for landets fylkesmenn 
om tvangsreglene i Helse- og omsorgstjenestelo-
ven kap. 9, pasient- og brukerrettighetsloven kap. 
4A og forslag til ny tvangsbegrensningslov (NOU 
2019: 14).

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å flytte 4 mill. kroner til Justis- og 
beredskapsdepartementets kap. 430, post 01 knyt-
tet til at BASIS-prosjektet går over i ordinær drift.

Posten dekker bl.a. utgifter til behandling av 
personer som er dømt for seksuelle overgrep, føl-
geevaluering av prøveprosjektet med heroinassis-
tert behandling, samt ivaretakelse av særskilte 
utviklingsbehov innen tverrfaglig spesialisert rus-
behandling (TSB) og psykisk helsevern.
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Behandling av personer som er dømt for seksuelle  
overgrep.

Behandlingstilbudet for personer som er dømt for 
overgrep/seksuallovbrudd har de siste årene blitt 
styrket. Det ble i 2015 igangsatt et prosjekt 
(BASIS-prosjektet) for kartlegging og behandling 
av denne gruppen, i samarbeid mellom Helse-
direktoratet, Kompetansesenter for sikkerhets-, 
fengsels- og rettspsykiatri, fengselspsykiatrisk 
poliklinikk ved Oslo universitetssykehus HF, Kri-
minalomsorgen region sør og Helse Sør-Øst RHF. 
I oppdragsdokumentet for 2019 ble de regionale 
helseforetakene bedt om å etablere et behand-
lingstilbud etter modell av BASIS. Helsedirektora-
tet fikk tildelt tilskudd over kap. 734, post 21 for 
perioden 2019 til2021 til fordeling mellom helse-
foretakene. Etableringen av behandlingstilbudet 
fikk en tidsramme på to år. Det nasjonale imple-
menteringsarbeidet har vært ledet av Oslo univer-
sitetssykehus HF på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

Kriminalomsorgen har i perioden juni 2019 til 
juni 2021 screenet over 900 personer som er dømt 
for seksuallovbrudd. Resultatene viser at en fjer-
dedel befinner seg i BASIS’ antatte målgruppe. 
Dette er i tråd med internasjonale funn og stem-
mer overens med estimatet som dannet grunnlag 
for den nasjonale utrullingen av BASIS. Korona-
pandemien førte til forsinkelser i implementerin-
gen av tilbudet, men helseforetakene har likevel 
nådd målet om å få igangsatt behandling i alle hel-
seregioner innen utgangen av 2020. Antallet pasi-
enter i behandling (til sammen 77 pasienter) sva-
rer til behovet som ble anslått ved oppstart. Opp-
draget med å etablere regionale behandlingstil-
bud til personer som er dømt for å ha utført seksu-
elle overgrep vurderes av Helsedirektoratet som 
fullført.

Heroinassistert behandling

Et femårig prøveprosjekt med heroinassistert 
behandling ble igangsatt i 2020. Det skal etableres 
tilbud i Oslo og i Bergen for opptil 300 opiatavhen-
gige gjennom egne klinikker med god helse- og 
sosialfaglig bemanning. Som en del av prosjektet 
gjennomføres en følgeevaluering for å innhente 
mer kunnskap. Senter for rus- og avhengighets-
forskning (Seraf) fikk i 2020 i oppgave å lede eva-
lueringen som følger det kliniske prosjektet så 
lenge prøveprosjektet varer. Det foreslås et til-
skudd på 5 mill. kroner til følgeevalueringen i 
2022. Det vises til omtale av prosjektet under kap. 
732, post 70.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

For å utvikle tjenestene til det beste for pasienter 
og pårørende skal brukermedvirkning og innhold 
og kvalitet i behandlingen prioriteres. Helsedirek-
toratet har startet arbeidet med å utvikle nasjonale 
anbefalinger for brukermedvirkning i helse- og 
omsorgstjenesten innenfor områdene psykisk 
helse og rus, som skal kunne videreutvikles til 
også å omfatte brukermedvirkning for somatiske 
områder på sikt. Dette er en prosess som krever 
god forankring hos både brukere, pårørende og i 
fagmiljøet. Det er igangsatt innsamling og vurde-
ring av kunnskapsgrunnlaget for bruker- og pårø-
rendemedvirkning, og det tilrettelegges for bred 
medvirkning på mange arenaer. De nasjonale 
anbefalingene er planlagt publisert i 2022 og 
implementering vil pågå i 2023.

Helsedirektoratet har sendt på høring revidert 
nasjonal faglig retningslinje for behandling ved 
opioidavhengighet. Den reviderte retningslinjen 
skal etter planen publiseres høsten 2021. Det skal 
også gjennomføres en følgeevaluering av imple-
mentering av retningslinjen, med oppstart i 2021. 
Helsedirektoratet vil følge opp plan for oppdate-
ring og videreutvikling av øvrige normerende pro-
dukter, som nasjonale faglige retningslinjer, råd, 
veiledere og pakkeforløp. Se også omtale av pak-
keforløp psykisk helse og rus under kap. 781.

Kvalitetsregister for behandling av skadelig 
bruk eller avhengighet av rusmidler (KvaRus) ble 
tatt i bruk i 2020, og det pågår et arbeid for innfø-
ring og utvikling av kvalitetsregistre innen psy-
kisk helsevern.

Kvalitetsregistre, kvalitetsindikatorer, helse-
atlas og framskriving av framtidige behandlings-
behov i psykisk helsevern og TSB vil gi økt kunn-
skap om behandling og variasjon i tjenestene og 
må være koordinert med øvrig fag- og kvalitetsut-
vikling.

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Det har gjennom mange år vært en målsetting å 
oppnå økt frivillighet for pasienter med psykiske 
helseproblemer. Med virkning fra 1. september 
2017 ble psykisk helsevernloven revidert med for-
mål om å øke pasientenes selvbestemmelsesrett 
og rettssikkerhet. I praksis betyr lovendringen at 
samtykkekompetente pasienter som ikke utgjør 
fare for eget liv eller andres liv eller helse kan 
avslå et tilbud om behandling og oppfølging i psy-
kisk helsevern. Lovendringen gjaldt også ved-
taksplikt for alle tilfeller av skjerming som pasien-
ten motsetter seg. Det nye kravet om vedtaksfes-
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ting av tilbakeholdelse og behandling av pasienter 
som ikke kan avgi et gyldig samtykke, antas å ha 
bidratt til økt oppmerksomhet om at vedtaksplik-
ten også gjelder for pasienter som ikke aktivt mot-
setter seg behandlingen. Dette kan være noe av 
årsaken til økningen i tvangsinnleggelser. Helse-
direktoratet publiserte i 2020 rapporten «Tvang i 
psykisk helsevern – status etter lovendringene i 
2017».

Fra 2016 til 2017 viste aktivitetsstatistikken for 
psykisk helsevern reduksjon for flere tvangsfor-
mer. Utviklingen inn i 2018 viste igjen økning for 
både tvangsinnleggelser, tvangsbehandling, 
tvangsmidler og skjerming. Det ble likevel funnet 
indikasjoner på effekter av lovendringen, blant 
annet redusert varighet av tvungent psykisk 
helsevern.

Lovendringen kan ha hatt som effekt at antal-
let tvangsvedtak øker noe, uten at det er blitt mer 
reell tvang. Én av grunnene kan være at det før 
lovendringen ikke ble truffet tvangsvedtak for 
pasienter uten samtykkekompetanse som ikke 
motsatte seg innleggelse. Antallet reinnleggelser 
har ifølge Helsedirektoratet ikke gått opp. For-
holdstallet mellom innleggelser og pasienter har 
holdt seg stabilt på 1,4 innleggelser per pasient 
gjennom perioden 2014 til 2019, og det er forelø-
pig ikke blitt observert endringer i omfang av 
reinnleggelser på tvang etter lovendringen.

I 2020 publiserte Helsedirektoratet en oversikt 
over institusjoner som er godkjent for å ta ansvar 
for tvungent psykisk helsevern med og uten døg-
nopphold etter psykisk helsevernloven § 3-5 og 
psykisk helsevernforskriften §§ 2 til 5. Høsten 
2021 publiseres Nasjonale faglige råd for forebyg-
ging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern 
for voksne. Det er utviklet 12 faglige råd som er 
sendt til ekstern høring med frist juni 2021. 
Høringsinstansene er bedt om å gi innspill til 
egnede implementeringstiltak. Rådene skal ses i 
sammenheng med relevante pakkeforløp på psy-
kisk helsefeltet.

Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling 
om bruk av tvang (Tvangsforsk) ble overført til 
Helse Nord RHF fra 2019 og innlemmet i Sifer 
Nord. De viderefører arbeidet på nasjonalt nivå, 
og er en samarbeidspartner for direktoratet ved 
behov for oppdatert kunnskap.

Post 70 Hjemhenting ved alvorlig psykisk 
lidelse mv.

Bevilgningen på posten dekker utgifter ved hjem-
sendelse av utenlandske borgere med alvorlige 

psykiske lidelser og hjemhenting av norske bor-
gere ved alvorlige psykiske lidelser som befinner 
seg i utlandet.

Post 71 Tvungen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede

Ved lov av 15. juni 2001 nr. 64 om endringer i straf-
feloven og i enkelte andre lover (endringer i ikraft-
setting av strafferettslige utilregnelighetsregler 
og særreaksjoner, samt endringer i straffelovens 
§ 39a), som trådte i kraft 1. januar 2002, ble det 
besluttet å etablere en egen fagenhet for tvungen 
omsorg for psykisk utviklingshemmede lovbry-
tere.

Fra januar 2002 til juni 2021 er til sammen 33 
personer dømt til tvungen omsorg. Dom er opp-
hørt for 13 personer i perioden. Per juni 2021 var 5 
personer innlagt i fagenhetens sengepost for gjen-
nomføring av hhv. dom til tvungen omsorg etter 
straffelovens § 63 (3 personer) og etter straffepro-
sessloven § 188, varetektssurrogati (2 personer). 
De to i varetektssurrogat er tiltalt med påstand 
om dom på overføring til tvungen omsorg, hvor 
hovedforhandlingene nylig er gjennomført for den 
ene, og den andre antatt berammet til høsten 
2021. 18 personer befinner seg i eksterne tiltak 
under fagenhetens ansvar, for gjennomføring av 
dom til tvungen omsorg. Det er etablert avtale om 
slik gjennomføring for enda en person (oppstart 
medio september), og ytterligere ett eksternt til-
tak antas å starte opp i begynnelsen av september, 
forutsatt rettskraftig dom. Den sentrale fagenhe-
ten for tvungen omsorg regner med at det totalt 
blir etablert 7 nye eksterne tiltak i løpet av 2021.

Ansvaret for drift av Fagenhet for tvungen 
omsorg er lagt til Helse Midt-Norge RHF. Utgif-
tene til drift og videre investeringer dekkes delvis 
over denne posten. Tilsvarende gjelder kostnader 
knyttet til gjennomføring av særreaksjonen uten-
for fagenheten. I 2020 ble finansieringen av ord-
ningen lagt om og de regionale helseforetakene 
dekker 20 pst. av utgiftene til ordningen, jf. omtale 
under kap. 732, post 72–75.

Bevilgningen foreslås økt med 45 mill. kroner 
i 2022.

Som følge av den sterke økningen i nye dom-
mer til tvungen omsorg, vil Helse- og omsorgs-
departementet, i samarbeid med Justis- og bered-
skapsdepartementet og Finansdepartementet, se 
nærmere på årsakene til økningen og vurdere til-
tak for å oppnå større forutsigbarhet og kontroll 
med utgiftene til ordningen.
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Post 72 Utviklingsområder innen psykisk 
helsevern og rus

Kompetansesentrene i sikkerhets-, fengsels- og 
rettspsykiatri (Sifer)

Behandling og oppfølging av personer med alvor-
lige psykiske lidelser som begår grove kriminelle 
handlinger, stiller særlig krav til kompetanse. De 
fire regionale kompetansesentrene (Oslo, Bergen, 
Tromsø og Trondheim) og de regionale sikker-
hetsavdelingene har spesialkompetanse innen fag-
områdene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri 
som overføres både til lokale sikkerhets-
avdelinger og til allmennpsykiatriske avdelinger 
ved behov. Driften av kompetansesentrene er for-
ankret i de regionale helseforetakene. De regio-

nale kompetansesentrene har etablert et nasjonalt 
kompetansenettverk seg imellom for å styrke de 
nasjonale forsknings- og fagutviklingsprosjektene 
innenfor de tre fagområdene. Det forslås å videre-
føre tilskuddet til kompetansesentrene i sikker-
hets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Uni-
versitetet i Oslo (Seraf) har en omfattende virk-
somhet og er en viktig instans i å utvikle kompe-
tanse, kunnskap og kvalitet på rusfeltet, i særlig 
grad innen spesialisthelsetjenesten/tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Tilskuddet til senteret 
foreslås videreført i 2022.

Kap. 737 Historiske pensjonskostnader

Post 70 Tilskudd

Det ble i 2019 etablert en tilskuddsordning til dek-
ning av ideelle og andre virksomheters historiske 
pensjonskostnader knyttet til offentlig tjeneste-
pensjonsordning. Ordningen er hjemlet i lov 1. 
mars 2019 nr. 3 om tilskudd til visse private virk-
somheter med offentlig tjenestepensjonsordning 
og reguleres nærmere i forskrift. Ordningen gjel-
der privat virksomhet med offentlig tjenestepen-
sjonsordning som har levert lovpålagte spesialist-

helsetjenester og barneverntjenester som staten 
nå er ansvarlig for. For nærmere omtale av ordnin-
gen vises det til Prop. 1 S (2018–2019) og (2019–
2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordnin-
gen, også for den delen som gjelder statlige bar-
nevernstjenester. Det ble utbetalt totalt 27,8 mill. 
kroner i tilskudd i 2020.

For 2022 foreslås det en bevilgning på 
83,1 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Tilskudd, overslagsbevilgning 27 792 131 006 83 112

Sum kap. 737 27 792 131 006 83 112
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Programkategori 10.40 Sentral helseforvaltning

Utgifter under programkategori 10.40 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 10.40 fordelt på postgrupper

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

740 Helsedirektoratet 1 546 535 1 517 303 1 438 086 -5,2

741 Norsk pasientskadeerstatning 288 185 291 825 299 036 2,5

742 Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten 156 508 177 350 180 920 2,0

744 Direktoratet for e-helse 332 600 329 815 319 448 -3,1

745 Folkehelseinstituttet 1 441 826 1 427 135 1 458 895 2,2

746 Statens legemiddelverk 414 750 355 257 388 563 9,4

747 Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet 120 570 129 566 143 354 10,6

748 Statens helsetilsyn 160 628 162 047 168 619 4,1

749 Statens undersøkelseskommisjon for 
helse- og omsorgstjenesten 32 962 40 258 41 381 2,8

Sum kategori 10.40 4 494 564 4 430 556 4 438 302 0,2

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

01-29 Statens egne driftsutgifter 4 312 471 4 186 377 4 187 809 0,0

30-49 Nybygg, anlegg mv. 17 137 17 882 18 312 2,4

50-89 Overføringer til andre 164 956 226 297 232 181 2,6

Sum kategori 10.40 4 494 564 4 430 556 4 438 302 0,2
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Kap. 740 Helsedirektoratet

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris-
justering:
– Bevilgningen foreslås redusert med 92,6 mill. 

kroner knyttet til utfasing av ekstraordinære 
kostnader knyttet til pandemihåndteringen. 
Regjeringen vil følge smittesituasjonen i 
2022, og vurdere bevilgningsbehovet knyttet 
til beredskapsarbeidet i lys av smittesitua-
sjonen

– 25,1 mill. kroner, knyttet til utgifter til enkelte 
bevillings- og registreringsordninger på 
tobakksområdet, flyttes fra kap. 740, post 01 til 
kap. 714, post 21

– 10 mill. kroner flyttes fra kap. 740, post 21 til 
kap. 740, post 01 for å korrigere en feil fra Prop. 
1 S (2020–2021)

– 9,9 mill. kroner flyttes fra kap.781, post 21 til 
kap. 740, post 01 for å følge opp arbeidet med 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

– 1,3 mill. kroner i økt bevilgning til dekning av 
driftsutgifter ved tiltak rettet mot legereserva-
sjoner uten faglig begrunnelse. Det vises til 
omtale under kap. 2751, post 70.

Samfunnsoppdrag og roller

Helsedirektoratet skal bidra til at flere har god 
helse, at helseforskjellene blir mindre mellom folk 
og at flere får god og sikker behandling. Direkto-
ratet understøtter også at pasienter og brukere 
skal få møte en samordnet tjeneste og tilretteleg-
ger for økt samfunnssikkerhet og beredskap. 
Hovedaktivitetene er å:
– gi råd om kosthold, fysisk aktivitet, psykisk 

helse, tobakk, alkohol og andre rusmidler

– redusere helseforskjeller ved å samarbeide 
med helsesektoren og andre sektorer som 
skole, transport, nærmiljø og arbeidsliv

– sammen med helsepersonell og brukere 
utvikle tjenestene

– bidra til at pasientene får oppfylt sine rettighe-
ter og påvirker behandling og tjenestetilbud

– videreutvikle og drifte finansieringsordnin-
gene for helsetjenestene og pasientene

– sikre at pasienter møter helsepersonell som 
har riktig utdanning og kompetanse

– ta ansvar for å koordinere helsetjenesten i en 
stor krise

– følge med på helseutviklingen og foreslå tiltak 
som skal gi folk bedre helse

Helsedirektoratet er som fagdirektorat og myn-
dighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepar-
tementet. Helsedirektoratet utfører oppgaver 
innen tre ulike roller:
– Fagrollen: Helsedirektoratet er fagorgan på fol-

kehelse-, levekårs- og helse- og omsorgstje-
nesteområdet. Direktoratet skal være en pådri-
ver for kunnskapsbasert arbeid, og sammen-
stille kunnskap og erfaring i faglige spørsmål 
og opptre nasjonalt faglig normerende.

– Forvaltningsrollen: Helsedirektoratet har en 
rekke forvaltningsoppgaver etter delegering 
fra Helse- og omsorgsdepartementet, her-
under myndighet til å anvende og fortolke lov 
og regelverk innenfor folkehelse og helse- og 
omsorgssektoren.

– Iverksetter av vedtatt politikk: Helsedirektora-
tet skal sikre at vedtatt politikk settes i verk på 
helse- og omsorgsområdet i tråd med førin-
gene som departementet gir. Direktoratet har 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 1 397 345 1 311 863 1 236 106

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 40 044 49 235 41 714

60 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger 94 022 87 149 89 415

70 Helsetjenester i annet EØS-land 70 704 69 056 70 851

71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler -53 008

72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg -2 572

Sum kap. 740 1 546 535 1 517 303 1 438 086
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ansvaret for å oppnå fastlagte mål og priorite-
ringer i tråd med styringssignal.

I tillegg har Helsedirektoratet et særskilt ansvar 
for nasjonal helseberedskap.

Helsedirektoratets ansvar knyttet til nasjonale 
faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindika-
torer er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven 
av 2011 og i spesialisthelsetjenesteloven av 1999. I 
folkehelselovgivningen er Helsedirektoratets 
ansvar innen folkehelsearbeid fastsatt.

Oppfølging av prioriterte strategier

Pandemihåndtering og lovpålagte myndighets-
oppgaver har vært høyest prioritert i 2021. Helse-
direktoratet har et sentralt ansvar for å iverksette 
politisk vedtatte strategier for utvikling av helse- 
og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet. I til-
delingsbrevet for 2021 var følgende strategier sær-
lig prioritert:
– Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og 

sykehusplan 2020–2023
– Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En 

kvalitetsreform for eldre.
– Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga 

– Gode liv i eit trygt samfunn
– Handlingsplan for allmennlegetjenesten 

(2020–2024)

I tillegg ble psykisk helse og rus fremhevet som 
et prioritert fagområde med vekt på videreutvik-
ling av pakkeforløp, arbeid med tvangsbegrens-
ningsloven, oppfølging av tiltak i Nasjonal helse- 
og sykehusplan 2020–2023 og gjennomføring av 
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske 
helse.

Helsedirektoratet har en særskilt rolle i oppføl-
gingen av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023. I tillegg til en rekke spesielle oppdrag, skal 
direktoratet hver høst levere en rapport med vur-
dering av status for gjennomføring, risiko og 
anbefaling om tiltak. Direktoratet har oppdrag 
innenfor alle planens områder. Arbeidet er forsin-
ket som følge av pandemihåndteringen, men 
direktoratet har likevel levert på flere oppdrag. 
Støtte og tilrettelegging for helsefellesskapene 
har vært høyt prioritert. Hdir har opprettet en 
egen temaside med informasjon og veiledning for 
helsefellesskapene, og direktoratet fasiliterer et 
nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og infor-
masjonsdeling mellom de 19 helsefellesskapene. 
De regionale helseforetakene og KS deltar også i 
nettverket.

Helsedirektoratet, i samarbeid med KS og Sen-
ter for omsorgsforskning, utgjør det nasjonale 
støtteapparatet for Leve hele livet-reformen. Det 
nasjonale støtteapparatet driver blant annet infor-
masjons- og kommunikasjonsarbeid, tilrettelegger 
og sprer faglig kunnskap, tilbyr veiledning i 
arbeidsmetodikk og sørger for evaluering av 
reformen. Det vises til omtale under kap. 761, post 
21.

Helsedirektoratet har ansvar for oppfølgingen 
av Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Direk-
toratet har flere oppdrag knyttet til gjennomføring 
av tiltakene i planen, og er ansvarlig for rapporte-
ring på og evaluering av tiltakenes og handlings-
planens måloppnåelse. Helsedirektoratet er også 
ansvarlig for anskaffelse av en ekstern evaluator. 
Det vises til nærmere omtale under kap. 762, post 
21

Helsedirektoratets aktiviteter innenfor psykisk 
helse og rus er omtalt under kap. 765, 734 og 781.

Pandemihåndtering

Helsedirektoratet har hatt en sentral rolle i hånd-
teringen av koronapandemien gjennom å koordi-
nere helsesektoren, gi råd, innhente kunnskap, og 
være et kompetanseorgan – for departement og 
regjering og for alle samfunnssektorer og innbyg-
gere.

Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser 
(BUB) ledes av Helsedirektøren og består av ni 
sentrale virksomheter utover Helsedirektoratet. 
Gjennom BUB har andre sektorer, representanter 
for statsforvalterne og helsesektoren løftet 
bekymringer for konsekvenser av ulike tiltak, og 
komme med forslag til justeringer.

Helsedirektoratet har arbeidet aktivt med å 
sørge for oppdatert informasjon og veiledning til 
alle ansatte i helsetjenesten gjennom helsedirek-
toratet.no, webinarer og portalen Helseaktuelt. 
For å bidra til rekruttering av helsepersonell, ble 
det i 2020 etablert et register for reservepersonell 
der helsepersonell med ledig kapasitet kunne 
registrere seg. Registeret vedlikeholdes og vide-
reutvikles med tanke på å være en permanent res-
surs. Gjennom en utvidet adgang til lisens for hel-
sefagstudenter, har direktoratet klargjort 2340 
studenter for innsats i helsetjenesten.

Helsedirektoratet har publisert nye styrings-
data under pandemien for å understøtte lokal og 
sentral helseforvaltning sitt arbeid med pandemi-
håndtering. Det er etablert flere ulike rapporterin-
ger fra helsesektoren til Helsedirektoratet i for-
bindelse med koronasituasjonen, og det er behov 
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for å samle disse i større grad og sørge for at data 
et tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.

Det er etablert et skjema i altinn der kommu-
nene logger seg inn og rapporterer lagertall og 
forbruk av smittevernutstyr, antall hurtigtester på 
lager, antall de ønsker å bestille, antall isolerte 
personer i sykehjem og institusjon, kommunens 
kapasitet i arbeidet med smittesporing og hvor 
mange innbyggere som er i karantene. Rapporte-
ringen vil i løpet av høsten flyttes fra altinn.no til 
egen løsning som er utviklet hos statsforvalteren. 
Dette skal gjøre det enklere for kommunene å rap-
portere inn sine tall. Dette vil innebære endringer 
i de tekniske løsningene som Helsedirektoratet 
har etablert.

Med bakgrunn i NPR-forskriften er det eta-
blert et system som samler inn og sammenstiller 
data fra alle regionale helseforetak og trekker ut 
data som er relevant for Folkehelseinstituttet, kva-
litetssikrer diagnosekoder mot MSIS, og maske-
rer data som ikke skal deles av personvernhen-
syn. Løsningen har vært en svært viktig informa-
sjonskilde for instituttet sitt analysemiljø, både for 
arbeid med å følge pandemien, og for å utvikle en 
modell for vaksinasjon og oppfølging av denne. 
Den har videre gitt verdifulle innspill til behov 
som oppstår i en pandemisituasjon og rustet Hel-
sedirektoratet betydelig for å håndtere lignende 
situasjoner i framtiden.

Det juridiske arbeidet i Helsedirektoratet har 
sjelden vært så omfattende og så hurtig utviklet 
som i 2020. Hjemler i Smittevernloven og Bered-
skapsloven ble tatt i bruk for første gang. Etter at 
den nye covid-19-forskriften ble fastsatt i slutten 
av mars 2020, er den blitt endret et høyt antall gan-
ger som et ledd i regjeringens strategi om å ha 
kontroll på pandemien.

Helsedirektoratet har som følge av koronapan-
demien hatt en svært høy arbeidsbelastning i 2020 
og 2021, både samlet sett og særlig for enkeltmed-
arbeidere med kompetanse som har vært viktig 
for å kunne håndtere pandemien.

Folkehelse

Helsedirektoratets folkehelsearbeid er rettet inn 
mot de nasjonale målene for folkehelsepolitikken, 
WHOs mål om å redusere for tidlig død av ikke-
smittsomme sykdommer (NCD) samt FNs bære-
kraftsmål om god helse, jf. Meld. St. 19 (2018–
2019) Folkehelsemeldinga og Meld. St. 40 (2020–
2021) Mål med mening.

Helsedirektoratet er, sammen med Folkehel-
seinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementets 
viktigste premissleverandør i arbeidet med utvik-

ling og oppfølging av strategier og meldinger på 
folkehelseområdet. I 2022 vil bl.a. arbeidet med ny 
folkehelsemelding og ny NCD-strategi være vik-
tig.

I 2020 startet arbeidet med implementering av 
veileder i systematisk folkehelsearbeid i fylker og 
kommuner. Helsedirektoratet har lagt vekt på å 
støtte kommunene i deres arbeid med tiltak for å 
redusere sosiale ulikheter i helse og utvikle indi-
katorer som gir informasjon om status for kom-
munenes systematiske folkehelsearbeid. Indika-
torsettet skal bidra til standarder for godt folkehel-
searbeid og gi muligheter for sammenlikninger 
mellom kommuner og med gjennomsnittsstatus 
regionalt og lokalt.

Den første nasjonale undersøkelsen av livskva-
litet ble i 2020 gjennomført av Statistisk sentral-
byrå, etter et oppdrag fra Helsedirektoratet og 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. En ny 
nasjonal livskvalitetsundersøkelse vil gjennom-
føres i 2021.

I mars 2021 ble ny avtale for Partnerskap mot 
mobbing (2021–2025) undertegnet av 15 part-
nere. Partnernes forpliktelser skal styrkes og 
tydeliggjøres. Det vil også være viktig å sørge for 
en tydeligere stemme fra barn.

Helsedirektoratet følger opp Nasjonal hand-
lingsplan for bedre kosthold (2017–2023), og opp-
følging skal ses i sammenheng med strategien 
Matnasjonen Norge og Klimaplan 2030 som løfter 
fram tiltak om systematisk tverrsektorielt kost-
holdsarbeid i kommunene. Handlingsplanens til-
tak om å gjøre en overordnet vurdering av ernæ-
ringsområdet i spesialisthelsetjenesten, oppdatere 
oversikt over kliniske ernæringsfysiologer og 
ernæringsarbeid rettet mot særlige grupper føl-
ges opp.

Helsedirektoratet bistår Utdanningsdirektora-
tet i arbeidet med veiledere og støttemateriell til 
ny nasjonal rammeplan for SFO om bl.a. kosthold 
og fysisk aktivitet, samt i etableringen av satsin-
gen barn og unge i bevegelse.

Helsedirektoratet følger opp regjeringens stra-
tegi for et aldersvennlig samfunn med kunnskaps- 
og metodeutvikling, og Senteret for et aldersvenn-
lig Norge er etablert i Ålesund, jf. kap. 714, post 
21.

Helsedirektoratet bistår i oppfølgingen av 
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029 – 
sammen om aktive liv, blant annet for å sikre at 
fysisk aktivitet blir ivaretatt som et nasjonalt hen-
syn i samfunns- og arealplanlegging og for å legge 
grunnlag for gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer. 
I handlingsplanen legges det bl.a. vekt på gjøre 
nye nasjonale råd om fysisk aktivitet kjent i befolk-
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ningen, formidle lavterskeltilbud som «Smart 
mosjon i arbeidslivet» og oppdatere kostnads- og 
nyttevurderinger av daglig fysisk aktivitet i sko-
len. Kunnskap og erfaringer fra Helsedirektora-
tets treårige utviklingsarbeid om nærmiljø og 
lokalsamfunn som fremmer folkehelse har blitt 
tatt i bruk kommuner og organisasjoner.

Helsedirektoratets arbeid på tobakksfeltet tar 
utgangspunkt i den nasjonale tobakksstrategien 
inntatt i Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemel-
dinga. Et satsingsområde er pilotprosjektet for 
røykeslutt i Vestre Viken helseregion, jf. omtale 
under kap. 714, post 21. Helsedirektoratets opp-
gaver knyttet til EUs tobakksdirektiv, ny bevil-
lingsordning for import, eksport og produksjon av 
tobakksvarer samt registreringsordningen for 
tobakkssalg finansieres med gebyrinntekter over 
kap. 3714, post 04 og sektoravgift over kap. 5572, 
post 75.

Helsedirektoratet viderefører sitt rusmiddel-
forebyggende arbeid, og følger opp sentrale prio-
riteringer i Nasjonal alkoholstrategi (2021–2025). 
Helsedirektoratet har blant annet et ansvar for å 
understøtte alkoholforebygging i kommunene og 
bidra til å fremme alkoholfrie arenaer. Helsedirek-
toratet vil vurdere hvordan den rusforebyggende 
innsatsen blant unge voksne kan styrkes, blant 
annet gjennom oppfølgingen av informasjonskam-
panjen om cannabis som ble gjennomført høsten 
2020.

Helsedirektoratet arbeider med kommunika-
sjon for å hjelpe befolkningen til å ta gode selv-
stendige valg på levevaneområdet. Psykisk helse 
og levevaner ses i sammenheng i kommunika-
sjonssatsingen. I 2020 og 2021 har kommunika-
sjons- og annonseringsaktivitet stort sett vært 
konsentrert rundt korona. Arbeidet med kommu-
nikasjon på levevaneområdene skal gjenopptas og 
videreføres i 2022.

Registre

Helsedirektoratet forvalter en rekke registre, her-
under Kommunalt pasient- og brukerregister 
(KPR) og Norsk pasientregister (NPR), Egg- og 
sæddonorregisteret (ESDR), Helsepersonellregis-
teret, Medisinsk kvalitetsregister for forskning, 
Fastlegeregisteret og Register for reserveperso-
nell og innsatspersonell i forbindelse med covid-
19, mv.

Det er i 2021 etablert en felles løsning (mel-
dingstjener) for mottak og utsending av data i 
Norsk helsenett. Løsningen validerer og avviser 
teknisk underkjente meldinger, og legger til rette 
for automatisert rapportering til helseregistre. 

Dette skal understøtte arbeidet med å bedre kvali-
teten på innrapporterte data til NPR og KPR.

Norsk pasientregister (NPR)

Norsk pasientregister (NPR) inneholder informa-
sjon om alle pasienter som venter på, eller som 
har fått behandling innen spesialisthelsetjenesten. 
Et sentralt pasientregister er avgjørende for å 
sikre pasienters rett til helsetjenester, for å for-
bedre kvaliteten i helsetjenestene og for å finansi-
ere helsesektoren. Helsedirektoratet utfører et 
betydelig antall leveranser av data fra registeret til 
styringsformål, Nasjonal Kjernejournal, kvalitets-
registre, pasientregister og forskning. Videre leg-
ges det ned betydelig innsats for å understøtte 
Helsedataprogrammets arbeid med å etablere 
Helsedataservice og Helseanalyseplattformen.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Kommunalt Pasient- og brukerregister (KPR) inne-
holder opplysninger om personer som har søkt, 
mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester 
fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fra 
virksomheter som yter tannhelsetjenester etter 
tannhelsetjenesteloven og fra private uten driftsav-
tale med kommune eller fylkeskommune som yter 
helse- og omsorgstjenester på kommunalt nivå. 
Formålet med registeret er å gi sentrale og kom-
munale myndigheter grunnlag for planlegging, sty-
ring, finansiering og evaluering av kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Informasjon i registe-
ret bidrar til å øke kvaliteten på helse- og omsorgs-
tjenestene, sikre god planlegging og et likeverdig 
helsetilbud uavhengig av kjønn, bosted og sosial 
status, gi mer kunnskap om effekten av behandling 
og sykdommers utbredelse, årsaker og forløp. Se 
omtale under kap. 701, post 21.

Egg- og sæddonorregisteret (ESDR)

Det sentrale egg- og sæddonorregisteret er hjem-
let i bioteknologiloven § 2-8 og skal ha informa-
sjon om identiteten til en egg- eller sæddonor som 
benyttes i assistert befruktning, både norske og 
utenlandske. Formålet er at barn født ved hjelp av 
donor skal kunne få innsikt i donors identitet. 
Registeret ble etablert i Helsedirektoratet i 2019 
med funksjonalitet for å registrere sæddonor. I 
2020 er registeret utvidet med mulighet for å 
registrere eggdonor.

Fra 1. januar 2023 må registeret kunne hånd-
tere de første henvendelsene fra personer født ved 
hjelp av assistert befruktning med donorsæd 
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(henvendelser fra personer født ved hjelp av dono-
regg vil tidligst komme i 2036). Helsedirektoratet 
må derfor innen 1. januar 2023 ha etablert en løs-
ning for formidling av informasjonen om donors 
identitet. Dette vil kreve utredning og utvikling 
(inkl. utvikling av registerløsningen).

Strategi for utvikling av registerfeltet

Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrev for 2021 
fra Helse- og omsorgsdepartementet oppdrag 
knyttet til strategisk utvikling av direktoratets 
helseregistre. Direktoratet skal utarbeide en 
strategi for utviklingen av helseregistrene som 
forvaltes av direktoratet og synliggjøre hvordan 
helseregistrene understøtter Helsedirektoratets 
øvrige oppgaver, samt innrettes med sikte på 
bedre samlet måloppnåelse for direktoratet. Stra-
tegien skal også utdype sammenhengen med mål 
og tiltak i helsedataprogrammet, herunder eta-
blering av Helsedataservice (HDS) og Helseana-
lyseplattformen (HAP). Oppdraget skal sees i 
sammenheng med utvikling av Helsedirektoratet 
sine registre som ledd i arbeidet med korona-
pandemien.

Styringsinformasjon – analyse og statistikk

Helsedirektoratet skal bidra til at ulike sektorer 
og forvaltningsnivå har nødvendig kunnskap for å 
ivareta sitt ansvar for å forebygge sykdom og 
fremme helse. Helsedirektoratet skal analysere 
utviklingstrekk og gjøre gode samlede vurderin-
ger på tvers av nivå og tjenesteansvar på hvordan 
tjenestene og forvaltningen møter målene som er 
satt i helsepolitikken. Det innebærer å vurdere 
om helsesystemet (folkehelse, tverrsektorielle 
innsatser, forebygging og helse- og omsorgstje-
nester) er tilpasset befolkningens behov og 
utvikler seg i ønsket retning.

Helsedirektoratet hadde i 2020 rett over 1300 
faste leveranser av styringsinformasjon til de regi-
onale helseforetakene. Leveranser til kommunene 
er under etablering og utvides fortløpende. Kom-
munene får informasjon om innhold og kvalitet i 
innsendte opplysninger fra helse- og omsorgstje-
nesten i dashboards. I 2020 er styringsinforma-
sjon til kommunene styrket med en satsning på 
allmennlegedata. Det er, i samarbeid med tje-
nesten, publisert 13 nye statistikker som et ledd i 
arbeidet med å for å få oversikt over aktivitet i all-
mennlegetjenesten. Arbeidet med å utvikle ytterli-
gere relevant styringsinformasjon for kommu-
nene fortsetter i 2021 og styrkes med etablering 
av påloggingsløsning. Helsedirektoratet har 

begynt arbeidet med å etablere styringsinforma-
sjon knyttet til helsefellesskap, for primær- og spe-
sialisthelsetjenesten.

Styringsinformasjon til Helse- og omsorgsde-
partementet leveres i egne dashboards, rapporter, 
og løpende ved spesifikke henvendelser.

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Nasjonale kvalitetsindikatorer brukes til kvalitets-
forbedring i tjenestene, de skal gi pasienter, bru-
kere og pårørende mulighet til å velge behand-
lingssted på et kvalifisert og informert grunnlag 
og de skal gi politisk ledelse, myndigheter og 
ledere på alle nivå et godt grunnlag for planleg-
ging og styring og bidra til åpenhet om kvalitet og 
variasjon i tjenestetilbudet. Resultatene offentlig-
gjøres regelmessig på Helsedirektoratets nett-
side. Kvalitetsindikatorene brukes også i resultat-
basert finansiering (tidligere kvalitetsbasert finan-
siering) for spesialisthelsetjenesten, se nærmere 
omtale under kap. 732, post 71.

I 2021 er drift og publisering av nasjonale kva-
litetsindikatorer høyt prioritert samtidig som utvi-
klingsløp for nye kvalitetsindikatorer fortsetter. 
Helsedirektoratet publiserer oppdaterte resultater 
på nasjonale kvalitetsindikatorer 4 ganger per år 
(5 ganger i 2021). Det nasjonale kvalitetsindikator-
systemet består ved utgangen av juni av 186 indi-
katorer. Kvalitetsindikatorene ble publisert 24. 
mars (allmennlegetjenesten), 6. mai (spesialisthel-
setjenesten) og 24. juni (kommunale helse- og 
omsorgstjenester, tannhelsetjenester). Det er 
videre planlagt publisering av kvalitetsindikatorer 
for spesialisthelsetjenesten 16. september og 2. 
desember.

I 2021 arbeides det med utvikling av nye nasjo-
nale kvalitetsindikatorer på flere ulike områder. 
Kvalitetsindikatorene utarbeides i nært samarbeid 
med relevante fag- og registermiljø. Følgende er 
publisert eller under utvikling i 2021:
– Allmennlegetjenesten. Helsedirektoratet publi-

serte 24. mars de to første nasjonale kvalitetsin-
dikatorene for fastlegetjenesten: Fastleger 
med spesialisering i allmennmedisin, og Varig-
het på kommunenes avtaler med fastleger. 
Dette arbeidet vil fortsette også i 2022 gitt fort-
satt tilgang på ressurser.

– Pakkeforløp psykisk helse og rus. Helsedirek-
toratet publiserte ni nye nasjonale kvalitetsindi-
katorer for pakkeforløp psykisk helse og rus 
den 6. mai.

– Demens/velferdsteknologi. 24. juni ble det 
publisert en ny kvalitetsindikator innen 
demens: Hjemmeboende personer med 
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demens som har lokaliseringsteknologi (GPS) 
fra kommunen.

– Pakkeforløp for hjerneslag. Det planlegges to 
nye kvalitetsindikatorer fra pakkeforløp hjer-
neslag til publiseringen den 16. september: 
Innleggelse i slagenhet innen anbefalt tid og 
Gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering 
innen anbefalt tid.

Direktoratet jobber også med utvikling av nasjo-
nale kvalitetsindikatorer for ytterligere områder, 
herunder heltid og deltid for ansatte i kommunale 
helse- og omsorgstjenester, legevakt og akuttme-
disin, pasientsikkerhetskultur i spesialisthelsetje-
nesten, legemiddelbruk blant eldre/forskrivinger 
fra fastlege og brukererfaringsundersøkelse på 
fastlegefeltet. Helsedirektoratet skal videre 
utvikle kvalitetsindikatorer for ernæring i spesia-
listhelsetjenesten som oppfølging av Nasjonal 
handlingsplan for bedre kosthold.

I forbindelse med utvikling av nye indikatorer 
for kommunale helse- og omsorgstjenester/all-
mennlege og legevakt er det behov for å forbedre 
statistikkvisningene med sikte på økt brukervenn-
lighet. Dette arbeidet er påbegynt og vil fortsette 
utover i 2021.

Tilskuddsforvaltning

Tilskuddsforvaltning er en sentral oppgave i Hel-
sedirektoratet. I 2020 hadde direktoratet ansvaret 
for 166 tilskuddsordninger med et totalt budsjett 
på 18,8 mrd. kroner. Tolv av ordningene, med et 
budsjett på 1,6 mrd. kroner, ble forvaltet av Stats-
forvalteren, Stiftelsen Dam og Aldring og helse 
(nasjonalt kompetansesenter) på vegne av Helse-
direktoratet. Direktoratet jobber med digitalise-
ring av tilskuddsområdet for å få en brukervenn-
lig, effektiv og målrettet tilskuddsforvaltning. 
Modernisering av tilskuddsområdet vil forenkle 
hverdagen for både brukere og saksbehandlere.

Pasientsikkerhet – «I trygge hender»

Ved avslutning av pasientsikkerhetsprogrammet 
«I trygge hender», ble det besluttet at arbeidet 
med pasientsikkerhet skulle videreføres på per-
manent basis i tråd med etablerte ansvarsposisjo-
ner, og med utgangspunkt i en nasjonal handlings-
plan. I 2019 la Helsedirektoratet frem Nasjonal 
handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsfor-

bedring (2019–2023). Handlingsplanen skal bidra 
til samordnet og målrettet innsats for å redusere 
pasientskader, samt understøtte og legge til rette 
for at krav i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbe-
dring i helse- og omsorgstjenesten etterleves. Til-
taksområdene i planen bygger opp under behovet 
for bedre ledelse og kultur, kompetanse samt 
systemer og strukturer. Pågående nasjonale sat-
singer for å redusere pasientskader videreføres, 
og det arbeides med å styrke og videreutvikle 
nasjonale satsinger knyttet til legemidler, helsetje-
nesteassosierte infeksjoner samt arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur. Helsedirektoratet har 
som fast oppgave – uavhengig av tidsrammen for 
handlingsplanen – å sikre en målrettet og samord-
net innsats for trygge og sikre tjenester og å være 
et kompetansemiljø for pasientsikkerhet og forbe-
dringsarbeid. For å sikre at arbeidet med «I 
trygge hender» videreføres på permanent basis, 
foreslås det å flytte midlene på kap.781, post 21 til 
«I trygge hender» til kap. 740, post 01 i 2022.

Autorisasjon og godkjenning

Godkjenning av helsepersonell er en viktig opp-
gave for Helsedirektoratet. I 2020 mottok direkto-
ratet ca. 26 000 saker knyttet til søknader om auto-
risasjon og lisens. Det ble innvilget 17 043 autori-
sasjoner og 4 895 lisenser, fordelt på 29 profesjo-
ner. Det ble gitt 917 avslag og 212 avslag med 
praksisløp. Avslagene utgjør 4,3 pst. av de behand-
lede søknadene. Det er innvilget flest autorisasjo-
ner innenfor profesjonene sykepleiere (5 500), 
helsefagarbeidere (4 760), leger (1 623), verne-
pleiere (975), helsesekretærer (587) og psykolo-
ger (425).

I arbeidet med håndteringen av covid-19 var 
det i 2020 behov for å mobilisere helsefagstuden-
ter som reservepersonell i helsetjenesten. Det ble 
derfor åpnet opp for at også studenter, elever og 
lærlinger som er under annen helse- og sosialfag-
lig utdanning enn medisin og farmasi, kan få inn-
vilget studentlisens i siste studieår.

Det ble fastsatt ny forskriftsbestemmelse i for-
skrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrud-
det (covid-19-forskriften) om lisens til helsefaglige 
studenter slik at disse i arbeidet med covid-19 skal 
kunne gi helsehjelp som helsepersonell utenfor 
helsefaglig opplæring, jf. § 17 a. Så langt er det 
utstedt 2340 studentlisenser etter denne bestem-
melsen.
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Tabell 4.11 Oversikt over antall innvilgede autorisasjoner og lisenser i 2020 sammenliknet med 2019

Norge Norden EU/EØS Andre Totalsum

Yrkeskode 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Ambulansearbeider (AA) 322 342 2 3 3 3 0 1 327 349

Apotektekniker (AT) 209 220 1 1 5 8 1 0 216 229

Audiograf (AU) 32 30 1 2 0 1 0 0 33 33

Bioingeniør (BI) 270 372 10 6 7 8 6 3 292 389

Ergoterapeut (ET) 251 248 9 10 9 5 0 1 269 264

Provisorfarmasøyt (FA1) 225 242 10 6 29 41 21 17 285 306

Reseptarfarmasøyt (FA2) 163 123 10 2 0 0 483 504 656 629

Fotterapeut (FO) 45 65 0 0 2 3 0 0 47 68

Fysioterapeut (FT) 601 595 68 38 77 86 8 7 754 726

Helsesekretær (HE) 511 583 0 0 4 4 1 0 516 587

Helsefagarbeider (HF) 4063 4633 216 108 23 16 4 4 4306 4761

Hjelpepleier (HP) 4 2 1 0 0 0 1 0 6 2

Jordmor (JO) 88 164 64 67 15 11 0 1 167 243

Klinisk ernæringsfysiolog 
(KE)

56
45 2 1 8 8 0 0 66 54

Kiropraktor (KI) 0 0 3 6 65 69 19 10 87 85

Lege (LE) 1192 1247 424 435 1123 1149 173 193 2912 3024

Ortopediingeniør (OI) 0 13 6 7 11 10 0 0 17 30

Optiker (OP) 71 73 8 8 15 23 1 4 95 108

Ortoptist (OR) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Perfusjonist (PE) 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3

Psykolog (PS) 308 280 227 214 51 114 9 7 595 615

Radiograf (RA) 180 195 3 10 3 4 0 0 186 209

Sykepleier (SP) 4099 6086 901 800 346 388 43 53 5389 7327

Tannhelsesekretær (TH) 193 256 1 0 10 4 0 3 204 263

Tannlege (TL) 134 122 35 25 114 116 44 27 327 290

Tannpleier (TP) 81 74 2 2 4 7 0 0 87 83

Tanntekniker (TT) 1 13 0 1 9 6 0 0 10 20

Vernepleier (VP) 868 1238 0 0 3 0 0 0 871 1238

Totalsum 13965 17261 2005 1755 1936 2087 814 835 18721 21938
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Internasjonalt samarbeid

Helsedirektoratet har rolle som departementets 
kompetansemiljø for å fange opp hvilke mulighe-
ter for Norge som ligger innenfor EUs aktiviteter i 
helsesektoren. Helsedirektoratet bidrar med fag-
lige innspill til Helse- og omsorgsdepartementets 
deltakelse i internasjonale organisasjoner (WHO, 
Norden, EU/EØS mm) og andre internasjonale 
arenaer. Dette arbeidet er viktig for direktoratet 
både som helsemyndighet og for utviklingen av 
direktoratets faglige rolle. Internasjonalt samar-
beid har vært spesielt aktuelt i 2020 og 2021 da 
Helsedirektoratet har en sentral rolle i den nasjo-
nale helseberedskapen og det internasjonale sam-
arbeidet om helseberedskap.

Det internasjonale helsesamarbeidet er spesi-
elt rettet mot å redusere ikke-smittsomme syk-
dommer, universell helsedekning, og ikke minst, 
beredskapsfeltet. Samarbeidet gjøres gjennom 
EØS-midlene, i nærområdene (Russland og den 
nordlige dimensjon), EUs helseprogram, Europa-
rådet, Nordisk ministerråd og i samarbeid med 
nordisk-baltisk gruppe i WHO. På helsebered-
skapsfeltet koordinerer direktoratet 18 andre land 
i Europa i samarbeidsprosjektet Joint Action Ter-
ror. Direktoratet leder også WHO-EURO sitt stra-
tegiske arbeid med å utvikle Emergency Medical 
Teams, en ordning hvor forsterkede helseressur-
ser på kort varsel kan sendes til områder rundt 
om i verden med behov for hjelp.

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo forval-
ter 36 mrd. kroner til stønad til enkeltpersoner 
som følge av rettigheter gitt i folketrygdlovens 
kapittel 5 og til oppgjør til behandlere og leveran-
dører av helsetjenester. Ved utgangen av 2020 
hadde Helfo 476 faste årsverk. Følgende overord-
nede mål er knyttet til Helfos virksomhet:
– Finansieringsordninger som bidrar til likever-

dige og effektive helsetjenester av riktig kvali-
tet

– Rett ytelse til rett tid
– Veiledning og servicetjenester med riktig kva-

litet
– Effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av hel-

serefusjonsområdet

Omstilling og digitalisering

Innovasjon og digitalisering er essensielt for å 
oppnå en brukerrettet og effektiv offentlig sektor. 
Omstillingene som ble besluttet av Regjeringen 

våren 2018 er gjennomført i henhold til plan og 
ble sluttført sommeren 2021. Gjennom økt digitali-
sering og ny kontorstruktur vil antall ansatte i 
Helfo bli redusert med nærmere 90 personer over 
5 år.

I perioden 2018–2021 er det gjennomført IKT-
investeringer på Helfos tjenesteområder for om 
lag 150 mill. kroner. Det vises til omtale av digitali-
seringsprogrammet Enklere digitale Tjenester 
(EDiT). Nye IKT-løsninger på helserefusjonsom-
rådet har gitt bedre og enklere tjenester for både 
innbyggere og helseaktører, samt en mer effektiv 
forvaltning.

Enklere digitale tjenester (EDiT)

EDiT ble igangsatt for å effektivisere og forenkle 
ulike tjenester for innbyggere, helseaktører og 
Helfo gjennom regelendringer og digitale løsnin-
ger. Programmet ble ferdigstilt i juni 2021 etter 3 
års aktivitet, og leverte viktige gevinster, her-
under:
– Takstoppgjør. Fra 1. januar 2021 ble en ny lov 

om direkte oppgjør og forskrift om digital inn-
sending iverksatt. Dette skjermer innbyggerne 
for utlegg. En opplastingstjeneste for refusjons-
krav er gjort tilgjengelig i Helsedirektoratets 
tjenesteportal, og sikrer automatiserte takst-
oppgjør også for de minste praksisene.

– Etterlevelse og kontroll. EDiT har gjennom 2020 
og våren 2021 jobbet med å totalrevidere flere 
rundskriv innen helserefusjon. Dette sikrer et 
mer ensrettet, tydeligere og forutsigbart takst-
regelverk.

– Individuell søknad om blå resept. En ny løsning 
for individuelle blåreseptsøknader ble lansert 
februar 2020, og fastsatt som obligatorisk stan-
dard fra mai 2021. Leger sender om lag 170.000 
søknader i året på vegne av sine pasienter til 
Helfo. Over 70 pst. av søknadene blir behandlet 
automatisk i ny løsning, og gir da øyeblikkelig 
svar. Apotekene og bandasjist har tilsvarende 
tatt i bruk en ny vedtaksspørring mot den 
samme løsningen, slik at pasienten med innvil-
gelse kan hente ut blå resept rett etter legekon-
sultasjonen.

– Innbyggertjenester. I april 2021 ble frikortene 
fulldigitale, da både frikortbevis og vedtaks-
brev var tilgjengelig på mobil og Helsenorge 
for innbyggerne. Våren 2021 ble ny løsning for 
Europeisk Helsetrygdkort lansert, sammen 
med andre viktige løsninger innen utenlands-
området. I løpet av 2020 og 2021 ble tjenestene 
på Helsenorge forbedret, med bedre bruker-
opplevelser, digitale skjemaer, endre eget kon-
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tonummer og chatbot. Chatboten EDiT anskaf-
fet ble i første omgang brukt til korona-henven-
delser på Helsenorge.

– Grunnmurstjenester for Helfo og Helsedirektora-
tet. Digitaliseringsprosessen har bidratt til en 
bedre arkitektur og sikkerhetsmodell for 
direktoratet og Helfo, som tilrettelegger for 
toveis dialog med ulike aktører på en sikker 
måte også på nye områder. Datavarehuset har 
gjennom programperioden utviklet et viktig og 
effektivt rapporteringsgrunnlag for fastlege-
ordningen og helserefusjon

Saksbehandlingstider

Helfo har i 2020 en bedre måloppnåelse på saks-
behandling av legemiddelsaker enn året før. Helfo 
mottok 202 000 krav på legemiddelområdet i 2020, 
mot 170 700 krav i 2019, en økning på 18 pst. Vel 
160 000 krav omhandlet forhåndstilsagn for lege-
midler og per utgangen av året var nær 30 pst. av 
disse gjenstand for automatisert saksbehandling. 
Tilsvarende andel for utgangen av 2019 var 16 pst. 
I 2020 ble 98 pst. av de prioriterte legemiddelsa-
kene behandlet innen fire uker og med en gjen-
nomsnittlig saksbehandlingstid på fem dager. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for øvrige 
saker var 26 dager i første tertial og 17 dager i 
tredje tertial. 95 pst. av sakene behandles innen 
saksbehandlingsfristen på 8 uker.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for refu-
sjon for tannhelsebehandling er redusert fra 48 
dager ved inngangen til året til vel 28 dager ved 
utgangen av året. Nær alle saker (98 pst.) ble 
behandlet innen 56 dager (8 uker) som er ytre 
grense på fagområdet.

Redusert reiseaktivitet i 2020 har påvirket 
saksmengden på utlandsområdet, og da spesielt 
for søknader om refusjon for behandling i et annet 
EØS-land. Saksinngangen for stønad etter § 5-24 a 
(behandling i annet EØS-land) er redusert med 
39 pst. i forhold til 2019. Først og fremst som følge 
av reduksjon av utenlandsbehandling innenfor 
fysioterapi og tannhelse. Reduksjon av saker 
utenom EØS på 15 pst. skyldes i hovedsak færre 
studenter i utlandet. Saksbehandlingstidene er 
noe økt, grunnet større andel sykehusbehandling, 
omstilling til ny kontorstruktur og omdisponering 
av ressurser internt i Helfo.

Servicetjenester

Servicetjenester til brukere og behandlere omfat-
ter informasjon og veiledning på telefon, nett og 
øvrige kanaler, og selvbetjeningsløsninger som 

bytte av fastlege og utstedelse av europeisk helse-
trygdkort.

All informasjon til private brukere fra Helfo er 
samlet på helsenorge.no. Besøkstallene til hel-
senorge.no har økt betydelig fra 2019 til 2020, 
med en dobling i gjennomsnittlig besøk per 
måned fra 3,2 til 6,5 millioner. Dette skyldes økt 
informasjonsbehov i befolkningen som følge av 
pandemien. Nettportalen helfo.no gir informasjon 
om forhold som avtaleinngåelse med Helfo, hvor-
dan sende inn refusjonskrav og motta utbetaling 
og informasjon om regelverk, takster og refusjo-
ner. I 2020 hadde helfo.no nær 1,6 millioner nett-
besøk fra helseaktører.

Helfo mottok i alt 416 000 henvendelser fra 
innbyggere (privatpersoner og helseaktører) i 
sine ordinære telefontjenester i 2020, en reduk-
sjon på 14 pst. fra 2019. Veiledningstjenesten Hel-
senorge hadde alene nær 300 000 henvendelser.

Andel digitale brukermøter er nær 96 pst. Bru-
kere som i liten grad bruker nett, men fremdeles 
ringer servicetjenestene har oftere sammensatte 
problemstillinger og trenger veiledning. Samtale-
tiden er derfor økende, noe som gir kapasitetsut-
fordringer. Gjennomsnittlig ventetid på telefon var 
190 sekunder, mens ventetiden i 2019 var 168 
sekunder. Til tross for lange ventetider var bru-
kertilfredsheten på hele 87 pst. Det betyr at kvali-
teten på telefontjenesten er høy og ventetiden opp-
leves som akseptabel.

Informasjonstelefonen for korona ble etablert 
som tjeneste i Helfo fra 28. februar 2020 og har i 
2020 hatt nær 330 000 henvendelser. Brukerun-
dersøkelser viser at over 90 pst. er fornøyd med 
tjenestene (juni 2020). Etablering og drift av infor-
masjonstelefonen for korona har krevd betydelig 
innsats og fleksibilitet i Helfo og hatt betydning 
for kapasitet og tilgjengelighet for øvrige ser-
vicetjenester.

Innsending av refusjonskrav og oppgjør

Helfo håndterte i 2020 vel 1 million oppgjørsmel-
dinger fra behandlere, en økning på 3,4 pst. sam-
menliknet med 2019. Andel unike helseaktører 
som i siste tertial 2020 fremmet krav elektronisk 
utgjorde 85 pst.

Etterlevelse

Rett behandlingsrefusjon og ytelse og bedre etter-
levelse av regelverket er sentrale mål for Helfos 
virksomhet. Helfo har styrket sitt analysearbeid, 
bl.a. som følge av nye verktøy, samt økt sin tann-
helsefaglige kompetanse.
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Helfo har en egen telefontjeneste for behand-
lere som ivaretar informasjon og veiledning, samt 
en proaktiv tjeneste som arbeider aktivt med rett-
ledning og informasjon ut mot behandlergrup-
pene. Videre er det utviklet omfattende automati-
serte kontroller i mottak og behandling av refu-
sjonskrav og interne kontrolltiltak i saksbehand-
lingen av individuelle søknader. Arbeidet med 
etterkontroll har som formål å avdekke og rea-
gere på økonomisk misbruk, bedrageri og feil, og 
systematisk formidle kontrollresultatene slik at de 
bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit. Helfo 
gjennomfører etterkontroller på basis av 
risikovurderinger.

I 2020 utgjorde tilbakekrevd beløp 56 mill. kro-
ner fordelt på 33 ulike saker, mens omfanget var 
28 mill. kroner i 2019 basert på 70 saker. Åtte hel-
seaktører ble fratatt retten til å praktisere for tryg-
dens regning og Helfo gikk til anmeldelse i ni 
saker. I tillegg fikk en helseaktør pålegg om end-
ring av praksis. Refusjonsområdene lege/avtale-
spesialist og tannhelse har vært prioritert for 
etterkontroll, samt oppfølging av tips og funnsa-
ker. Effektvurderinger tyder på at etterkontroll gir 
endret adferd hos helseaktørene.

Fristbrudd

Helfo har i 2020 registrert 4536 fristbrudd, mens 
antallet registrerte fristbrudd i 2019 var 11 745. 
Reduksjonen i antall registrerte fristbrudd er 
begrunnet i suspensjon av ordningen i store deler 
av 2020 som følge av pandemien. De aller fleste 
saker (75 pst.) ble håndtert innen ti virkedager og 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på ni dager. 
95 pst. av fristbruddpasientene var fornøyde med 
Helfos håndtering av formidlingsprosessen.

Fritt behandlingsvalg

Helfo behandler søknader fra private behand-
lingsinstitusjoner om å bli godkjent som helsetil-
bud i ordningen Fritt behandlingsvalg. Retten til 
fritt behandlingsvalg var delvis suspendert i perio-
den 27. mars til 27. mai 2020 som følge av pande-
mien. Per utgangen av 2020 var det totalt 69 god-
kjente leverandører innenfor ordningen. Krav til 
saksbehandlingstid er åtte uker og oppnås i 
73 pst. av sakene. Hovedårsaken til manglende 
måloppnåelse er at mange av søknadene har util-
strekkelig dokumentasjon på søknadstidspunk-
tet. Brukerundersøkelse viser at 96 pst. var for-
nøyd med informasjon og oppfølging i søknads-
prosessen. Helfo har en risikobasert oppfølging av 
de godkjente leverandørene. Om lag 17 800 pasi-

enter fikk helsetjenester i form av utredning eller 
behandling.

Helfo legger stor vekt på å videreutvikle sam-
arbeidet med andre relevante aktører som de regi-
onale helseforetakene, Norsk pasientregister og 
statsforvalterne.

Årsverk

Helsedirektoratet, inkl. pasient- og brukerombu-
dene, hadde 685 årsverk ved utgangen av 2020, 
mot 637 årsverk i 2019. Helfo hadde 476 årsverk 
ved utgangen av 2020, mot 493 årsverk i 2019.

Anmodningsvedtak

Kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karan-
teneplikt

Vedtak nr. 558, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for et bedre kon-
trollsystem for etterlevelse av testplikt og karante-
neplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av 
bøter.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av statsmi-
nisterens redegjørelse om håndteringen av koro-
napandemien.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at regje-
ringen besluttet å opprette Nasjonalt kontrollsen-
ter for innreise, en nasjonal telefontjeneste for 
oppfølging av innreisende til Norge. Hensikten er 
å kontrollere etterlevelsen av karantenereglene 
og at innreisende testes i tråd med regler og anbe-
falinger. Vedtaket er omtalt i Prop. 79 S (2020–
2021) og anses fulgt opp, jf. Innst. 233 S (2020–
2021). Det vises til omtale under kap. 740.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelser, varer og tjenester.
– Bevilgningen foreslås redusert med 92,6 mill. 

kroner knyttet til utfasing av ekstraordinære 
kostnader knyttet til pandemihåndteringen. 
Regjeringen vil følge smittesituasjonen i 2022, 
og vurdere bevilgningsbehovet knyttet til 
beredskapsarbeidet i lys av smittesituasjonen.

– Det foreslås å flytte 2 mill. kroner fra kap. 740, 
post 21 til kap. 740, post 01 i forbindelse med 
Helsedirektoratets forvaltning av tilskuddsord-
ningen for historiske pensjonskostnader. For-
valtningen er nå etablert og vil være en fast del 
av driften til direktoratet fremover.
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– Det foreslås at Helsedirektoratets utgifter knyt-
tet til enkelte bevillings- og registreringsord-
ninger på tobakksområdet, på 25,1 mill. kroner, 
flyttes fra kap. 740, post 01 til kap. 714, post 21. 
Det vises til omtale under kap. 714, post 21.

– Det foreslås å flytte 10 mill. kroner fra kap. 740, 
post 21 til kap. 740, post 01. I statsbudsjettet for 
2021 ble det ved en feil trukket ut 10 mill. kro-
ner over kap. 740, post 01 i forbindelse med 
arbeidet med ulike skjermingsordninger for 
egenbetaling. Uttrekket skulle vært foretatt 
under kap. 740, post 21 Spesielle driftsutgifter.

– Det foreslås å flytte 9,9 mill. kroner fra kap.781, 
post 21 til kap. 740, post 01 for å følge opp arbei-
det med pasientsikkerhet og kvalitetsforbe-
dring («i trygge hender»).

– Det foreslås 1,3 mill. kroner i økt bevilgning til 
dekning av driftsutgifter ved tiltak rettet mot 
legereservasjoner uten faglig begrunnelse. 
Det vises til omtale under kap. kap. 2751, post 
70.

– Det foreslås å flytte 0,5 mill. kroner fra kap. 
740, post 01 til kap. 714, post 21. Midlene er 
knyttet til tilskudd til Frivillighet Norge for drift 
av Møteplass for folkehelse, og ble ved en feil 
flyttet fra kap. 714, post 21 til kap. 740, post 01 i 
Prop. 1 S (2020–2021).

– Bevilgningen er foreslått styrket med 1 mill. 
kroner knyttet til autorisasjon av tre nye perso-
nellgrupper som helsepersonell. Den økte ram-
men er finansiert med tilsvarende autorisa-
sjonsinntekter fra de nye personellgruppene. 
Helsedirektoratet vil i 2022 ha utgifter til 
behandling av autorisasjonssøknadene fra de 
nye helsepersonellgruppene som overstiger 
beløpet på 1 mill. kroner. Disse kostnadene må 
etaten finansiere innenfor eksisterende budsj-
ettramme.

– Helsedirektoratet, Vegdirektoratet, Direktora-
tet for e-helse, Politidirektoratet og Norsk hel-
senett har etablert et program for digitalisering 
av førerrettsforvaltningen. Helsedirektoratets 
utgifter er anslått til 1 mill. kroner. Etaten må 
dekke utgiftene innenfor eksisterende budsjet-
tramme.

– I forbindelse med nasjonal plan for rehabilite-
ring etter covid -19 har Helsedirektoratet i 2021 
fått i oppdrag å etablere en nettportal for senføl-
ger av covid-19. Arbeidet omfatter bl.a å utvikle 
informasjons- og opplæringstiltak som sikrer 
personell tilstrekkelig kunnskap til å informere 
og veilede pasienter og pårørende. Helsedirek-
toratet skal etablere en enkel nettportalløsning 
som vil gi bedre tilgjengelig informasjon og 
digitale selvhjelpsløsninger. De totale kostna-

der for Helsedirektoratet er estimert til om lag 
6,5 mill. kroner. I tillegg kommer utgifter til 
Norsk Helsenett SF. Helsedirektoratet skal 
dekke sine egne kostnader innenfor eksis-
terende budsjettramme.

– Etter bioteknologiloven § 2-7 har den som er 
født etter assistert befruktning ved hjelp av 
donert ubefruktet egg eller donert sæd rett til 
å få opplysninger om donors identitet, ved fylte 
15 år. Per i dag er det etablert et sentralt donor-
register etter bioteknologiloven § 2-8, og lokale 
mor-donorkoderegistre ved de enkelte IVF-kli-
nikkene. Helsedirektoratet er bedt om å utrede 
og etablere et sentralt mor-donorkoderegister 
for best å sikre barnets rett til informasjon om 
donors identitet etter bioteknologiloven § 2-7. 
Etableringen vil koste i underkant av 3 mill. 
kroner. Helsedirektoratet må dekke kostna-
dene innenfor eksisterende budsjettramme.

– Bevilgningen under posten er redusert med 
1,289 mill. kroner som følge av at forventet 
pensjonspremie til Statens pensjonskasse, 
inklusive arbeidsgiveravgift av dette, tilsva-
rende er redusert, jf. nærmere omtale under 
del I.

Helsedirektoratet har forvaltningsansvar for en 
rekke sentrale fagområder hvor økt digitalisering 
i stor grad vil bidra til mer moderne, brukervenn-
lige, effektive interne og eksterne tjenester med 
økt kvalitet. Viktige områder er ytterligere digitali-
sering av helserefusjonsområdet, tilskuddsforvalt-
ning, autorisasjons- og spesialistgodkjenningsord-
ningene for helsepersonell og utvikling og analy-
ser av systemet for nasjonale kvalitetsindikatorer. 
Systemet for nasjonale kvalitetsindikatorer omfat-
ter om lag 170 indikatorer fra om lag 20 registre, 
herunder Norsk pasientregister og Kommunal 
pasient- og brukerregister. Helsedirektoratet skal 
i 2022 arbeide med konseptutvikling og gjennom-
føring av piloter for digitalisering innen oven-
nevnte fagområder. Arbeidet finansieres innenfor 
etatens eksisterende budsjettramme.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

– Det foreslås 3,7 mill. kroner i økt bevilgning til 
utredning om inntektsavhengig egenandel-
stak.

– Det foreslås å flytte 10 mill. kroner til kap. 740, 
post 01, jf. omtale der

– Det foreslås å flytte 0,23 mill. kroner fra kap. 
701, post 70 til kap. 740, post 21 som gjelder for-
valtning og drift av innsynsløsningen for Kom-
munalt pasient- og brukerregister som ikke er 
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en del av samfinansieringsmodellen, og ved en 
feil ble inkludert i nedtrekket av bevilgningen 
til Helsedirektoratet i budsjettet for 2020.

Post 60 Gjesteinnbyggeroppgjør for 
fastleger

Gjesteinnbyggeroppgjøret for fastlegeordningen 
er et oppgjør mellom landets kommuner for kost-
nader knyttet til pasienter som har fastlege i en 
annen kommune enn bostedskommunen. Oppgjø-
ret gjelder per capita-kostnadene.

Dette er et nullsum-oppgjør, fordi det for hver 
avgivende kommune skal være en mottakende 
kommune. I 2019 ble det regnskapsført 88,1 mill. 
kroner på posten. Basistilskuddet til fastlegene er 
endret fra 1. mai 2020. Per capita-satsen er høyere 
under knekkpunktet på 1000 listeinnbyggere enn 
over knekkpunktet. I gjesteinnbyggeroppgjøret 
for 2021 vil man bruke samme sats som gjelder 
for listeinnbyggere 0-1000 i basistilskuddet. Det er 
Helfo som står for gjesteinnbyggeroppgjøret mel-
lom kommunene. Posten må ses sammen med 
kap. 3740, post 06.

Post 70 Helsetjenester i annet EØS-land

Forskrift om stønad til helsetjenester i annet EØS-
land ble innført 1. januar 2011. Som ledd i gjen-
nomføringen av pasientrettighetsdirektivet ble 
forskriften utvidet til å omfatte sykehusbehand-
ling fra 1. mars 2015. Pasienten må betale behand-
lingsutgiftene, og deretter kreve refusjon fra 
Helfo. Helfos refusjonsutgifter til bl.a. allmennle-
getjenester, tannbehandling i fylkeskommunen, 
spesialisthelsetjenester og fysioterapi føres på 
posten. Helfo sender krav om dekning av utgif-
tene til hhv. kommunene, fylkeskommunene og 
de regionale helseforetakene, og disse inntekts-
føres på kap. 3740, post 03.

Det ble utbetalt refusjoner for 70,7 mill. kroner 
på posten i 2020, dvs. på om lag samme nivå som i 
2019. Sykehusbehandling, fysioterapi og tannbe-
handling dominerte i 2020. Mindre reisevirksom-
het som følge av covid-19 har ført til færre søkna-
der om refusjon på alle områder i 2020 bortsett fra 
sykehusbehandling der det har vært en økning.

I 2020 ble det innvilget vel 2 000 refusjonskrav 
innen sykehusbehandling for til sammen 
61,2 mill. kroner. Dette er en økning i utbetalinger 
fra 2019. De innvilgede sakene fordeler seg på 

flere diagnoser, men det er flest innen akutt hjelp i 
Spania. En trend de siste årene er at forsikrings-
selskaper søker regress og får innvilget det i ord-
ningen. Dette omfatter tilfeller der vilkårene for 
refusjon etter forskriften er oppfylt og pasienten 
har overført kravet om refusjon til sitt forsikrings-
selskap. Dette utgjør en høy andel av den totale 
utbetalingen for sykehusbehandling.

Som følge av covid-19 er det usikkert hvor 
mange pasienter som vil søke om refusjon i 2021.

Post 71 Oppgjørsordning  
h-reseptlegemidler

H-reseptlegemidler er legemidler som helsefore-
takene har finansieringsansvar for, men som 
benyttes utenfor sykehus, og som rekvireres på h-
resept. Legemidlene utleveres på apotek, og apo-
tekene sender oppgjørskrav til Helfo, som foretar 
utbetaling til apotek. Helfo krever refusjon fra hel-
seforetakene, og inntektsfører på posten ved inn-
betaling fra helseforetak. Oppgjørsløsningen vil 
forutsetningsvis gå regnskapsmessig i null over 
tid. Som følge av at utbetalinger og innbetalinger 
ikke vil skje samtidig, vil det for posten kunne 
komme fram en regnskapsmessig saldo forskjellig 
fra null ved periodeavslutning.

Post 72 Oppgjørsordning fritt 
behandlingsvalg

Det vises til omtale av fritt behandlingsvalg under 
kap. 732 Regionale helseforetak. Fritt behand-
lingsvalg innebærer at private aktører som til-
fredsstiller kravene, kan levere nærmere defi-
nerte helsetjenester til en fastsatt pris. Utgiftene 
til helsetjenester i fritt behandlingsvalg skal dek-
kes over bevilgningene til de regionale helsefore-
takene. Forvaltningen av ordningen innebærer 
bl.a. at Helfo skal betale til de private aktørene. 
Det er derfor nødvendig med et påfølgende opp-
gjør mellom Helfo og de regionale helseforeta-
kene. Helfo krever refusjon fra helseforetakene 
og inntektsfører på posten ved innbetaling fra hel-
seforetak. Oppgjørsløsningen vil forutsetningsvis 
gå regnskapsmessig i null over tid. Som følge av at 
utbetalinger og innbetalinger ikke vil skje samti-
dig, vil det for posten kunne komme fram en regn-
skapsmessig saldo forskjellig fra null ved periode-
avslutning.
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Kap. 3740 Helsedirektoratet

Post 02 Diverse inntekter

Inntektene er knyttet til salg av trykksaker, publi-
kasjoner og gjennomføring av prosjekter og tiltak 
finansiert av andre offentlige organer.

Post 03 Helsetjenester i annet EØS-land

Helfo sender krav om dekning av refusjoner belas-
tet kap. 740, post 70, til kommunene, fylkeskom-
munene og de regionale helseforetakene. Dette 
inntektsføres på post 03.

Post 04 Gebyrinntekter

Helsedirektoratet har ansvar for å godkjenne 
enkeltsøknader om spesialistgodkjenning. Ord-
ningen er gebyrbelagt og omfatter spesialistgod-
kjenning av leger og tannleger. Det fastsettes også 
gebyrer for resertifisering av allmennleger. Pos-
ten omfatter også inntekter til behandling av søk-
nader om autorisasjon og lisens for helseperso-
nell. 1 mill. kroner av inntektene er knyttet til 
autorisasjon av tre nye personellgrupper som hel-
sepersonell.

Gebyrinntekter knyttet til tobakk under kap. 
3740, post 04 foreslås redusert med 12 mill. kro-
ner som følge av at gebyrinntekter og sektoravgif-
ter fra tobakksområdet flyttes fra Helsedirektora-
tets ordinære driftskapittel til kap. 3714, post 04 
og kap. 5572, post 75. Dette vil gi et mer tydelig 
skille mellom utgiftsrammene innenfor visse 
bevillings- og registreringsordninger på tobakks-
området og direktoratets ordinære driftsmidler. 
Det vises til omtale under kap. 3714, post 04 og 
kap. 5572, post 75.

Post 05 Helsetjenester til utenlandsboende 
mv.

Bevilgningen dekker refusjon fra utlandet for pasi-
enter som har fått behandling i Norge etter EØS-
avtalen.

Post 06 Gjesteinnbyggeroppgjør for 
fastleger

Gjesteinnbyggeroppgjøret er et nullsum-oppgjør, 
fordi det for hver avgivende kommune skal være 
en mottakende kommune.

Det vises til omtale under kap. 740, post 60.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

02 Diverse inntekter 51 754 20 626 21 057

03 Helsetjenester i annet EØS-land 71 483 66 970 68 368

04 Gebyrinntekter 42 636 49 815 39 855

05 Helsetjenester til utenlandsboende mv. 100 187 40 024 51 300

06 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger 93 820 87 234 89 502

Sum kap. 3740 359 880 264 669 270 082
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Kap. 741 Norsk pasientskadeerstatning

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pri-
sjustering:
– 1,5 mill. kroner i økt bevilgning til økt saksbe-

handlingskapasitet.

Samfunnsoppdrag

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler 
erstatningskrav fra pasienter som mener de har 
blitt påført skade etter behandling innen helsetje-
nesten. Vilkårene som må være oppfylt for å få 
erstatning er nedfelt i pasientskadeloven. Ett av 
vilkårene er at det foreligger et ansvarsgrunnlag 
og lovens utgangspunkt er at skaden må skyldes 
svikt i ytelsen av helsehjelp. Det er ikke et vilkår 
for erstatningsansvar at den som har voldt skaden 
har opptrådt uaktsomt eller forsettlig, slik det er 
etter alminnelig erstatningsrett. Saksbehandlin-
gen er gratis for pasienten. NPE skal innhente alle 
relevante opplysninger og sørge for at saken blir 
tilstrekkelig utredet, og har innenfor sitt saksom-
råde en alminnelig veiledningsplikt. Utgangs-
punktet er at pasienten ikke skal trenge advokat 
for å søke erstatning. Dersom lovens vilkår for å få 
erstatning er oppfylt, skal NPE fastsette erstatnin-
gen etter alminnelige erstatningsrettslige regler. 
Erstatningsutmålingen er individuell, og skal først 
og fremst dekke tap eller utgifter man har fått som 
følge av skaden. Hvis skaden er varig og betyde-
lig, kan man i tillegg ha rett til menerstatning.

Myndighet

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et ordi-
nært forvaltningsorgan, underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet. NPE sin myndighet føl-
ger av pasientskadeloven med forskrifter. Helse- 
og omsorgsdepartementet styrer gjennom 
instruks, delegasjon, tildelingsbrev og etatssty-

ringsmøter. Helse- og omsorgsdepartementet kan 
ikke instruere NPE om lovtolkning, skjønnsutø-
velse eller avgjørelser av enkeltsaker. NPE forval-
ter finansieringssystemene innenfor pasientskade-
ordningen. Det er fastsatt egne instrukser for fon-
dene for hhv offentlig helsetjeneste og privat hel-
setjeneste. NPE skal uten unødig opphold varsle 
departementet når det blir kjent med vesentlige 
avvik på eget ansvarsområde, eller når det blir 
kjent med vesentlige forhold som er av betydning 
for sektorens samlede måloppnåelse.

Forvaltning

Rask og god saksavvikling har høy prioritet i 
Norsk pasientskadeerstatning (NPE), samtidig 
som ressursbruken er tilpasset de økonomiske 
rammene. Fra NPE ble opprettet i 1988 og fram til 
utgangen av 2020, har NPE mottatt 105 571 erstat-
ningskrav, inkludert 2151 legemiddelsaker. Saks-
mengden har i perioden fra 1988 i store trekk 
vært økende fra år til år, men den har flatet noe ut 
de siste årene. I 2020 kom det inn 5695 erstat-
ningskrav, hvilket er bortimot identisk med 2019 
(5696).

Privat helsetjeneste, som ble en del av pasient-
skadeordningen i 2009, står for 14 pst. av erstat-
ningskravene i 2020. I 2020 ble det gitt medhold i 
1441 erstatningskrav, mens 3425 ble avslått. I til-
legg ble 1031 krav avvist og 347 henlagt. Med-
holdsandelen er på 30 pst. for kravene som ble 
realitetsbehandlet.

Totalt ble det utbetalt 1 100 mill. kroner i 
erstatning i 2020. Det er 26 mill. kroner mer enn i 
2019. Nesten 6 pst. av erstatningsbeløpet er knyt-
tet til privat helsetjeneste. I gjennomsnitt ble det 
utbetalt 713 735 kroner for saker som ble ferdig 
beregnet i 2019. Erstatningsbeløpene har en 
spredning fra 5000 kroner til 14,5 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 232 375 221 733 227 121

70 Advokatutgifter 38 479 48 798 50 067

71 Særskilte tilskudd 17 331 21 294 21 848

Sum kap. 741 288 185 291 825 299 036
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra saken 
ble mottatt til ansvarsvedtak var 235 dager i 2020. 
Det er en reduksjon på 26 dager sammenliknet 
med 2019. For saker som ble ferdig beregnet i 
2020 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra 
medhold til avsluttet erstatningsberegning 285 
dager. Det er en reduksjon på 49 dager sammen-
liknet med 2019. NPE har et kontinuerlig søkelys 
på å redusere saksbehandlingstiden, og arbeidet 
med dette fortsetter i 2021 og 2022. Det er også en 
prioritert oppgave å øke saksavviklingen i NPE. 
Avviklingen i 2020 gikk noe ned sammenlignet 
med 2019. Dette skyldes avviklingsforstyrrelser 
knyttet til koronasituasjonen. NPE jobber kontinu-
erlig med kompetansebygging og endringer i 
arbeidsmetodikken.

Fagutvikling

NPE har i 2020 jobbet med å følge opp strategien 
for virksomheten, der den strategiske hovedmål-
settingen for årene 2019 til 2023 er å redusere 
saksbehandlingstiden ved å forenkle måten de 
jobber på. Det har vært lagt stor vekt på å følge 
opp hovedmålsettingen i strategien gjennom fire 
satsningsområder: effektiv tidsbruk, innovativ og 
løsningsorientert bruk av kompetanse, effektive 
og målrettede beslutningsprosesser, samt bruk av 
gode digitale verktøy.

Saksavviklingen følges nøye, og balansen 
mellom grundighet og tidsbruk vurderes konti-
nuerlig. I 2020 er det arbeidet mye i virksomhe-
ten med å forbedre saksflyt, arbeidsmetodikk og 
jobbe målrettet med avvikling av saker som har 
vært i systemet mer enn to år. Det er videre job-
bet mye med å styrke saksbehandlernes beslut-
ningsdyktighet, samt utvikle gode opplærings-
planer. Det ble også gjennomført et forprosjekt 
for vurdering av å ta i bruk automatisering og 
robotisering.

NPE har, etter at drift- og brukerstøtteoppga-
ver ble sentralisert i Norsk Helsenett fra 2017, 
oppgaver innen IKT-forvaltning og utvikling for 
egen virksomhet og for Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten (Helseklage).

En viktig oppgave for NPE i årene framover vil 
være å utvikle gode digitale løsninger for erstat-
ningssøkerne. Brukerportalen Min side, hvor 
erstatningssøkerne kan melde saken sin og følge 
behandlingen videre, har etter lanseringen i 2019 
blitt den viktigste kommunikasjonskanalen mel-
lom erstatningssøkerne og NPE. Mot slutten av 
2020 åpnet NPE denne tjenesten også for advoka-
ter og andre fullmektiger. Min side er et 
utviklingssamarbeid med Helseklage.

NPE arbeider videre med å utvide utnyttelsen 
av etatens erfaringsmateriale i kvalitetsutvikling 
og skadeforebyggende arbeid. Etaten har gjen-
nom økt kontakt med helsetjenesten og sentrale 
aktører innen helseforvaltningen sørget for at 
erfaringsmaterialet i skadedatabasen nyttes i flere 
forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter. Dette 
arbeidet vil fortsette i 2021 og 2022.

Årsverk

NPE hadde 150,1 årsverk i 2020 mot 146,6 årsverk 
i 2019.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelser, varer og tjenester. Bevilgningen 
foreslås økt med 1,5 mill. kroner til økt saksbe-
handlingskapasitet, herunder dekning av økte 
utgifter til medisinsk sakkyndige.

Bevilgningen under posten er redusert med 
1,289 mill. kroner som følge av at forventet pen-
sjonspremie til Statens pensjonskasse, inklusive 
arbeidsgiveravgift av dette, tilsvarende er redu-
sert, jf. nærmere omtale under del I.

Post 70 Advokatutgifter

Etter pasientskadeloven § 11 dekkes pasientens 
utgifter til advokathjelp dersom den som utreder 
saken har truffet vedtak om det, eller utgiftene 
regnes som tap som følge av skaden. Bestemmel-
sen gir pasienten rett til å få dekket nødvendige 
og rimelige utgifter til advokatbistand både i for-
bindelse med behandlingen i Norsk pasientskade-
erstatning og i forbindelse med en ev. klage over 
vedtak i Norsk pasientskadeerstatning til Nasjo-
nalt klageorgan for helsetjenesten/Pasientskade-
nemnda.

Post 71 Særskilte tilskudd

Bevilgningen omfatter erstatningsutbetalinger 
hvor staten har et særlig ansvar, som for vaksine-
skader. Det ble funnet en overhyppighet av narko-
lepsi hos barn (4–19 år) som ble vaksinert med 
Pandemrix mot Influensa A (H1N1) høsten 2009. I 
alle avtaler mellom stater og produsenter om leve-
ring av pandemivaksine var det forutsatt, med 
unntak for hendelser som skyldes ukorrekt fram-
stilling eller kontroll av vaksinen, at produsenten 
ikke er ansvarlig for finansiering av eventuelle 
framtidige erstatninger knyttet til ukjente skader 
eller bivirkninger fra vaksinene. Norsk pasient-
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skadeerstatning skal behandle saker om erstat-
ning knyttet til de aktuelle vaksinene, og eventu-
elle skader som følger av bruk av vaksinene blir 

dekket i tråd med dagens bestemmelser i pasient-
skadeordningen.

Kap. 3741 Norsk pasientskadeerstatning

Post 02 Diverse inntekter

Inntektene på posten er relatert til en oppgjørs-
ordning mellom Norsk pasientskadeerstatning og 
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helse-
klage). Norsk pasientskadeerstatning har bl.a. i 
oppgave å utvikle IKT-systemene for Helseklage, 
herunder systemene til de nye enhetene som inn-
går i Helseklage.

I tillegg er inntektene under posten knyttet til 
behandling av søknader om erstatning på vegne 
av Legemiddelforsikringen. Norsk pasientskade-
erstatning fakturerer Legemiddelforsikringspoo-
len og Norsk Legemiddelforsikring AS for saksbe-
handlingstjenester.

Post 50 Premie fra private

Pasientskadeloven trådte i kraft for privat helsetje-
neste 1. januar 2009. Det er lovfestet at aktørene i 
privat helsetjeneste skal melde fra og yte tilskudd 
til Norsk pasientskadeerstatning. Tilskuddet skal 
dekke saksbehandling, advokatutgifter og erstat-
ningsutbetalinger. Tilskuddene, som er fastsatt i 
forskrift, er differensiert i grupper av helseperso-
nell basert på skaderisiko og omfang på virksom-
heten. Innbetalingene av tilskuddene plasseres i 
et eget fond. Inntektene under post 50 er en over-
føring fra fondet til Norsk pasientskadeerstatning 
for å dekke etatens utgifter til saksbehandling av 
saker fra privat helsetjeneste.

Kap. 742 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pri-
sjustering:
– 3,5 mill. kroner i økt bevilgning til økt saksbe-

handlingskapasitet.

Samfunnsoppdrag

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helse-
klage) ivaretar rettssikkerheten til brukere av og 

ansatte i helsetjenestene. Helseklages vurderin-
ger er viktige for både enkeltpersoners livssitua-
sjon og fellesskapets interesse i offentlig finansi-
erte og velfungerende helsetjenester.

Helseklage er klageinstans på vedtak i over 25 
ulike sakstyper fra tolv offentlige førsteinstanser:
– Helfo
– Helsedirektoratet
– Helse Midt-Norge RHF
– Helse Nord RHF

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

02 Diverse inntekter 7 750 6 954 7 099

50 Premie fra private 29 303 17 606 17 518

Sum kap. 3741 37 053 24 560 24 617

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 151 078 161 587 165 262

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 5 430 15 763 15 658

Sum kap. 742 156 508 177 350 180 920
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– Helse Sør-Øst RHF
– Helse Vest RHF
– Luftfartstilsynet
– Norsk pasientskadeerstatning
– Oslo universitetssykehus
– Statens helsetilsyn
– Statens legemiddelverk
– Statsforvalteren

Helseklage er sekretariat for fire uavhengige nem-
nder:
– Pasientskadenemnda
– Statens helsepersonellnemnd
– Apotekklagenemnda
– Klagenemnda for behandling i utlandet

Roller

Helseklage utfører forvaltningsoppgaver. Helse-
klage er prosessfullmektig når staten ved Pasient-
skadenemnda saksøkes. Søksmål på de øvrige 
saksområdene håndteres av Regjeringsadvokaten. 
Helse- og omsorgsdepartementet har delegert rol-
len som partsrepresentant i disse sakene til Helse-
klage.

Myndighet

Helseklage er et ordinært forvaltningsorgan, 
underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 
Departementet styrer gjennom instruks, delega-
sjon, tildelingsbrev og etatstyringsmøter. Helse- 
og omsorgsdepartementet kan ikke instruere Hel-
seklage om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller 
avgjørelser i enkeltsaker. Nemndsekretariatet er 
faglig underlagt nemndene og kan ikke instrueres 
av departementet i faglige spørsmål.

Generelt om saksbehandlingen i Nasjonalt klage-
organ for helsetjenesten

Helseklage er blitt et stort nasjonalt fagmiljø med 
bred juridisk og medisinsk kompetanse. Helse-
klage er nå det største samlede juridiske fagmil-
jøet i Bergen.

I 2020 behandlet Helseklage det høyeste antall 
klagesaker siden opprettelsen i 2016. Helseklage 
mottok 4036 saker og behandlet 4127 saker. Hel-
seklage har fortsatt lang saksbehandlingstid på 
pasientskadesaker og klagesaker fra Helfo, men 
arbeider kontinuerlig for å redusere saksbehand-
lingstiden.

Følgende klagesaker behandles i nemnd (før-
steinstans i parentes):

– pasientskadeerstatning (Norsk pasientskade-
erstatning)

– administrative reaksjoner mot helsepersonell 
(Statens helsetilsyn)

– autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning til 
helsepersonell (Helsedirektoratet)

– behandling i utlandet (Helse Midt-Norge, 
Helse Nord, Helse Vest, Helse Sør-øst)

– vedtak etter apotekloven (Statens legemiddel-
verk)

Pasientskadesaker som ikke byr på vesentlig tvil, 
behandles av Helseklage som sekretariat etter 
delegasjon fra Pasientskadenemnda. Det er ikke 
delegasjonsadgang for de øvrige nemndene. Kla-
gesakene fra de andre førsteinstansene behandles 
av Helseklage som klageorgan uten nemndbe-
handling.

Pasientskadenemnda

I 2020 behandlet Helseklage for første gang flere 
pasientskadesaker enn de fikk inn, og det nest 
høyeste antall pasientskadesaker siden opprettel-
sen av Pasientskadenemnda i 2003. Helseklage 
mottok 2061 klagesaker fra Norsk pasientskadeer-
statning (NPE) i 2020 og behandlet 2095.

Helseklage har økt saksavviklingen på pasient-
skadeområdet de siste årene, og antall saker som 
er under eller venter på behandling er synkende. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ferdigbe-
handlede pasientskadesaker var 19 måneder ved 
utgangen av 2020.

Helseklage skal innen utgangen av 2021 fer-
digbehandle alle pasientskadesaker mottatt før 
2019 og 600 saker mottatt i 2019. I tillegg skal 
saksbehandlingen økes med 25 pst. Etter første 
tertial 2021 er Helseklage godt i gang med å nå 
målet om å ferdigbehandle klagesakene mottatt 
før 2019. Saksbehandlingen var i første tertial 
2021 økt med 14 pst. sammenlignet med første 
tertial i 2020. Dersom Helseklage fortsetter å øke 
saksavviklingen, vil de nå målet om 12 måneders 
saksbehandlingstid i løpet av to til tre år.

Statens helsepersonellnemnd og Apotekklage-
nemnda

Helseklage mottok 315 klagesaker til Statens hel-
sepersonellnemnd i 2020. Saksinngangen er litt 
høyere enn gjennomsnittet de siste årene. Helse-
klage behandlet 198 klagesaker i 2020. Dette er en 
nedgang fra 2019. Nedgangen skyldes flytting av 
saksbehandlerressurser til pasientskadeområdet 
og færre nemndmøter. Helseklage forventer å nå 
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målet om gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 
åtte måneder.

Helseklage har om lag 90 saker til behandling 
som gjelder klage på avslag på søknad om autori-
sasjon som psykolog etter endt utdanning ved 
Eötvös Loránd University i Ungarn. Helseklage 
har avventet en rettslig avklaring før disse sakene 
kan ferdigbehandles. Klagesakene utgjør over en 
tredjedel av alle sakene til behandling hos Statens 
helsepersonellnemnd. Derfor vil den endelige 
behandlingstiden for disse sakene påvirke den 
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden til Statens 
helsepersonellnemnd i betydelig grad.

Helseklage mottok én klagesak til Apotekkla-
genemnda i 2020. Saken er ferdigbehandlet. Kla-
gesaken i 2020 var første siden 2016.

Klagenemnda for behandling i utlandet

Helseklage mottok 27 klagesaker til Klagenem-
nda for behandling i utlandet i 2020, og behandlet 
28 klagesaker. Dette er en liten økning fra 2019. 
Helseklage behandler disse sakene fortløpende. 
Saksbehandlingstiden i hastesaker er tre måne-
der, og fem måneder i andre saker.

Klagesaker fra Helfo

Helseklage mottok 1508 og behandlet 1653 klage-
saker fra Helfo i 2020, noe som var litt høyere enn 
året før. Helseklage har økt saksavviklingen på 
dette fagområdet hvert år siden de overtok som 
klageinstans i 2017.

Helseklage skal i 2021 opprettholde antall fer-
digbehandlede klagesaker på nivå med 2020, og 
antall saker eldre enn to år skal reduseres med 
25 pst.

Andre klagesaker

Helseklage behandler mange andre sakstyper fra 
flere førsteinstanser. Det har vært en liten ned-
gang i antall saker innenfor «Andre klagesaker». 
Klagesaker fra Statsforvalteren som gjelder fører-
kortforskriftens helsekrav og klagesaker fra Oslo 
universitetssykehus om behandlingsreiser til 
utlandet er de største saksområdene. De andre 
sakstypene har et begrenset omfang.

I 2020 mottok Helseklage 54 førerkortsaker, 
av totalt 94 andre klagesaker. 110 saker ble 
behandlet, hvorav 72 førerkortsaker.

Målet om seks måneders behandlingstid vil bli 
nådd.

Rettssaker på pasientskadeområdet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er pro-
sessfullmektig når staten ved Pasientskadenem-
nda saksøkes. 

Det har vært en økning i antall stevninger de 
siste to årene. I 2020 mottok staten ved Pasient-
skadenemnda 133 stevninger. I første tertial 2021 
mottok staten ved Pasientskadenemnda 54 stev-
ninger. Det er det høyeste antallet i første tertial 
siden 2015. Det er naturlig og forventet at antallet 
stevninger øker når saksavviklingen i Pasientska-
denemnda øker.

100 stevninger ble avsluttet i 2020. Det er det 
laveste på mange år. Hovedårsaken til dette er at 
mange rettssaker ble utsatt som følge av smitte-
verntiltak. 31 saker ble avsluttet etter rettssak, 
mens de resterende 69 ble enten trukket (41) 
eller forlikt (28). Av de 31 sakene som ble avslut-
tet i retten, ble staten frikjent i 24.

Særlig om koronasituasjonen

Helseklage har ikke hatt negative effekter av 
koronapandemien på saksbehandlingen. Helse-
klages ansatte har i hovedsak arbeidet hjemmefra 
siden mars 2020, og nemndmøtene er gjennom-
ført digitalt. Helseklage kommer til å fortsette 
med noen digitale nemndmøter etter pandemien. 
Mange av rettssakene innenfor pasientskadeom-
rådet ble i 2020 utsatt som følge av pandemien, og 
noen ble gjennomført digitalt. En del av rettssa-
kene egner seg dårlig til digital hovedforhandling 
på grunn av store dokumentmengder og at flere 
sakkyndige vitner ofte deltar. På grunn av færre 
fysiske nemndmøter og tjenestereiser, har Helse-
klage hatt en vesentlig reduksjon i utgifter til reise 
og overnatting. Estimert besparelse er om lag 
2,0 mill. kroner i 2020, sammenlignet med 2019.

Fagutvikling

Helseklage arbeider med kontinuerlig forbedring 
og digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester 
for å nå regjeringens målsetting om å effektivisere 
offentlige etater. Helseklage samarbeider med 
NPE for å oppgradere saksarkivsystemet. 
Systemet skal også gjøres mer bærekraftig, ved å 
redusere spesialtilpasninger og løfte ut funksjona-
litet som ikke naturlig hører hjemme i kjerne-
systemet. Helseklage skal ta i bruk tjenesten 
eFormidling i løpet av 2021.

Helseklage lanserte brukerportalen «Min 
side» ved årsskiftet 2020/2021. I «Min side» kan 
brukere (inkludert advokater, fullmektig, verge 
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og etterlatt), følge utviklingen i klagesaken, se 
dokumenter, sende/motta dokumenter og fylle ut 
aktuelle skjema. «Min side» gjør det tryggere og 
raskere å sende personsensitiv informasjon og 
bidrar til effektivisering av saksbehandlingen.

Helseklage følger opp virksomhetsstrategien 
for 2020 til 2024. Det overordnede målet i strate-
gien er å bli en rollemodell innen offentlig forvalt-
ning. Strategien er delt inn i tre strategiske retnin-
ger: effektivisering, brukerorientering og organi-
sasjonsutvikling.

Noen av hovedmålene i strategien er å
– redusere saksbehandlingen vesentlig
– forbedre brukerreisen
– opprettholde den gode kvaliteten
– være en attraktiv og kompetanseledende 

arbeidsplass

Kommunikasjon

Helseklage skal, i tråd med den statlige kommuni-
kasjonspolitikken, gi informasjon til brukerne om 
rettigheter, plikter og muligheter. Helseklage skal 
gi alle som bringer en klagesak inn informasjon 
om hvordan saken blir behandlet og hvor lang tid 
det forventes å ta. Helseklage skal bruke et klart 
og korrekt språk som er tilpasset brukerne.

Vedtak fra nemndene blir publisert på helse-
klage.no og Lovdata.

Årsverk

Helseklage hadde i gjennomsnitt 141 ansatte per 
måned i 2020. Antall avtalte årsverk i 2020 var 133, 
mens antall utførte årsverk var 116. Antall ansatte 
i Helseklage kommer til å stige i 2021. Dette skyl-
des økt bevilgning i 2021 til saksbehandlerkapasi-
tet.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelser, varer og tjenester. Bevilgningen 
foreslås styrket med 3,5 mill. kroner for å bygge 
ned antall restanser og redusere saksbehandlings-
tiden innenfor pasientskadeområdet.

Bevilgningen under posten er redusert med 
4,161 mill. kroner som følge av at forventet pen-
sjonspremie til Statens pensjonskasse, inklusive 
arbeidsgiveravgift av dette, tilsvarende er redu-
sert, jf. nærmere omtale under del I.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker utgifter til drift og forvalt-
ning av IKT-tjenester i samarbeid med Norsk pasi-
entskadeerstatning, kjøp av konsulenttjenester og 
prosjekt for å øke saksavviklingen.

Kap. 3742 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Post 50 Premie fra private

Bevilgningen dekker utgifter til Helseklages 
arbeid med behandling av saker fra privat helse-

tjeneste. Det vises til kap. 3741, post 50 for nær-
mere omtale av ordningen.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

50 Premie fra private 9 163 2 392 2 380

Sum kap. 3742 9 163 2 392 2 380
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Kap. 744 Direktoratet for e-helse

Bevilgningen foreslås redusert med 17 mill. kro-
ner knyttet til standardisert språk i henhold til 
planlagt periodisering.

Samfunnsoppdrag

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliserin-
gen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte 
effektive og sammenhengende helse- og omsorgs-
tjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjo-
nal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-
helseutvikling.

Myndighetsrolle

Direktoratet for e-helse er et forvaltningsorgan 
underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og 
nasjonal myndighet på e-helseområdet. Direktora-
tet skal bidra til at vedtatt politikk settes i verk i 
tråd med de føringene Helse- og omsorgsdeparte-
mentet gir.

Direktoratet skal legge til rette for en helhetlig 
e-helseutvikling gjennom å samle sektorens 
behov og utarbeide forslag til nasjonale strategier 
og planer på e-helseområdet. Videre skal direkto-
ratet utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale 
veiledere og retningslinjer om standarder, kode-
verk, klassifikasjoner, terminologi, arkitektur, 
informasjonssikkerhet mv. Direktoratet har, etter 
fullmakt fra Helse- og omsorgsdepartementet, for-
tolkningsansvar for deler av pasientjournalloven 
med tilhørende forskrifter.

Fagutvikling

Direktoratet for e-helse skal være helse- og 
omsorgssektorens og departementets sentrale 
rådgiver på e-helseområdet, og legge til rette for 
inkluderende og kunnskapsbaserte beslutnings-
prosesser. Direktoratet skal være det sentrale 
kompetansemiljøet for nasjonale digitaliseringstil-
tak i helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal 

følge med på e-helseutviklingen nasjonalt og inter-
nasjonalt, og publisere relevante nøkkeltall. Direk-
toratet skal sammenstille kunnskap og erfaringer 
i faglige spørsmål og tilrettelegge for at kunn-
skapen kommer til anvendelse i politikk og prak-
sis. Det innbefatter å ha oversikt over og formidle 
nasjonale kunnskapsbehov og bidra til at sektoren 
har tilgang til relevant analyse og forskning ved 
planlegging, gjennomføring og evaluering av e-
helsetiltak.

Kommunikasjon

Direktoratet for e-helse skal i tråd med den stat-
lige kommunikasjonspolitikken ha kunnskap om 
sine målgrupper og kommunisere målrettet og 
effektivt med disse. Direktoratet for e-helse skal 
formidle kunnskap og innsikt i e-helserelaterte 
tema og bidra til en faktabasert offentlig debatt. 
Dialog med og involvering av innbyggere, pasien-
ter, helsepersonell, leverandører og andre sen-
trale interessegrupper er en viktig forutsetning 
for direktoratets oppgaver.

Årsverk

Direktoratet for e-helse hadde 167,5 årsverk per 
31. desember 2020. Antall årsverk i direktoratet 
ble redusert da ny e-helseorganisering ble iverk-
satt 1. januar 2020.

I 2020 utgjorde andelen konsulenter 29 pst., til-
svarende 69 årsverk. I perioden 2016–2020 har 
andelen innleide timeførende konsulenter utgjort 
om lag 20 til 30 pst.

Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelser 
av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse, jf. 
Dokument 3:14 (2020–2021), viser at Direktoratet 
for e-helse ikke har hatt gode nok rutiner og prak-
sis for anskaffelse og bruk av konsulenter. Helse- 
og omsorgsdepartementet følger opp Riksrevisjo-
nens anbefalinger i etatsstyringsdialogen med 
Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 187 641 178 849 183 985

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 144 959 150 966 135 463

Sum kap. 744 332 600 329 815 319 448
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har i 2020 og 2021 gjennomført flere tiltak for for-
bedring av rutiner og praksis. Tiltakene omfatter 
både områdene hvor Riksrevisjonen konkluderer 
med brudd på anskaffelsesregelverket og der det 
er behov for å forbedre rutinene for kostnadskon-
troll og håndtering av avhengighet til enkeltkon-
sulenter og enkeltleverandører. Direktoratet skal 
følge opp at rutiner og retningslinjer etterleves og 
at behov for forbedringer av rutiner vurderes kon-
tinuerlig.

Direktoratet har, basert på egne gjennomgan-
ger, videreutviklet rutiner og praksis innen 
anskaffelsesområdet siden høsten 2020, og har 
iverksatt flere tiltak som er i tråd med Riksrevisjo-
nens anbefalinger. Hovedprinsipper for bruk av 
konsulenter er tydeliggjort i direktoratets HR-stra-
tegi, og det er utarbeidet nye retningslinjer og 
rutiner for bruk av konsulenter. Videre har direk-
toratet iverksatt tiltak for bedre oppfølging av øko-
nomien i hver enkelt avropskontrakt, både med 
forbedrede rutiner i det enkelte program og sen-
tralt i direktoratet. I 2021 har direktoratet i tillegg 
utarbeidet interne etiske retningslinjer som omfat-
ter alle med et arbeidsforhold i direktoratet, inklu-
dert innleide konsulenter. Hele anskaffelsesområ-
det gjennomgås av direktoratets internrevisjon i 
andre kvartal 2021. Resultatene fra internrevisjo-
nen vil gi direktoratets ledelse grunnlag for å vur-
dere effekten av iverksatte tiltak og vurdere 
behov for ytterligere tiltak.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelser, varer og tjenester.

Bevilgningen under posten er økt med 
1,7 mill. kroner som følge av at forventet pen-
sjonspremie til Statens pensjonskasse, inklusive 
arbeidsgiveravgift av dette, tilsvarende er økt, jf. 
nærmere omtale under kap. 2 Profilen i budsjett-
forslaget.

Nasjonal koordinering og samordning på e-helse-
området

Direktoratet for e-helse skal som nasjonal myndig-
het ivareta en helhetlig utvikling på e-helseområ-
det. Som en del av dette arbeidet, videreutvikler 
direktoratet den nasjonale porteføljestyringen for 
å skaffe relevant oversikt over e-helsetiltak av 
nasjonal betydning. I 2020 etablerte direktoratet 
et felles veikart for utvikling og innføring av nasjo-
nale e-helseløsninger. Veikartet er utarbeidet i tett 
samarbeid med sektoren og gir en samlet oversikt 
over utvikling og innføring av de nasjonale e-hel-

seløsningene, og vil inngå i nasjonal e-helseporte-
følje. Et felles veikart skal bidra til å samle sekto-
ren om felles prioriteringer og planer. De nasjo-
nale e-helseløsningene har størst nytte når alle 
relevante aktører tar de i bruk, og det kreves sam-
tidighet i innføringen for å lykkes. Veikartet syn-
liggjør avhengigheter mellom ulike tiltak og aktø-
rer, og skal bidra til en mer koordinert utvikling 
og innføring.

Direktoratet for e-helse har en viktig rolle i å 
samle og samordne sektorens behov, og skape en 
felles og kunnskapsbasert forståelse av utfor-
dringsbildet, felles retning og strategi på digitali-
seringsarbeidet. Direktoratet arbeider med å vide-
reutvikle myndighetsrollen på e-helseområdet 
etter omorganiseringen 1. januar 2020. Direktora-
tet har ansvar for den nasjonale styringsmodellen 
for e-helse som har til hensikt å samle sektoren 
om felles mål, strategier og prioriteringer. Sty-
ringsmodellen er en viktig arena for å drøfte felles 
utfordringer og felles behov. Arbeidet med å vide-
reutvikle og styrke styringsmodellen pågår, og 
forslag til endringer skal sendes på høring. Inn-
spill fra høringen vil gi grunnlag for det videre 
arbeidet i 2022.

Direktoratet for e-helse har under koronapan-
demien hatt ansvar for å koordinere arbeidet med 
relevante digitaliseringstiltak. I tett samarbeid 
med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, 
Norsk helsenett SF, regionale helseforetak, KS og 
kommuner vurderte direktoratet over 320 digitali-
seringstiltak. Rundt 30 tiltak ble prioritert og gjen-
nomført. Videre har direktoratet bidratt i arbeidet 
med digitaliseringstiltak som er gjennomført i 
regi av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Høsten 2020 leverte direktoratet en samlet 
vurdering av sektorens og egen måloppnåelse 
knyttet til gjennomføring av nødvendige digitali-
seringstiltak for å realisere målbildet i Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020–2023. Rapporten viser 
et overordnet bilde av status, planer og utfordrin-
ger, og var grunnlag for styring og oppfølging i 
2021. Vurderingen av måloppnåelse skal oppdate-
res årlig.

Direktoratet for e-helse arbeider med anbefa-
linger til hvordan forskning, innovasjon og 
næringsutvikling kan benyttes for å styrke gjen-
nomføringskraften på e-helseområdet. Som en del 
av arbeidet inngår også forslag til prinsipper for 
bruk av markedet. Relevante aktører fra 
forskningssektoren, helse- og omsorgstjenesten 
og privat næringsliv er involvert i arbeidet og 
direktoratet gjennomfører en markedsanalyse 
som vil gi økt innsikt i sektorens e-helseinveste-
ringer. Arbeidet skal følges opp i 2022.
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Direktoratet koordinerer sektorens internasjo-
nale samarbeid på e-helseområdet og deltar på 
ulike arenaer og i flere samarbeidsprosjekter i 
regi av internasjonale organisasjoner som Nor-
disk Ministerråd, EU og Verdens helseorganisa-
sjon. Formålet er å understøtte Norges internasjo-
nale helsepolitikk og følge med på og ivareta nor-
ske interesser i den internasjonale e-helseutviklin-
gen. Det europeiske knutepunktet for mobile 
smittesporingsapplikasjoner og de europeiske løs-
ningene for verifikasjon av koronasertifikater er 
aktuelle eksempler på internasjonalt arbeid. 
Direktoratet vil delta i Nordisk Ministerråds pro-
sjekt Nordic Commons, som er del av Norges for-
mannskapsprogram for Nordisk Ministerråd i 
2022. Formålet er å utvikle og prøve ut en infra-
struktur for tilgang til helsedata på tvers av de 
nordiske landene. Norge ivaretar i 2021 og 2022 
også sekretariatsfunksjonen for Nordisk Minister-
råds e-helsegruppe. Videre deltar direktoratet 
sammen med Folkehelseinstituttet og Helsedirek-
toratet i et europeisk samarbeidsprosjekt med mål 
om å utvikle et europeisk fellesområde for helse-
data – Towards the European Health Data Space.

Standardisering, informasjonssikkerhet og 
personvern

Felles standarder og arkitekturstyring er en forut-
setning for samhandling mellom systemer og virk-
somheter i helse- og omsorgssektoren. Forskrift 
om standarder og nasjonale e-helseløsninger er et 
verktøy for å begrense uønsket variasjon og sikre 
enhetlig elektronisk samhandling i helse- og 
omsorgstjenesten. Forskriften ble sommeren 
2021 oppdatert med ny formålsbestemmelse, utvi-
delse av hjemmelsgrunnlag til også å omfatte hel-
seregisterloven, flere obligatoriske standarder 
mv. Tydelige rammebetingelser med krav og prin-
sipper for digitalisering vil stimulere til innovasjon 
og næringsutvikling. Utveksling av standardiserte 
meldinger, slik som epikrise, henvisning og prø-
vesvar, er den mest utbredte samhandlingsformen 
i dag. Innføring av vedtatte standarder for helse-
faglig dialog, henvisning og tjenestebasert adres-
sering pågår. Samtidig arbeides det med nye sam-
handlingsformer som følge av nye behov og tek-
nologisk utvikling.

Et første steg er deling av journaldokumenter 
via kjernejournal hvor utprøving startet opp i 
Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF i 2020. 
Erfaringen så lang er at dokumentdeling bidrar til 
bedre samhandling og samarbeid mellom helse-
personell, se omtale under kap. 701, post 72. 
Direktoratet for e-helse har tilrettelagt for enhet-

lig deling av dokumenter gjennom anbefalinger 
om bruk av målarkitektur og internasjonale stan-
darder i utprøvingen. Videre har Direktoratet for 
e-helse i tett samarbeid med representanter fra 
helse- og omsorgssektoren utarbeidet en forelø-
pig plan for videre bruk av dokumentdeling. 
Resultatene fra utprøvingsperioden legger grunn-
lag for å vurdere behovet for endringer før innfø-
ring og videre utbredelse av dokumentdeling.

Behovet for standarder innen e-helse er stort, 
og drives av økt digitalisering på mange områder. 
Direktoratet etablerte i 2020 et eget sektorsam-
mensatt utvalg for arbeidet med internasjonale e-
helsestandarder i helse- og omsorgssektoren. 
Utvalget skal bidra til å styrke og koordinere bru-
ken av internasjonale standarder i Norge. Interna-
sjonale standarder legger til rette for raskere og 
mer effektiv utvikling av sammenhengende helse- 
og omsorgstjenester, og bruk av internasjonale 
standarder er et mål. Direktoratet for e-helse har 
på oppdrag fra departementet i 2021 utarbeidet en 
plan for internasjonale standarder for perioden 
2021–2024. Planen beskriver tiltak og anbefalinger 
om bruk av internasjonale standarder på priori-
terte områder, inkludert tiltak for å fremme inno-
vasjon og næringsutvikling.

Digital sikkerhet er en avgjørende forutset-
ning for både pasientsikkerhet og personvern. 
Det er et mål å løfte sikkerhetsnivået i sektoren på 
kort og mellomlang sikt. Befolkningen skal ha til-
lit til at helsetjenesten både ivaretar deres person-
vern og tar i bruk mulighetene teknologien gir for 
å utvikle bedre tjenester. Direktoratet for e-helse 
har som myndighet et hovedansvar for å tydelig-
gjøre rammebetingelsene for arbeidet med infor-
masjonssikkerhet i digitaliseringsarbeidet i sekto-
ren. Direktoratet for e-helse arbeider med strategi 
for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. 
Formålet er å løfte sikkerhetsnivået i sektoren. 
Strategien skal tydeliggjøre roller og ansvar og 
identifisere relevante virkemidler og tiltak for å 
løfte arbeidet med digital sikkerhet i sektoren. I 
2022 vil arbeidet med å følge opp strategien være 
en viktig oppgave.

Direktoratet for e-helse er sekretariat for 
Norm for informasjonssikkerhet og personvern i 
helse- og omsorgstjenesten (Normen). Normen 
er en bransjenorm som forvaltes av organisasjo-
ner og virksomheter i sektoren. Den sektorsam-
mensatte styringsgruppen vedtok en ny versjon av 
Normen i 2020 og det gjennomføres kontinuerlig 
en oppdatering og revisjon av veiledningsmateri-
ell til aktørene. I tillegg gjennomføres det kurs og 
konferanser for å spre kunnskap om personvern 
og informasjonssikkerhet. Normen skal bidra til 
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tilfredsstillende informasjonssikkerhet og godt 
personvern hos den enkelte virksomhet og i sek-
toren generelt.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker i hovedsak spesielle driftsut-
gifter til oppdragsvirksomhet og større tidsbe-
grensede prosjekter.

Bevilgningen foreslås redusert med 17 mill. 
kroner knyttet til standardisert språk i henhold til 
planlagt periodisering.

Bedre pasientsikkerhet og samhandling med stan-
dardisert språk

Arbeidet med standardisert språk foreslås videre-
ført med en bevilgning på 65,7 mill. kroner. Inklu-
dert Direktoratet for e-helses egenfinansiering 
utgjør den totale satsingen 74,9 mill. kroner i 
2022. I tillegg til dette vil sektoren bidra med bety-
delige helsefaglige ressurser.

Med standardisert språk menes helsefaglige 
kodeverk og terminologi som benyttes for å struk-
turere informasjon i elektroniske informasjons-
systemer i helse- og omsorgstjenesten. Et felles, 
standardisert språk gjør det mulig å behandle hel-
sefaglige opplysninger på en entydig måte. Slik 
blir det enklere å oppnå helhetlig samhandling og 
gjenbruk av opplysninger til analyse og forskning, 
og bidrar til bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Direktoratet for e-helse leder arbeidet med å 
etablere et standardisert språk i helse- og 
omsorgssektoren, og har etablert et program for 
kodeverk og terminologi med bred sektordelta-
gelse. Sentralt i arbeidet er innføring og bruk av 
den internasjonale terminologistandarden Sno-
med CT. I 2020 og 2021 har en sentral oppgave 
vært å realisere første versjon av et felles, standar-
disert språk sammen med Helseplattformen i 
Midt-Norge. Dette legger grunnlaget for at Helse-
plattformen kan ta i bruk standardisert språk fra 
2022. Det legges opp til at standardisert språk på 
sikt skal innføres i øvrige virksomheters journal-
systemer og de nasjonale e-helseløsningene. Inn-
føringen vil skje trinnvis på egnede områder. I 
2020 tok helsenorge.no i bruk deler av standardi-
sert språk i digitale tjenester til innbyggerne.

I 2021 har Direktoratet for e-helse etablert en 
forvaltningsløsning og retningslinje for bruk av 
Snomed CT i Norge. I retningslinjen anbefaler 
direktoratet at Snomed CT skal vurderes brukt 
som helsefaglig terminologi ved anskaffelse eller 
videreutvikling av e-helseløsninger. Prioriterte 
aktiviteter i 2022 er å understøtte videre innføring 
av felles språk i Helseplattformen, arbeide for at 
de øvrige regionale helseforetakene tar i bruk fel-
les språk og vurdere behov for nasjonal koordine-
ring for å styrke bruk av standardisert språk ved 
utvikling av digitale behandlings- og egenbehand-
lingsplaner.

Kap. 745 Folkehelseinstituttet

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris- 
og lønnsjustering:
– 122 mill. kroner til drift av koronavaksinasjons-

programmet
– 138,1 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 

til utfasing av ekstraordinære kostnader knyt-

tet til pandemihåndteringen. Regjeringen vil 
følge smittesituasjonen i 2022, og vurdere 
bevilgningsbehovet knyttet til beredskapsar-
beidet i lys av smittesituasjonen

– 9,01 mill. kroner i redusert bevilgning som 
følge av at forventet pensjonspremie til Statens 
pensjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 1 171 515 1 263 746 1 291 400

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 256 568 150 242 154 032

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 13 743 13 147 13 463

Sum kap. 745 1 441 826 1 427 135 1 458 895
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dette, tilsvarende er økt, jf. nærmere omtale 
under kap. 2 Profilen i budsjettforslaget

– 20 mill. kroner til etablering av et WHO Colla-
borating Center for ikke-farmakologiske

– 3,5 mill. kroner knyttet til Folkehelseinstitut-
tets arbeid med GDPR og beredskap herunder 
personvern, juridiske vurderinger og intern-
kontroll

– 2,5 mill. kroner til etablering av dagens pseudo-
nyme reseptregister som et personidentifiser-
bart register

Samfunnsoppdrag

Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å pro-
dusere, oppsummere og kommunisere kunnskap 
for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- 
og omsorgstjenester. På denne måten bidrar Fol-
kehelseinstituttet til bedre helse i Norge og glo-
balt.

Folkehelseinstituttet er direkte underlagt 
Helse- og omsorgsdepartementet. Instituttet 
arbeider med beredskap, kunnskap og infrastruk-
tur. Instituttet skal understøtte Helse- og omsorgs-
departementet, Helsedirektoratet, Direktoratet 
for e-helse, Mattilsynet, Miljødirektoratet og 
andre nasjonale og lokale myndigheter og tjenes-
ter med relevant kunnskap. Folkehelseinstituttet 
skal sammenstille og kommunisere kunnskap om 
helserelaterte tema for å bidra til kunnskapsba-
sert praksis og offentlig debatt. Folkehelseinsti-
tuttet er faglig uavhengig.

Roller

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den 
nasjonale og internasjonale helseberedskapen, jf. 
helseberedskapsloven, smittevernloven og lov om 
folkehelsearbeid. Beredskapsarbeidet skjer i tett 
samarbeid med nasjonale og internasjonale 
myndigheter og fagmiljø. Samarbeidet med Helse-
direktoratet er tett og bygger på en rolledeling 
med utgangspunkt i ansvarsprinsippet og samvir-
keprinsippet. I definerte kriser koordinerer Helse-
direktoratet håndteringen, mens Folkehelseinsti-
tuttet overvåker helsetilstanden og yter kunn-
skapsstøtte og gir råd til Helse- og omsorgsdepar-
tementet, Helsedirektoratet, andre beslutningsta-
kere, tjenester og publikum.

Folkehelseinstituttet er statens smitteverninsti-
tutt, jf. smittevernloven § 7-9, med tilhørende funk-
sjoner og ansvar. Instituttet skal gi bistand, råd, vei-
ledning og informasjon til kommunale, fylkeskom-
munale og statlige myndigheter, helsepersonell og 
befolkningen om smittevern og miljømedisin.

Folkehelseinstituttet skal sikre nødvendig vak-
sineforsyning og vaksineberedskap og har ansvar 
for innkjøp, lagring, distribusjon og oppfølging av 
vaksiner i vaksinasjonsprogrammene, jf. omtale 
under kap. 710 Vaksiner mv. Oppfølging av vaksi-
ner innebærer bl.a. å skaffe gode data og analyser 
av vaksinasjonsdekning, forekomst av sykdom, 
immunitet i befolkningen, uønskede hendelser 
etter vaksinering og holdninger til vaksine.

Folkehelseinstituttet produserer selv kunn-
skap gjennom forskning, utredninger og statis-
tikk, men har også en rolle som forvalter av helse-
data som nasjonal infrastruktur for andres kunn-
skapsproduksjon.

Folkehelseinstituttet samarbeider med søste-
rinstitusjoner internasjonalt og bidrar til utvik-
ling av globale folkehelsesystemer gjennom 
forskning, kapasitetsbygging og kompetansede-
ling. Folkehelseinstituttet bidrar i grunn-, videre- 
og etterutdanning innenfor instituttets fagområ-
der. Instituttet veileder master- og doktor-
gradskandidater, er godkjent institusjon for lege-
spesialistutdanning og bidrar i undervisning i 
universitets- og høyskolesektoren. Instituttet dri-
ver også omfattende kunnskapsformidling og 
kommunikasjonsarbeid.

Myndighetsfunksjoner

Folkehelseinstituttet skal overvåke den nasjo-
nale epidemiologiske situasjonen og delta i over-
våkningen av den internasjonale epidemiolo-
giske situasjonen og utføre helseanalyser på 
smittevernfeltet. Instituttet gir faglige retnings-
linjer for gjennomføring av det nasjonale vaksina-
sjonsprogrammet (Forskrift om nasjonalt vaksi-
nasjonsprogram § 3), anbefalinger om innholdet 
i tuberkuloseundersøkelsen (Forskrift om tuber-
kulosekontroll § 4-5) og samordner utarbeiding 
av faglige veiledere og retningslinjer for smitte-
vernarbeidet (Forskrift om smittevern i helsetje-
nesten § 3-3). Folkehelseinstituttet godkjenner 
skadedyrbekjempere (Forskrift om skadedyrbe-
kjempelse § 4-2).

Når det er nødvendig for å sette i verk tiltak 
eller for å få oversikt og kontroll i forbindelse med 
smittsomme sykdommer, kan Folkehelseinstitut-
tet kreve opplysninger fra offentlige kilder eller 
privat helse- og omsorgstjeneste uten hinder av 
lovbestemt taushetsplikt, jf. smittevernloven § 2-2.

Forvaltningsoppgaver

Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag deles inn 
i områdene:
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– Kunnskap
– Beredskap og sikkerhet
– Tjenester og infrastruktur

Områdene omtales nærmere under post 01 Drifts-
utgifter.

Fagutvikling

Folkehelseinstituttet driver fagutvikling på samt-
lige av instituttets fagområder. Instituttet driver 
bl.a. en rekke utviklingsprosjekter for digitalise-
ring av virksomheten og tjenestene, samt satsin-
ger på tiltaksforskning, sykdomsbyrdeanalyser, 
kunnskapsoppsummeringer av folkehelsetiltak, 
folkehelse globalt, helse- og helsetjenesteanaly-
ser, og samarbeid med kommunene og spesialist-
helsetjenestene om psykisk helse, rus og vold og 
om smittevern og miljømedisin. Instituttet er også 
pådriver i arbeidet for bedre tilgang til helsedata 
og biobanker, persontilpasset medisin, innova-
sjon og utviklingen av et kunnskapssystem for 
bedre folkehelse i tråd med HelseOmsorg21-stra-
tegien.

Kommunikasjon

Folkehelseinstituttet skal i tråd med den statlige 
kommunikasjonspolitikken ha kunnskap om sine 
målgrupper og kommunisere målrettet og effek-
tivt med disse. Folkehelseinstituttet skal formidle 
kunnskap og vurderinger av helserelaterte tema 
og bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt. 
Instituttet skal ha en bred kontaktflate og bidra til 
bedre folkehelse og gode helse- og omsorgstje-
nester. Instituttet utvikler kontinuerlig nettsiden 
og bruken av sosiale medier og andre kanaler for 
dialog med brukere og kommunikasjon med 
befolkning og fagfolk. Instituttet skal bidra til en 
opplyst samfunnsdebatt gjennom åpenhet om 
forskning, helseanalyse, vurderinger og råd og 
arbeidsmetoder. Videre har instituttet lovpålagte 
oppgaver knyttet til smittevern og beredskap som 
særlig krever en rask og åpen kommunikasjon 
overfor beslutningstakere lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt, samt media og befolkningen gene-
relt.

Årsverk

Folkehelseinstituttet hadde 969 årsverk ved 
utgangen av 2020, mot 901 årsverk ved utgangen 
av 2019. I underkant av 20 pst. av årsverkene i 
2020 var knyttet til eksternt finansierte oppdrag.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelse, varer og tjenester.

Det foreslås
– å flytte 6,05 mill. kroner fra kap.732, post 78 i 

forbindelse med at Nasjonal kompetansetje-
neste for amming avvikles som nasjonal kom-
petansetjeneste, og virksomheten innlemmes 
og videreføres i Folkehelseinstituttet, jf. nær-
mere omtale under

– å redusere bevilgningen med 138,1mill. kroner 
knyttet til utfasing av ekstraordinære kostna-
der knyttet til pandemihåndteringen. Regjerin-
gen vil følge smittesituasjonen i 2022, og vur-
dere bevilgningsbehovet knyttet til bered-
skapsarbeidet i lys av smittesituasjonen

– å redusere bevilgningen med 9,01 mill. kroner 
som følge av at forventet pensjonspremie til 
Statens pensjonskasse, inklusive arbeidsgiver-
avgift av dette, tilsvarende er redusert, jf. nær-
mere omtale under kap. 2 Profilen i budsjettfor-
slaget

– å videreføre 34 mill. kroner knyttet til Nasjonalt 
smittesporingsteam

– å videreføre 14 mill. kroner knyttet til Nasjonalt 
kunnskapsprogram for covid-19

Koronavaksinasjonsprogrammet

Det foreslås 122 mill. kroner til Folkehelseinstis 
drift av koronavaksinasjonsprogrammet. Institut-
tet har ansvar for innkjøp, lager og distribusjon av 
pandemivaksinene, Sysvak- og Bivak-registrene, 
håndtering av bivirkningsmeldinger på vegne av 
Statens legemiddelverk og for å gi informasjon om 
vaksinen og retningslinjer om bruk, herunder pri-
oritering av grupper for vaksinasjon. Folkehel-
seinstituttet har også betydelig kostnader til over-
våking, registerdrift, analyse og rådgivning i opp-
følgingen etter vaksinasjon. I tillegg er det kostna-
der til gjennomføring av programmet i Norsk Hel-
senett og Direktoratet for e-helse som faktureres 
Folkehelseinstituttet.

Det er for øvrig foreslått 8,8 mill. kroner over 
kap. 762, post 21 og 19,2 mill. kroner over kap. 
746, post 01 til koronavaksinasjonsprogrammet. 
Til sammen er det foreslått 150 mill. kroner til 
drift og distribusjon knyttet til koronavaksina-
sjonsprogrammet.

Utgiftene til drift av koronavaksinasjonspro-
grammet er nært knyttet til behovet for vaksiner i 
befolkningen. Det er ventet at hele den voksne 
befolkingen vil ha fått tilbud om vaksiner som 
beskytter mot covid-19 i løpet av 2021. Pandemisi-
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tuasjonen tilsier imidlertid at befolkningen også i 
2022, og sannsynligvis i årene framover, vil ha 
behov for oppfriskningsdoser og/eller vaksiner 
som beskytter mot nye virusvarianter. Dette er 
usikkerheter som det er vanskelig å ta høyde for 
og som regjeringen ev. vil komme tilbake til i for-
bindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

WHO Collaborating Center

Det foreslås 20 mill. kroner knyttet til «WHO Col-
laborating Center» for ikke-farmakologiske tiltak i 
FHI. Senteret er under etablering i 2021, jf. Prop. 
173 S (2020–2021) og Innst. 558 S (2020–2021). 
Bevilgningen skal dekke effektstudier, gjennom-
føring av evalueringsstudier av smitteverntiltak, 
kunnskapsoppsummeringer, midler til nasjonalt 
og internasjonalt forskningssamarbeid, samt kjøp 
av utstyr og forskningstjenester.

Regjeringen vil styrke WHOs arbeid for nytte-
effekt, sosiale og økonomiske kostnader, samt 
utvikling av bedre metoder for å vurdere ikke-far-
makologiske tiltak. Senteret skal også brukes til å 
styrke FHIs arbeid med å gi helhetlige vurderin-
ger av alle sentrale virkninger av tiltak som fore-
slås eller vurderes i tråd med utredningsinstruk-
sens krav. Dette innebærer ikke nødvendigvis at 
senteret bygger opp kompetanse på andre fagfelt 
selv, men å ha et miljø som kan innhente slik 
kunnskap og sammenstille det på en helhetlig 
måte i arbeidet med samfunnsøkonomiske analy-
ser av smitteverntiltak.

Virksomhetsoverdragelse, Nasjonal kompetanse-
tjeneste for amming

Helse- og omsorgsdepartementet vil legge til rette 
for ny organisatorisk forankring av nasjonal kom-
petansetjeneste for amming. Tjenesten foreslås 
avviklet som nasjonal kompetansetjeneste, men 
departementet tar sikte på at enheten overdras fra 
Oslo universitetssykehus til Folkehelseinstituttet 
med virkning fra 1.januar 2022.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming ble 
etablert som Nasjonalt ammesenter i 1999 og fikk 
status som nasjonal kompetansetjeneste i spesia-
listhelsetjenesten i 2005. Nasjonal kompetansetje-
neste for amming er i dag lokalisert i Kvinnekli-
nikken ved Oslo Universitetssykehus, og jobber 
med kompetansespredning, iverksetting av fag-
lige standarder i spesialist- og kommunehelsetje-
nesten, forskning og tilrettelegging for amming i 
samfunnet. At andelen som ammer er høy er vik-
tig i et folkehelseperspektiv, jf. Handlingsplan for 
bedre kosthold (2017–2021/23). Det å opprett-

holde en nasjonal enhet for amming er også i tråd 
med WHOs anbefalinger om å ha en nasjonal 
koordinerende funksjon, og tjenestens oppgaver 
skal videreføres i sin helhet.

Da tjenestens oppgaver knyttet til amming vur-
deres å være et viktig tiltak for å styrke folkehel-
sen, har innlemmelse i Folkehelseinstituttet vært 
trukket frem av de aktuelle aktørene som en aktu-
ell fremtidig organisatorisk tilknytning for tje-
nesten siden arbeidet med endringene i system 
for nasjonale tjenester startet. Se nærmere omtale 
av endringene i kap. 732, post 78.

Pasienterfaringsundersøkelse innen psykisk helse-
vern for barn og unge

Det foreslås 1,5 mill. kroner for å gjennomføre en 
pasienterfaringsundersøkelse innen psykisk 
helsevern for barn og unge ved alle landets poli-
klinikker i 2022. Undersøkelsen gjennomføres av 
Folkehelseinstituttet, som har en nasjonal funk-
sjon for måling av brukererfaringer med helsetje-
nesten. Undersøkelsen måler pårørendes og ung-
dommers erfaringer og vurderinger av poliklinik-
kene, inkludert brukermedvirkning, relasjon til 
behandlerne, utbytte av behandling og samarbeid 
mellom BUP og andre instanser. Den framskaffer 
resultater på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og 
indikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsys-
temet.

God kunnskap

Befolkningen og myndighetene trenger kunnskap 
om folkehelse og helsetjenester for å kunne ta 
gode avgjørelser. Folkehelseinstituttet står for 
overvåkning og analyser av helsetilstanden i 
befolkningen og forhold som påvirker den, og pro-
duserer kunnskap som bidrar til bedre helse- og 
omsorgstjenester.

Folkehelseinstituttet skal bidra med kunnskap 
på folkehelse- og helsetjenestefeltet basert på 
forskning og helseanalyse som inkluderer helse-
tjenesteanalyse, helsetjenesteforskning, kunn-
skapsoppsummeringer, metodevurderinger og 
risikovurderinger. Kunnskapsstøtten skal gi 
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektora-
tet, de regionale helseforetakene, kommunene og 
andre myndigheter nødvendig grunnlag for rik-
tige prioriteringer og policy- og tjenesteutvikling 
samt fremme kunnskapsbasert praksis, kvalitets-
forbedring og pasientsikkerhet i helse- og 
omsorgstjenestene.

Folkehelseinstituttet utarbeider metodevurde-
ringer for de regionale helseforetak for å under-



2021–2022 Prop. 1 S 233
Helse- og omsorgsdepartementet
støtte kunnskapsbasert praksis ved innføring av 
nye metoder som medisinsk utstyr, diagnostiske 
metoder m.m.

På de områdene der Folkehelseinstituttet er 
nasjonalt kompetanseorgan, skal instituttet også 
være en premissleverandør for Norges internasjo-
nale arbeid og sentral bidragsyter innen global 
helse.

Folkehelseinstituttet publiserte i 2020 711 
vitenskapelige artikler, og andelen artikler i nivå 
2-tidsskrifter var på 24 pst. Det ble avlagt 3 doktor-
grader ved instituttet i 2020. Folkehelseinstituttet 
har levert en rekke rapporter med analyse av hel-
setilstand og helsetilbud i Norge. I tillegg er det 
publisert oppdaterte folkehelseprofiler for kom-
muner, fylker og bydeler. I 2020 publiserte insti-
tuttet Oppvekstprofiler i samarbeid mellom insti-
tuttet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektora-
tet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og 
Utdanningsdirektoratet om utvikling av felles sty-
ringsinformasjon til kommunene om oppvekstfor-
hold.

Folkehelseinstituttet har i 2020 hatt en sentral 
rolle i kunnskapsproduksjonen for håndteringen 
av covid-19-epidemien. I 2020 ble det etablert et 
nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19, ledet av 
instituttet. Programmet har som mål å sikre et 
forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for rådgi-
ving, klinisk behandling og sentrale beslutninger i 
håndteringen av covid-19-epidemien og dens kon-
sekvenser i Norge. Kunnskapsprogrammet har 
tre hovedoppgaver: 1) dekke kritiske kunnskaps-
hull, 2) legge til rette for nasjonalt samarbeid og 
3) gjøre det nasjonale kunnskapssystemet bedre 
rustet for neste epidemi og folkehelsekrise. Sats-
ninger initiert av programmet har bl.a. fremskaf-
fet ny kunnskap om risikofaktorer og konsekven-
ser av infeksjon, innleggelse på sykehus og død; 
covid-19 i helseinstitusjoner; effekt av smittevern-
tiltak; etterlevelse av råd; og sosial ulikhet og inn-
vandrergrupper. I regi av programmet har det 
også blitt utviklet en skisse til framtidens kunn-
skapssystem for epidemier. Flere av arbeidsopp-
gavene til programmet vil ha økende relevans 
gjennom de neste årene. Det gjelder også kunn-
skap om vaksinasjon, der oppfølgingsstudier vil 
bli viktige.

Folkehelseinstituttet etablerte tidlig i epide-
mien et levende kart over forskning på covid-19. 
Kartet har bidratt til en oppdatert oversikt over 
forskningen om covid-19 og gjort det lettere å 
finne relevante publikasjoner. Mengden av covid-
relaterte publikasjoner ble i løpet av høsten 2020 
så omfattende at det ikke var mulig å holde kartet 

oppdatert. Som et alternativ har Folkehelseinsti-
tuttet nå innledet et internasjonalt samarbeid for å 
identifisere covid-relaterte systematiske oversik-
ter av høy kvalitet som formidles nasjonalt. Folke-
helseinstituttet utarbeider kunnskapsoppsumme-
ringer for å understøtte myndigheter, helseperso-
nell og andre i deres arbeid med covid-19. Opp-
summeringene har blitt mye brukt, inkludert i 
den offentlige debatten.

Instituttet har i tett samarbeid med Helsedi-
rektoratet opprettet et beredskapsregister, kalt 
BeredtC19. Det er et registerbasert system for 
daglig oppdatert informasjon om innleggelser i og 
utskrivinger fra sykehus og bruk av primærhelse-
tjenester, både for covid-19-pasienter og andre, 
smitte, testing, vaksinering og bivirkninger av 
vaksinasjon i ulike grupper av befolkningen. Infor-
masjonen gjør det mulig daglig å følge med på og 
analysere sentrale forhold for håndteringen av 
epidemien, herunder å følge pasientene fra symp-
tomdebut, via allmennlegekontakt, sykehuskon-
takt og innleggelse, til utskriving og reinnleggel-
ser eller død. BeredtC19 gjør det også mulig å 
følge med på smitte, testing og utbrudd og vaksi-
nasjon i helseinstitusjoner, yrkesgrupper, risiko-
grupper, innvandrergrupper og ulike sosioøkono-
miske befolkningslag, og å følge med på helsetje-
nestebruk for andre pasientgrupper og i sosioøko-
nomiske grupper. Informasjonen har bidratt til at 
myndighetene får bedre kunnskap for planlegging 
og håndtering av epidemien, og dermed et bedre 
kunnskapsgrunnlag for å sikre befolkningen til-
gang til nødvendig helsehjelp til tross for epide-
mien og tiltakene mot den.

Instituttet har i 2020 satt i gang kontinuerlig 
innhenting av brukererfaringene fra alle pasienter 
i det de skrives ut fra døgnopphold i psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling, og resultatene har vært publisert i flere rap-
porter gjennom 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet tildeler årlig 
midler til KS som, i samarbeid med Folkehelsein-
stituttet, driver flere nasjonale læringsnettverk for 
gode pasientforløp. Det foreslås å videreføre 
læringsnettverkene i 2022 og det vises til omtale 
under kap. 762, post 21 og kap. 765, post 21.

Det er behov for mer kunnskap om utbredel-
sen av psykiske lidelser i befolkningen i Norge. 
Som en del av HUNT4 har Folkehelseinstituttet 
gjennomført en befolkningsbasert helseundersø-
kelse om psykiske lidelser i Nord-Trøndelag. 
Resultater fra undersøkelsen om utbredelsen av 
psykiske lidelser vil foreligge i 2021.

Folkehelseinstituttet skal utvikle og gjennom-
føre en pilot for å kartlegge alle sider ved alle selv-
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mord i Norge uavhengig av om de skjer innenfor 
eller utenfor helse- og omsorgstjenestene. Opp-
draget er forankret i Regjeringens handlingsplan 
for å forebygge selvmord.

Instituttet samordningsansvar innen kunnskap 
om psykisk helse med hovedvekt på forebygging 
og folkehelse, herunder etablere en gruppe med 
relevante fagmiljøer, videreføres.

Instituttet analyserer data for Norge som en 
del av det internasjonale sykdomsbyrdeprosjek-
tet. En studie ledet av forskere ved Folkehelsein-
stituttet, publisert i Lancet, viser betydelige varia-
sjoner i sykdomsbyrde innad i Norden. I 2020 pre-
senterte Senter for sykdomsbyrde fylkesvise 
beregninger av sykdomsbyrde. Det vil arbeids 
videre med framskrivninger for sykdomsutvik-
ling og levealder.

Folkehelseinstituttet har etablert et senter for 
evaluering av folkehelsetiltak. Senteret gjennom-
fører nasjonale evalueringer og støtter kommuner 
og fylkeskommuner i metodikk for tiltaksevalue-
ring, som en del av Program for folkehelsearbeid i 
kommunene. Senter for informerte helsebeslut-
ninger utvikler metoder som gjør kunnskapsopp-
summeringer lettere tilgjengelige og mer forståe-
lige, samt øker befolkningens evne til kritisk vur-
dering av helsepåstander.

Arbeidet med å videreutvikle den nasjonale fol-
kehelseundersøkelsen videreføres. Formålet er å 
få bedre kunnskap om folkehelsen, levevaner og 
andre forhold som påvirker helsa. Denne åpner 
muligheter for å koble svar fra spørreskjema til 
biologiske markører innhentet fra et utvalg av 
respondentene fra folkehelseundersøkelsen. Som 
en del av undersøkelsen ble det utviklet et spørre-
skjema med særlig vekt på grensehandel, kost-
hold og også kroppsvekt. Dette er viktige data for 
å kunne følge utviklingen og studere trender som 
grunnlag for tiltak, og som supplement til de store 
landsomfattende kostholdsundersøkelsene som 
gjennomføres kun om lag hvert tiende år. Resulta-
tene er presentert i en egen rapport.

Folkehelseinstituttet har bidratt med kunn-
skap om aktivitetsnivået i befolkningen, andelen 
som fyller helsemessige anbefalinger om fysisk 
aktivitet og med oppdatert kunnskap om fysisk 
aktivitet og helse til arbeidet med Handlingsplan 
for fysisk aktivitet 2020–2029. Instituttet bidrar i 
utviklingen av et system for å følge opp målene på 
fysisk aktivitet basert på indikatorer.

Arbeidet med ny folkehelsemelding 2023 star-
ter opp i 2021 og Folkehelseinstituttet skal bidra 
med innspill. Videre bidrar Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet i arbeidet med ny NCD-stra-

tegi. Kunnskap om effekter av pandemien vil være 
viktig som del av strategien.

Senter for fruktbarhet og helse er et Senter for 
fremragende forskning (SFF) ved Folkehelseinsti-
tuttet, med grunnfinansiering fra Norges 
forskningsråd. Senteret søker aktivt om eksterne 
konkurranseutsatte forskningsmidler, og har et 
utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjo-
nale samarbeidspartnere. Forskningen dreier seg 
overordnet om hvordan endringer i fruktbarhet 
og familiestruktur påvirker helse gjennom biolo-
giske og sosiale mekanismer.

Folkehelseinstituttet arbeider for å identifi-
sere, karakterisere og begrense helseskadelige 
effekter av stoffer fra miljøet med hensyn til ikke-
smittsomme sykdommer. Instituttet utarbeider 
kunnskapsgrunnlag og risikovurderinger av kje-
miske stoffer i miljøet for bruk i regulering, grens-
everdisetting og tiltak gjennom nasjonale og inter-
nasjonale fora, som bl.a. det europeiske mattrygg-
hetsorganet EFSA og WHO, for å forebygge hel-
seeffekter av kjemikalier generelt og luftforurens-
ning fra ulike kilder.

Enhet for migrasjonshelse ved instituttet 
arbeider for å fremskaffe mer og bedre kunnskap 
om innvandreres helse, tilgang til helsetjenester 
og kvaliteten på tjenestene. Det legges vekt på å 
utnytte kunnskapspotensialet i migrasjonsvaria-
bler i ulike registerdata bedre. Brukererfaringer 
er en viktig del av kunnskapen om kvaliteten på 
helsetjenesten. Folkehelseinstituttet skal plan-
legge, gjennomføre og rapportere nasjonale bru-
kererfaringsundersøkelser i tråd med fem-årspla-
nen som Folkehelseinstituttet og Helsedirektora-
tet har utarbeidet for Helse- og omsorgsdeparte-
mentet.

Folkehelseinstituttet har hatt en sentral rolle i 
OECDs nye undersøkelse av brukeropplevd kvali-
tet (Patient-Reported Indicator Survey, PaRIS), og 
vil fortsette dette arbeidet for å bidra til kompara-
tive undersøkelser av de norske helsetjenestene i 
forhold til organiseringen i andre OECD-land.

Folkehelseinstituttet samarbeider med Statis-
tisk sentralbyrå om årlige befolkningsundersøkel-
ser om tobakk og rusmidler og deltar i den euro-
peiske skoleundersøkelsen Espad (European 
School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs, ESPAD). Folkehelseinstituttet har bidratt 
med helseanalyser knyttet til bruk av rusmidler 
og tobakk, inkludert bl.a. bruksmønster, omset-
ning og holdninger til rusmiddelbruk. Folkehel-
seinstituttet følger utviklingen i de nasjonale 
NCD-målene og har bl.a. levert innspill til den 
nasjonale alkoholstrategien. Folkehelseinstituttet 
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er Norges kontaktpunkt for EUs narkotikaover-
våkningsbyrå, EMCDDA.

Folkehelseinstituttet deltar i EUs Joint Action 
for Tobacco Control. Prosjektet skal bidra til felle-
seuropeisk regulering av tobakksprodukter. Opp-
gavene knyttet til vurderinger av nye tobakks- og 
nikotinprodukter har økt, og Folkehelseinstituttet 
arbeider med en ny rapport om helserisiko ved 
bruk av e-sigaretter. Folkehelseinstituttet har 
også fått nye oppgaver som følge av forventet inn-
lemmelse av EUs nye tobakksdirektiv. Kostna-
dene for 2022 er estimert til 2,2 mill. kroner og vil 
dekkes inn gjennom gebyrinntekter fra tobakksin-
dustrien, jf. kap. 3714, post 04. Systemene er 
under utarbeidelse, og det er derfor knyttet usik-
kerhet til størrelsen på kostnadene. Departemen-
tet vil ev. komme tilbake med reviderte estimater i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

God beredskap og sikkerhet

Beredskap handler om å kunne oppdage helse-
trusler raskt og iverksette tiltak som effektivt 
beskytter liv og helse, og bidrar til samfunnets sik-
kerhet. Folkehelseinstituttet driver kontinuerlig 
overvåking og støtter andre myndigheter med 
kunnskap, og har bl.a. døgnåpne beredskapstele-
foner og forvalter et nasjonalt beredskapslabora-
torium.

Folkehelseinstituttets beredskapsansvar er 
forankret i smittevernloven, helseberedskapslo-
ven, folkehelseloven og sikkerhetsloven, samt i 
overordnede nasjonale beredskapsplaner som 
beredskapsplanen for pandemisk influensa, Nasjo-
nal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige 
smittsomme sykdommer og Nasjonal helsebered-
skapsplan, men også andre lover og dokumenter 
er relevante. Folkehelseinstituttet skal tilby nød-
vendige tjenester i eksterne og interne krisesitua-
sjoner og være i stand til å håndtere situasjoner 
innen instituttets ansvarsområder som krever 
ekstraordinær innsats over tid. God nasjonal hel-
seberedskap er også avhengig av godt samarbeid 
mellom de nasjonale aktørene og en god global 
helseberedskap. Folkehelseinstituttet deltar i 
Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser og 
er nasjonalt kontaktpunkt for bl.a. EUs og WHOs 
meldesystemer for smittsomme sykdommer.

Folkehelseinstituttet har hatt en svært sentral 
rolle i å overvåke utbruddssituasjonen ved covid-
19. Instituttet har sørget for at internasjonal infor-
masjon om forløpet av epidemien er blitt kanali-
sert og analysert. Instituttet har benyttet sine 
veletablerte metoder for å overvåke og analysere 
utbredelsen av epidemien i Norge. I tillegg har 

instituttet etablert nye overvåkningsmetoder, del-
vis basert på digital teknologi. Det er blitt etablert 
dataflyt fra de mikrobiologiske laboratoriene til 
infeksjonsregisteret; det er blitt etablert et nytt 
beredskapsregister. Krisen har gjort at Folkehel-
seinstituttet har fått realisert flere planlagte sats-
ninger innen digitalisering av beredskap, eksem-
pelvis videreutvikling av Meldingssystemet for 
smittsomme sykdommer (MSIS) og modernise-
ring av nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Instituttet har utviklet matematiske modeller 
og tatt dem i bruk som viktige verktøy for å styre 
utviklingen av epidemien gjennom å tilpasse tiltak 
som følge av respons og fremskrivninger. Institut-
tet har regelmessig levert risikovurderinger som 
viktig del av kunnskapsgrunnlaget for styring og 
beslutning under utbruddet. Instituttet har utar-
beidet en rekke veiledere underveis i epidemien 
og instituttet har drevet et omfattende kommuni-
kasjonsarbeid rettet mot publikum, helsetjenesten 
og myndigheter. Instituttets vaktordninger har 
vært hardt belastet, og kapasiteten ble tidlig på 
året utvidet for å kunne ta unna henvendelser. 
Instituttet var også sentral ved etablering av labo-
ratoriediagnostikk for påvisning av SARS-CoV-2, 
og instituttet har etablert referansefunksjon for 
SARS-CoV-2 der instituttet analyserer og følger 
den genetiske tilpasning av viruset i den norske 
populasjonen.

Instituttet skal understøtte myndigheter og 
operative enheter med kunnskap om risiko og hel-
sekonsekvenser av hendelser, herunder smitte-
vernvakt, mikrobiologisk beredskapsvakt, nasjo-
nal vannvakt og vaktordning for kjemikaliebered-
skap ved Giftinformasjonen. Dette omfatter også 
laboratoriekapasitet og vaksineforsyning i bered-
skapssituasjoner. Ved miljø- og kjemikaliehendel-
ser bistår Folkehelseinstituttet kommuner, nøde-
tater, helsetjenesten og befolkningen med råd om 
helserisiko forbundet med akutt eller langvarig 
eksponering for helseskadelige kjemikalier. Antall 
henvendelser til Folkehelseinstituttet om miljø- og 
kjemikaliehendelser er økende bl.a. som følge av 
en tydeliggjøring av instituttets ansvar på dette 
området.

Folkehelseinstituttet er sekretariat for Nasjo-
nal vannvakt som er en døgnbemannet rådgiv-
ningstjeneste for vannverk som trenger råd og 
støtte ved akutte hendelser. Vaktordningen har 
vært i permanent drift siden 2017. Arbeidet med å 
nå de nasjonale målene på drikkevanns- og sani-
tærområdet videreføres i 2021.

Folkehelseinstituttet skal videreutvikle kapasi-
teten knyttet til miljø- og kjemikaliehendelser som 
kan skade mennesker. Døgnåpen varslingsord-
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ning for mottak og håndtering av varsler om hen-
delser iht. varslingsplikt for kommuner i forskrift 
om miljørettet helsevern er etablert ved institut-
tet. Folkehelseinstituttet bistår hvert år lokale hel-
semyndigheter og Mattilsynet ved en rekke 
utbrudd av smittsomme sykdommer. Eksempel-
vis var det vinteren 2021 et nasjonalt utbrudd av 
salmonellose der det ble påvist at smittekilden var 
storfekjøtt innført fra Tyskland. Folkehelseinsti-
tuttet gir råd og bistand for håndteringen og har 
også en feltepidemiologisk gruppe som rykker ut 
i snitt to til tre ganger i året for lokal bistand.

Effektive tjenester og infrastruktur

Godt folkehelsearbeid krever pålitelige helsedata, 
avanserte laboratorieanalyser og effektiv logis-
tikk. Folkehelseinstituttet leverer infrastruktur for 
å fremme folkehelse gjennom å forvalte nasjonale 
helseregistre, biobanker og referanselaborato-
rier, og ved å sørge for trygg vaksineforsyning.

Folkehelseinstituttet utvikler og leverer tjenes-
ter og infrastruktur som møter brukernes og 
helse- og omsorgstjenestenes behov, bl.a. vaksine-
innkjøp og distribusjon, giftinformasjon, utleve-
ring av data fra nasjonale helseregistre og helse-
undersøkelser, datainnsamling, biobanktjenester 
(inkl. utlevering av biologisk materiale fra helse-
undersøkelser), bibliotekstjenester, herunder Hel-
sebiblioteket, og nettbaserte tjenester som «Mine 
vaksiner». Instituttet legger til rette for bruk av 
digitale tjenester som skal bygge på tilgjengelige 
nasjonale felleskomponenter. Helsebibliotekets 
avtaler gir helsepersonell fri tilgang til relevante 
kunnskapsressurser. Avtalene inkluderer tilgang 
til sentrale kliniske oppslagsverk.

Folkehelseinstituttet bidrar gjennom delta-
kelse i Helsedataprogrammet til sektorens planer 
om realisering av fellestjenester og utvikling av en 
helseanalyseplattform og en felles tilgangsforval-
ter (Helsedataservice). Arbeid knyttet til personi-
dentifiserbart legemiddelregister er en viktig for-
utsetning for å kunne oppnå de samfunnsøkono-
miske gevinstene som Helsedataprogrammet leg-
ger grunnlaget for, og Folkehelseinstituttets 
arbeid med dette vil fortsette også i 2022.

Folkehelseinstituttet bruker fellesløsninger 
for personverntjenester og innbyggertjenester for 
relevante helseregistre. Folkehelseinstituttet 
bidrar også med arbeid knyttet til selvrapporte-
ringsløsningen på helsenorge.no (Symptometer) i 
forbindelse med covid19-epidemien, og vil ved 
behov fortsette dette arbeidet i 2021. Videre 
bidrar Folkehelseinstituttet til harmonisering og 
interoperabilitet mellom helseregistrene og helse-

undersøkelsene, slik at data i større grad skal 
kunne analyseres på en effektiv måte på tvers av 
datakilder. Se også omtale av Helsedataprogram-
met under kap. 701 E-helse, helseregistre mv.

Folkehelseinstituttet følger opp arbeidet med 
helseundersøkelser, med særlig fokus på folke-
helse i kommunene (fylkeshelseundersøkelser 
FHUS). Innsamling av nye data baseres i all 
hovedsak på web-løsninger. I 2020 samarbeidet 
instituttet med fylkeskommunene om fylkeshelse-
undersøkelser i Agder, Nordland og Rogaland. 
Spørsmål om livskvalitet er innarbeidet i undersø-
kelsene, og instituttet skal i 2021, sammen med 
Helsedirektoratet, fortsette arbeidet med å inn-
hente og publisere data om livskvalitet i befolknin-
gen.

Instituttet har i 2021 fortsatt å sikre at forvalt-
ningen av Den norske mor, far og barn-undersø-
kelsen (MoBa) tillater størst mulig gjenbruk av 
data, inkludert genetiske data. Som ledd i arbeidet 
med covid-19 har det også i 2021 vært samlet inn 
nye helsedata og biologisk materiale fra hele eller 
deler av kohorten. Arbeidet med nødvendige til-
pasninger i forbindelse med at barna i MoBa-
undersøkelsen blir voksne fortsetter i 2022.

Folkehelseinstituttet har i 2021 arbeidet med å 
videreutvikle Smittestopp, en applikasjon som 
brukes i forbindelse med smittesporing. Applika-
sjonen ble blant annet tilknyttet Eus knutepunkt 
«European Federated Gateway Service», noe som 
gjøre det mulig med anonym varsling av smitte til 
nærkontakter på tvers av landegrenser. Applika-
sjonen hadde per 19. august 2021 over 1 million 
nedlastinger og 4200 utsendte varsler om nærkon-
takt. Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å vur-
dere om applikasjonen skal videreføres eller avvi-
kles, og departementet vil vurdere videre forvalt-
ning av applikasjonen i løpet av høsten 2021.

Instituttet etablerte høsten 2020 et nasjonalt 
smittesporingsteam, med oppgave å bistå 
og?støtte?kommunene?og helseforeta-
kene?i?deres arbeid med håndtering av lokale 
smitteutbrudd av covid-19. I tillegg bistår smitte-
sporingsteamet med?samordning av anbefalinger 
og smitteverntiltak ved?utbrudd som involverer 
flere kommuner og smittesporing knyttet til 
offentlig transport som går over enkelt kommu-
ner.

Koronapandemien har belastet mange kom-
muner tungt i arbeidet med smittesporing og 
utbruddsetterforsking.?Det ble i løpet av somme-
ren 2020 klart at mange kommuner?hadde behov 
for bistand og støtte i sitt arbeid med håndtering 
av lokale smitteutbrudd av covid-19. Nasjonalt 
smittesporingsteam har arbeidet tett med kommu-



2021–2022 Prop. 1 S 237
Helse- og omsorgsdepartementet
nene gjennom pandemien og har bistått med hjelp 
til vurdering av smittesituasjonen, analyser, og råd 
om tiltak. Teamet har daglig kontakt med ulike 
kommuner som opplever utbrudd, og gir råd på 
telefon, e-post og i digitale møter. For å sikre kon-
tinuitet i rådgivning, spesielt for utbrudd som går 
over tid, har teamet etablert en vakttelefon som er 
tilgjengelig 24/7 for kommuner som ønsker vei-
ledning om utbruddshåndtering. Teamet rykker 
også ut til kommunene for å bistå lokalt ved 
behov.

Fra etableringen av smittesporingsteamet i 
august 2020 til slutten av 2020 var over 500 covid-
19 utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet, og det 
nasjonale smittesporingsteamet har bistått i hånd-
teringen av over 200 utbrudd. Utbruddene er blitt 
varslet fra om lag 100 kommuner og omfatter alle 
landets fylker. I tillegg har teamet reist ut til flere 
ulike fylker for å bistå med håndteringen av 
utbrudd tilknyttet arbeidsplasser, helseinstitusjo-
ner og skoler. Smittesporingsteamet har også 
gjort smittesporing etter over 1000 flyreiser og 
over 100 båt, buss og tog reiser i 2020.

Folkehelseinstituttet har i 2020 bidratt til 
intensivert innføring av elektronisk melding om 
dødsfall og dødsårsak i helse- og omsorgstje-
nesten, i samarbeid med Direktoratet for e-helse. 
Det er besluttet at alle covid-19-dødsfall skal mel-
des inn via eDÅR fra 1.1.2022. Løsningen videreut-
vikles for tettere integrasjon med pasientjournal-
systemene i sektoren. Innføring av elektronisk 
melding må samordnes med Skattedirektoratets 
arbeid med å modernisere Folkeregisteret og 
Direktoratet for e-helse sitt samarbeidsprosjekt 
for modernisert folkeregister i helse- og omsorgs-
sektoren. Se nærmere omtale under kap. 701, post 
21.

Folkehelseinstituttet drifter i samarbeid med 
Legemiddelverket «System for innføring av vaksi-
ner i offentlig regi». Prosessen som fører frem til 
beslutning om at en vaksine skal finansieres av 
det offentlige må være forutsigbar, transparent og 
kunnskapsbasert. Viktige bidrag for å oppnå dette 
er gjennomføring av metodevarsling og metode-
vurdering, slik som for andre legemidler. En fag-
lig referansegruppe skal støtte Folkehelseinstitut-
tet i arbeidet med å identifisere behov for 
endringer i nasjonalt vaksinasjonsprogram. Refe-
ransegruppen består av representanter fra helse-
tjenesten, myndigheter og brukere, og skal gjen-
speile bredden av de ulike funksjoner som berø-
res av vaksinasjonsspørsmål i landet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

God kunnskap og vitenskapelig dokumentasjon er 
avgjørende for å nå målene i mat- og miljøpolitik-
ken. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 
er en tverrfaglig uavhengig komité. VKM har 
egne vedtekter fastsatt av Helse- og omsorgsde-
partementet 1. april 2018. Komiteen består av om 
lag 100 vitenskapelige eksperter fra en rekke fag-
felt. Komiteen er avhengig av at kunnskapsinstitu-
sjonene legger til rette for at deres ansatte kan 
delta i komiteens arbeid. VKM utfører uavhen-
gige, vitenskapelige risikovurderinger, nytte- og 
risikovurderinger og andre typer kunnskapssynte-
ser på mat-, helse- og miljøområdet på oppdrag fra 
Mattilsynet og Miljødirektoratet. Sekretariatet er 
norsk kontaktpunkt for den europeiske myndig-
het for næringsmiddeltrygghet (European Food 
Safety Authority EFSA), deltar i EFSA Advisory 
Forum og i EFSAs faglige nettverk. VKM er viten-
skapelig myndighet for konvensjonen om interna-
sjonal handel med truede arter av vill flora og 
fauna (CITES) i Norge. Administrativt er sekreta-
riatet en egen organisatorisk enhet i Folkehelsein-
stituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig 
instruksjonsrett over sekretariatet.

Anmodningsvedtak

Vedtak nr. 609, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen endre Medisinsk fød-
selsregisterforskriften med sikte på å registrere 
alle behandlinger med assistert befruktning i 
Medisinsk fødselsregister, uavhengig av utfall.»

Vedtaket ble truffet under behandlingen av Prop. 
34 L (2019–2020), Innst. 296 L (2019–2020). Vedta-
ket er fulgt opp ved endringer i forskrift 21. 
desember 2001 nr. 1483 om innsamling og 
behandling av helseopplysninger i Medisinsk fød-
selsregister fastsatt ved kongelig resolusjon 11. 
juni 2021, jf. forskrift 11. juni 2021 nr. 1877.

Post 21 spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker i hovedsak spesielle driftsut-
gifter til oppdragsvirksomhet og større tidsbe-
grensende prosjekter, herunder utgifter til 
eksternfinansierte oppdrag. Se nærmere omtale 
under post 01 Kunnskap.

Bevilgningen under foreslås redusert med 
1,84 mill. kroner som følge av at forventet pen-
sjonspremie til Statens pensjonskasse, inklusive 
arbeidsgiveravgift av dette, tilsvarende er redu-
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sert, jf. nærmere omtale under kap. 2 Profilen i 
budsjettforslaget.

Etablering av legemiddelregister

Bevilgningen foreslås økt med 2,5 mill. kroner i 
2022 for å dekke kostnader til etablering av 
dagens pseudonyme reseptregister som et perso-
nidentifiserbart register. Bevilgningen skal dekke 
kostnader til utvikling av registeret, inkludert IT-
ressurser, fagressurser og kostnader til sanering i 
Reseptregisteret. Det er bevilget 6,2 mill. kroner 
til formålet i 2021.

Legemiddelregisteret skal baseres på og 
erstatte dagens reseptregister, og er viktig for å få 
økt kunnskap om legemidlenes effekt og sikker-
het. Behovet for strukturert og tilgjengelig infor-
masjon om legemiddelbruk på individnivå er sta-
dig økende. Selv om det foreligger dokumenta-
sjon av effekt, sikkerhet og kvalitet for alle lege-

midler før de kan godkjennes for salg, vil det 
kunne fremkomme nye opplysninger om dette når 
legemidlene tas i alminnelig bruk i befolkningen. 
Dagens pseudonyme reseptregister legger store 
restriksjoner på bruken av data og skaper en tid-
krevende og tungvint prosess for datautlevering, 
spesielt ved sammenstilling med andre datakilder. 
Pseudonymisering er også til hinder for kvalitets-
kontroll av dataene. Et direkte personidentifiser-
bart legemiddelregister er også viktig for å hente 
ut gevinster av helseanalyseplattformen fordi 
legemiddeldata inngår i svært mange forsknings-
prosjekter. Med et pseudonymt register vil sam-
menstillinger med andre datakilder ikke kunne 
gjøres på helseanalyseplattformen, og legemidde-
lopplysninger vil ikke kunne omfattes av de nye 
analysemulighetene som plattformen vil gi. Stor-
tinget vedtok i november 2020 nødvendige 
endringer i helseregisterloven, og forskrift om 
Legemiddelregisteret trådte i kraft 15. april 2021.

Kap. 3745 Folkehelseinstituttet

Post 02 Diverse inntekter

Bevilgningen dekker bl.a. inntekter fra oppdrags- 
og bidragsfinansiert aktivitet og laboratorie-
prøver.

Det er ingen vesentlige endringsforslag ut 
over gjennomgående budsjettiltak som omtalt i 
del I.

Kap. 746 Statens legemiddelverk

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

02 Diverse inntekter 172 296 194 650 198 713

Sum kap. 3745 172 296 194 650 198 713

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 382 503 323 656 356 302

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 32 247 31 601 32 261

Sum kap. 746 414 750 355 257 388 563
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Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i Del I, og generell pris-
justering:
– 19,2 mill. kroner til drift av koronavaksina-

sjonsprogrammet, jf. omtale under kap. 746, 
post 01

– 11 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til en 
pilot for anbud på folketrygdfinansierte lege-
midler. Det vises til omtale under kap. 2751 
post 70

– 5 mill. kroner i økt bevilgning til styrking av 
arbeidet som fagmyndighet på området medi-
sinsk utstyr

– 0,5 mill. kroner i økt bevilgning for økte drifts-
utgifter ved tiltak rettet mot legereservasjoner 
uten faglig begrunnelse. Det vises til omtale 
under kap. 2751 post 70

– Bevilgningen foreslås redusert med 10 mill. 
kroner knyttet til utfasing av ekstraordinære 
kostnader knyttet til pandemihåndteringen. 
Regjeringen vil følge smittesituasjonen i 2022, 
og vurdere bevilgningsbehovet knyttet til 
beredskapsarbeidet i lys av smittesituasjonen.

Samfunnsoppdrag

Legemiddelverkets samfunnsoppdrag er å være 
fag- og tilsynsmyndighet for legemidler og medi-
sinsk utstyr. Legemiddelverket skal bidra til at de 
overordnede målene for legemiddelpolitikken blir 
oppfylt. Målene er å sikre god kvalitet ved behand-
ling med legemidler, at legemidler skal ha lavest 
mulig pris, likeverdig og rask tilgang til effektive 
legemidler og legge til rette for forskning og inno-
vasjon. For medisinsk utstyr skal Legemiddelver-
ket påse at medisinsk utstyr som produseres og 
omsettes i Norge er trygt og sikkert.

Roller

Legemiddelverket er gjennom forskrifter tillagt 
forvaltningsmyndighet for regulering av legemid-
del- og medisinsk utstyrsmarkedet.

Myndighetsfunksjoner

Legemiddelverket godkjenner hvilke legemidler 
som kan markedsføres i Norge og fastsetter pri-
sen på reseptpliktige legemidler til mennesker. 
Legemiddelverket fatter videre vedtak om hvilke 
legemidler som skal gis forhåndsgodkjent refu-
sjon innenfor blåreseptordningen hvis budsjett-
konsekvensen er under fullmaktsgrensen. Lege-
middelverket fatter vedtak om apotekkonsesjon 
og om tillatelse til tilvirknings- og grossistvirk-

somhet med legemidler, og er tilsynsmyndighet 
overfor legemiddelprodusenter, grossister og apo-
tek.

Legemiddelverket representerer Norge i inter-
nasjonale fora, herunder det europeiske legemid-
delbyrået (EMA), Heads of Medicines Agencies 
(HMA) og det europeiske direktoratet for lege-
middelkvalitet og helseomsorg (EDQM).

Legemiddelverket representerer Norge i euro-
peiske fora på området medisinsk utstyr, her-
under MDCG (Medical Device Coordination 
Group), CAMD (Competent Authority Medical 
Devices) og diverse arbeidsgrupper i Europakom-
misjonen. Markedstilsyn, utpeking og tilsyn av 
norsk kontrollorgan, regelverksutvikling og for-
tolkning på området medisinsk utstyr er også 
Legemiddelverkets ansvar.

Forvaltningsoppgaver

Legemiddelverkets oppgaver omfatter utredning 
av kvalitet, sikkerhet og effekt og vurdering av 
nytte-risikoforholdet ved godkjenning av legemid-
ler (markedsføringstillatelse), godkjenning av pro-
duktinformasjon (preparatomtale, pakningsved-
legg og merking), fastsettelse av maksimalpris og 
trinnpris for reseptpliktige legemidler med mar-
kedsføringstillatelse til mennesker, opptak av 
legemidler for forhåndsgodkjent refusjon, hurtig 
metodevurdering av legemidler, endringer og ved-
likehold av markedsføringstillatelser for legemid-
ler, bivirkningsovervåking, kvalitetskontroll og til-
syn med aktører i legemiddelforsyningskjeden. I 
tillegg har Legemiddelverket ansvar for håndte-
ring av meldinger om legemiddelmangel og løse 
akutte mangelsituasjoner innenfor eksisterende 
hjemler. Videre inngår veiledning om riktig lege-
middelbruk, godkjenning av legemiddelutprøvin-
ger, utviklingsplaner for legemidler til barn og 
godkjenning av avansert terapi. Legemiddel-
verkets oppgaver omfatter også utredning av 
dokumentasjon for miljøkonsekvenser av lege-
middelbruk. Legemiddelverket arbeider med å til-
rettelegge for systematisk veiledning av norske 
aktører innen legemiddelforskning og legemiddel-
utvikling. Legemiddelverket har også ansvar for 
regelverket som fastslår hva som er narkotiske 
stoffer (narkotikalisten) og forvalter ordningen 
med salg av legemidler utenom apotek. Videre er 
Legemiddelverket tilskuddsforvalter for Relis 
(regionale legemiddelinformasjonssentre) og Vet-
lis (Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjons-
senter).

Legemiddelverket forvalter regelverket for 
medisinsk utstyr og fører tilsyn med at regelver-
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ket etterleves. Sentrale forvaltningsoppgaver er 
veiledning av aktørene og tilsyn med markedsak-
tørene og tekniske kontrollorgan. Legemiddelver-
ket skal arbeide aktivt for at relevante aktører er 
kjent med gjeldende regelverk, og være en pådri-
ver for å formidle viktig informasjon om sikkerhet 
ved medisinsk utstyr. Legemiddelverket forvalter 
en ordning med registrering av homøopatiske 
legemidler, og fra 2018 har Legemiddelverket hatt 
ansvar for å forberede og etter hvert forvalte en 
registreringsordning for elektroniske sigaretter.

Fagutvikling

Legemiddelverket skal følge med på forhold som 
påvirker målene for legemiddelpolitikken og gi 
råd og veiledning på legemiddelområdet. Lege-
middelverket skal sammenstille kunnskap og 
erfaringer, og gjennomføre utredninger og situa-
sjonsanalyser innenfor etatens ansvarsområder.

Kommunikasjon

Legemiddelverket skal, i tråd med den statlige 
kommunikasjonspolitikken, ha kunnskap om sine 
målgrupper og kommunisere målrettet og effek-
tivt med disse. Legemiddelverket skal formidle 
kunnskap og innsikt i relevante tema og bidra til 
en kunnskapsbasert offentlig debatt. Etaten skal 
ha en bred kontaktflate og bidra til gode helse- og 
omsorgstjenester.

Årsverk

Legemiddelverket hadde om lag 294 årsverk ved 
utgangen av 2020. Antall årsverk inkluderer flere 
midlertidige engasjementer og administrative 
ansettelser på grunn av koronapandemien. Videre 
er oppbygging av fagområdet medisinsk utstyr 
inkludert, et område som ble overført til Legemid-
delverket i 2018.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelse, varer og tjenester.

Sammenliknet med saldert budsjett 2020 fore-
slås følgende endringer, ut over gjennomgående 
budsjettiltak omtalt i Del I, og generell prisjuste-
ring:
– 19,2 mill. kroner til drift av koronavaksina-

sjonsprogrammet, jf. omtale under kap. 745, 
post 01.

– 11 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til en 
pilot for anbud på folketrygdfinansierte lege-
midler, jf. omtale under kap. 2751 post 70.

– 5 mill. kroner i økt bevilgning til styrking av 
arbeidet som fagmyndighet på området medi-
sinsk utstyr.

– 0,5 mill. kroner i økt bevilgning for økte drifts-
utgifter ved tiltak rettet mot legereservasjoner 
uten faglig begrunnelse, jf. omtale under kap. 
2751, post 70.

– å flytte totalt 0,2 mill. kroner fra kap. 714, post 
21 og kap. 746, post 01 til kap. 451, post 01 knyt-
tet til opprettelsen av nytt samordningskontor 
for markedstilsyn med varer hos DSB.

– Bevilgningen foreslås redusert med 10 mill. 
kroner knyttet til utfasing av ekstraordinære 
kostnader knyttet til pandemihåndteringen. 
Regjeringen vil følge smittesituasjonen i 2022, 
og vurdere bevilgningsbehovet knyttet til 
beredskapsarbeidet i lys av smittesituasjonen.

God kvalitet ved behandling med legemidler

Søknader om markedsføringstillatelser for vik-
tige/nye innovative legemidler behandles innen-
for et europeisk samarbeid hvor Norge har de 
samme plikter og rettigheter som andre euro-
peiske land. Aktiv og målrettet deltagelse i det 
europeiske samarbeidet gir arbeidsdeling, styrker 
kvaliteten på vedtakene som fattes og bidrar til å 
sikre god nasjonal forvaltning. Legemiddelverket 
yter særlig innsats innen biologiske og biotilsva-
rende legemidler, avanserte terapier (celler og 
vev og genterapi) og legemidler med immunolo-
giske effekter. Kreftlegemidler, vaksiner, antibio-
tika og legemidler til bruk mot sykdommer i sen-
tralnervesystemet er prioriterte terapiområder. 
Det europeiske samarbeidet gir Norge muligheter 
til å effektivisere gjennom arbeidsdeling, påvirke 
godkjenning og bruk av legemidler og utforming 
av det europeiske regelverket. Dette europeiske 
samarbeidet har vært viktig under pandemien, 
både for tilgangen til legemidler og nye vaksiner 
mot covid-19.

Innenfor legemidler til dyr er legemidler til 
fisk et spesielt viktig område, da tilgang på effek-
tive vaksiner og andre legemidler har stor betyd-
ning for oppdrettsnæringen.

Antall preparater med markedsføringstillatelse 
på det norske markedet er i løpet av de siste ti 
årene mer enn firedoblet. Samtidig er legemiddel-
mangel en økende nasjonal og internasjonal utfor-
dring. Det skyldes i stor grad avhengigheten av 
globale produksjons- og forsyningskjeder. Det kan 
dreie seg om stans i markedsføring eller redusert 
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produksjon av et legemiddel pga. endringer i pro-
duksjonslinjen, redusert tilgang på råvarer, kvali-
tetssvikt i ferdigprodusert legemiddel, eller natur-
katastrofer som kan resultere i plutselig skade på 
produksjonsanlegg. Legemiddelverket har oppret-
tet samarbeid med Legemiddelindustrien (LMI), 
Farma Norge, Apotekforeningen, Helsedirektora-
tet, Oslo universitetssykehus HF og legemiddel-
grossister for å håndtere utfordringen best mulig. 
Legemiddelverket er også aktiv i nordisk og euro-
peisk samarbeid på området og arbeider aktivt i 
EU-fora for å bekjempe årsakene til legemiddel-
mangel. I 2019 innførte Legemiddelverket en mer 
brukervennlig web-basert oversikt over mangelsi-
tuasjoner, med mulighet for søk, sortering og 
lenke til aktuelle nyhetssaker. Denne oversikten 
oppdateres daglig. I 2020 ble det innført elektro-
niske meldeskjemaer som innebærer blant annet 
at melder mottar kvittering for skjema/innmel-
ding. Våren 2020 ble det også innført midlertidige 
regler for å ivareta tilgangen til legemidler i Norge 
under koronapandemien.

Bivirkningsovervåking av legemidler til men-
nesker er viktig for å sikre trygg og riktig bruk. 
Bivirkningsmeldinger samles i det nasjonale Bivir-
kningsregisteret ved Legemiddelverket. Data i 
dette registeret deles internasjonalt. Dette samar-
beidet gjør at nye bivirkninger kan identifiseres 
raskt og at harmoniserte tiltak kan settes i verk.

Koronapandemien har bidratt til høy arbeids-
belastning i Legemiddelverket på flere fagområ-
der, og etaten har derfor i 2020 og 2021 fått ekstra-
ordinære midler til pandemihåndteringen.

Legemiddelverket bidrar inn i koronavaksina-
sjonsprogrammet, og har bl.a. ansvar for saksbe-
handling av bivirkningsmeldinger, analyse og 
signaldeteksjon, kobling av registerdata samt 
kommunikasjon til helsepersonell og allmennhe-
ten. Det er ventet at hele befolkningen fra 12 år og 
oppover vil ha fått tilbud om vaksiner som beskyt-
ter mot covid-19 i løpet av 2021. Pandemisituasjo-
nen tilsier imidlertid at befolkningen også i 2022, 
og sannsynligvis i årene framover, vil ha behov for 
oppfriskningsdoser og/eller vaksiner som beskyt-
ter mot nye virusvarianter. Dette er usikkerheter 
som det er vanskelig å ta høyde for og som regje-
ringen ev. vil komme tilbake til i forbindelse med 
revidert nasjonalbudsjett 2022.

Bivirkningsregisterforskriften ble gjort gjel-
dende fra 1. januar 2020 og med dette er også mel-
deplikt for alvorlige og uventede bivirkninger utvi-
det til å gjelde for alle typer helsepersonell. Gjen-
nom meldeportalen «Én vei inn» på melde.no har 
helsepersonell kunnet melde bivirkninger elektro-
nisk siden 1. november 2018. I 2021 er det etablert 

felles portal for melding av uønskede hendelser 
for pasienter og pårørende som del av «Én vei 
inn». Oppfølging av bivirkningsmeldinger etter 
vaksinering mot covid-19 har vært prioritert i 
2021. Det vises til omtale under kap. 701 post 70.

Målsetning for Legemiddelverkets tilsynsakti-
vitet er tilsyn med om lag 10 pst. av virksomhe-
tene i legemiddelforsyningskjeden årlig. I tillegg 
føres det tilsyn med kliniske legemiddelutprøvin-
ger, systemer for bivirkningsrapportering, blod-
banker og virksomheter som håndterer celler og 
vev. Som følge av Norges internasjonale forpliktel-
ser på legemiddelområdet, gjennomføres også 
inspeksjoner av legemiddelprodusenter og kli-
niske utprøvninger i land utenfor EØS.

Forfalskede legemidler er en trussel for folke-
helsen. Legemiddelverket arbeider sammen med 
politi- og tolletaten samt internasjonalt i regi av 
EU og Europarådet for å redusere risikoen for at 
forfalskede legemidler når norske utsalgssteder. 
Gjennom felles EØS-regelverk er det innført skjer-
pede krav til aktørene i distribusjonskjeden og til 
netthandel med legemidler. Legemiddelverkets 
tilsynsoppgaver har dermed økt. I 2019 ble det 
innført krav til unik identifisering av hver enkelt 
legemiddelpakning i EU/EØS-området og Lege-
middelverket fører tilsyn med aktørene i Norge 
sin ivaretakelse av disse kravene.

For å avdekke nye stoffer og stoffgrupper som 
bør føres opp på narkotikalisten, samarbeider 
Legemiddelverket med Kripos, Tolletaten og Fol-
kehelseinstituttet. Før oppføring på listen vurde-
rer Legemiddelverket om kriteriene for oppføring 
på narkotikalisten er oppfylt, blant annet hvor 
vanedannende og farlig et stoff er.

Legemiddelverket informerer om riktig medi-
sinsk og økonomisk forskrivning av legemidler. 
Informasjonsarbeidet er rettet mot både helseper-
sonell og publikum. For å fremme trygg og effek-
tiv legemiddelbruk har Legemiddelverket utviklet 
tjenesten Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte 
(Fest), som en del av e-reseptløsningen. Fest 
muliggjør oppdatert, kvalitetssikret og lik lege-
middelinformasjon i legers elektroniske journal-
systemer, i apotekenes ekspedisjonssystem og i 
journalsystem benyttet av pleie- og omsorgstje-
nesten. Dataene i Fest inneholder faktainforma-
sjon om legemidler, herunder priser, refusjonsvil-
kår og legemiddelinteraksjoner. Tjenesten inne-
holder også informasjon som gjør at legene i for-
skrivningsprosessen kan få informasjonsvarsler 
for de legemidlene de er i ferd med å forskrive. 
Varsler fra Legemiddelverket er også tatt i bruk av 
Felleskatalogen, og planlegges utvidet til andre 
informasjonskanaler. Gjennom Safest-prosjektet 



242 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
etableres og tilgjengeliggjøres en kilde til struktu-
rert legemiddelinformasjon som understøtter 
behovene i sykehus. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Legemiddelverket, de regionale helse-
foretakene, sykehusapotekene og Direktoratet for 
e-helse. Prosjektet omfatter fire informasjonsom-
råder, herunder datakvalitet, virkestofforskriv-
ning, produktkoder og ernæringsprodukter. Løs-
ningen skulle etter planen settes i drift i 2021, men 
prosjektet er blitt forsinket og forventes først 
være ferdig i løpet av 2022. Løsningen skal forval-
tes av Legemiddelverket i samarbeid med over-
nevnte aktører.

Medisinsk utstyr

Produktregelverket for medisinsk utstyr er har-
monisert innenfor EØS og nytt EØS-regelverk for 
medisinsk utstyr (MDR) ble gjeldende fra mai 
2021. Nytt EØS-regelverk om in-vitro medisinsk 
utstyr (IVDR) blir gjeldende i mai 2022. Nye lov-
givningsrammer skjerper kravene til medisinsk 
utstyr. Formålet er at utstyret skal være trygt, sik-
kert og effektivt når det plasseres på markedet og 
tas i bruk. I tillegg skal nytt regelverk fremme inn-
ovasjon av medisinsk utstyr. Rollen som fag- og til-
synsmyndighet er med nytt regelverk betydelig 
utvidet. Legemiddelverkets oppgaver innenfor 
medisinsk utstyrsfeltet omfatter blant annet for-
valtnings- og rådgivingsoppgaver, tilsyn overfor 
produsenter, importører, distributører og teknisk 
kontrollorgan, markedsovervåking, tollsamar-
beid, oppfølging av meldinger om svikt og uhell, 
vurdering av søknader om klinisk utprøving/
ytelsesstudier samt internasjonalt samarbeid på 
feltet.

Medisinsk utstyr dekker et stort spekter av 
produkter. Produktene blir stadig mer avanserte, 
og utviklingen går i retning av utvidet bruk av bio-
gen- og nanoteknologi. Samtidig kan utstyret inne-
holde bl.a. legemidler, celler/vev og derivater av 
blod. Software kan også være medisinsk utstyr. 
Nytt regelverk utvider produktomfanget betyde-
lig, og kan også inkludere produkter uten et medi-
sinsk formål.

Det er vedtatt ny lov og forskrift om medisinsk 
utstyr som gjennomfører nytt EØS-regelverk. Ny 
lov og forskrift trådte i kraft 26. mai 2021 i tråd 
med anvendelsen av regelverket i EU.

Legemidler skal ha lavest mulig pris

For å sikre lavest mulig pris på reseptpliktige lege-
midler fastsettes apotekenes maksimale innkjøps-
priser (AIP) som gjennomsnittet av de tre billigste 

av ni land i Vest-Europa. Disse prisene revurderes 
årlig for de mest omsatte legemidlene. For å 
utnytte konkurransen i markedet for byttbare 
legemidler er trinnprissystemet innført. Trinnpris-
systemet omfatter 138 virkestoff. Legemiddelver-
ket følger utviklingen tett og vurderer løpende 
opptak av nye legemidler i denne ordningen.

Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler

Legemiddelverket har ansvar for å utføre hurtig- 
og forenklede metodevurderinger av legemidler i 
systemet for nye metoder i spesialisthelsetje-
nesten og folketrygdfinansierte legemidler, og fat-
ter beslutning om opptak på forhåndsgodkjent 
refusjon. Legemiddelverket har også fått ansvaret 
for tidligvarsler om nye legemidler.

Legge til rette for forskning og innovasjon

Nytt EØS-regelverk for klinisk utprøvning av lege-
midler til mennesker trer i kraft i januar 2022. 
Vesentlige endringer er at søknader om kliniske 
utprøvninger som involverer flere land skal sen-
des inn i en felles europeisk portal og det skal gis 
ett svar tilbake fra myndighetene. Allmennheten 
vil få mulighet til innsyn i hvilke studier som er 
planlagt eller pågår og resultater av avsluttede stu-
dier gjennom denne portalen. Legemiddelverket 
har fått ekstra oppgaver knyttet til å koordinerin-
gen av den nasjonale delen av prosessen mellom 
Legemiddelverket og den etiske komitéen for 
legemiddelutprøving. Legemiddelverket gir inno-
vasjonsstøtte til bedrifter og akademia gjennom 
veiledning og råd innen legemiddelutvikling, kli-
nisk forskning (legemidler og medisinsk utstyr) 
og metodevurdering. Regjeringen la i januar 2021 
frem den første nasjonale handlingsplanen for kli-
niske studier. Legemiddelverket spiller en viktig 
rolle i oppfølgingen, og skal bl.a. bidra til at data 
om kliniske utprøvninger av legemidler som gjen-
nomføres i sykehusene fortsatt er tilgjengelig når 
ny løsning for slike studier innføres som følge av 
ny legemiddelforordning, samt at det utvikles kri-
terier for nivå og omfang av saksbehandling 
basert på en risikovurdering. Det forventes større 
satsing på innovasjon og bedriftsetablering innen 
helseområdet i årene som kommer. For å øke 
sannsynligheten for å lykkes med å utvikle et pro-
dukt som kan få markedsføringstillatelse, er det 
viktig med en god regulatorisk strategi. Veiled-
ning i regi av legemiddelmyndigheter er et vesent-
lig bidrag til dette. Beslutningen om offentlig 
finansiering er i mange tilfeller avgjørende for når 
pasientene får reell tilgang til legemidlet. God og 
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relevant dokumentasjon om kostnadseffektivitet 
er sentral for denne beslutningen, og det er derfor 
viktig med nasjonal rådgivning også når det gjel-
der krav til dokumentasjon for bruk i metodevur-
deringer før det settes i gang kliniske studier.

Tobakksdirektivet

EUs tobakksdirektiv oppstiller nye registrerings- 
og produktkrav for e-sigaretter, jf. Prop. 142 L 
(2015–2016). Ved innlemmelse av tobakksdirekti-
vet i EØS-avtalen og ikrafttredelse av endringer i 
tobakksskadeloven, vil Legemiddelverket få nye 
oppgaver. Etter flere forsinkelser er innlemmelsen 

av direktivet i EØS-avtalen ventet i løpet av 2021, 
med ikrafttredelse i 2022. Legemiddelverkets 
kostnader til etablering og tilsyn med registre-
ringsordningen dekkes av registreringsgebyr, jf. 
kap. 3746, post 04, og tilsynsavgift, jf. kap. 5572, 
post 74.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Posten omfatter Legemiddelverkets kostnader 
knyttet til oppdragsvirksomhet/inntektsgivende 
arbeid innenfor det europeiske samarbeidet på 
legemiddelområdet, jf. kap. 3746, post 02.

Kap. 3746 Statens legemiddelverk

Post 02 Diverse inntekter

Bevilgningen dekker gebyrinntekter i forbindelse 
med godkjenning av produkter til rengjøring og 
desinfeksjon av fiskeoppdrettsanlegg, gebyrer for 
behandling av søknader om apotekkonsesjoner og 
narkotikasertifikater, godtgjørelse og refusjoner 
fra EMA samt diverse inntekter (seminarer, labo-
ratorietjenester, trykksaker mv.).

Nytt gebyr for utstedelse av narkotikasertifika-
ter innføres fra 1. januar 2022. I forbindelse med 
import og eksport av narkotika til medisinsk og 
vitenskapelig bruk, utsteder Legemiddelverket 
narkotikasertifikater som må følge sendingene. 
Legemiddelverket utsteder om lag 2700 narkoti-
kasertifikater (innførsel og utførsel) i året, og det 
er fastsatt et gebyr på 1300 kroner per sertifikat. 
Legemiddelverket kan i noen særlige tilfelle redu-
sere gebyrets størrelse eller frafalle kravet om 
gebyr, jf. narkotikaforskriften § 18.

Post 04 Registreringsgebyr

Bevilgningen dekker gebyr industrien betaler for 
å få behandlet søknader om markedsføringstilla-
telse eller vurdering av klinisk utprøving av et 
legemiddel samt en registreringsordning for 
homøopatiske legemidler. Videre er 10 mill. kro-
ner av bevilgningen knyttet til en registrerings-
ordning for e-sigaretter etter tobakksdirektivet, jf. 
omtale under kap. 746, post 01. Registreringsord-
ningen for e-sigaretter er under utarbeidelse, og 
det er derfor knyttet usikkerhet til størrelsen på 
disse inntektene. Departementet vil ev. komme til-
bake med reviderte estimater for registrerings-
ordningen for e-sigaretter i revidert nasjonalbud-
sjett for 2022. Samlet er gebyrinngang i 2022 over 
post 04 anslått til i størrelsesorden 80 mill. kroner.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

02 Diverse inntekter 87 899 31 601 35 761

04 Registreringsgebyr 57 884 78 904 80 550

Sum kap. 3746 145 783 110 505 116 311
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Kap. 747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i Del I, og generell pris- 
og lønnsjustering, foreslås:
– 8,6 mill. kroner knyttet til økt tilsynsavgift og 

konsesjonsgebyr etter atomenergiloven § 57
– 3 mill. kroner knyttet til økt behov for rådgiv-

ning og veiledning i regi av Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet ifb. dekommisjo-
nering av Institutt for energiteknikks atoman-
legg

Samfunnsoppdrag

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
(DSA) er underlagt Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. DSA arbeider for å redusere negative føl-
ger av stråling ved å påse at all håndtering av strå-
lekilder, all medisinsk strålebruk, all håndtering 
av radioaktivt avfall og utslipp samt at avvikling og 
opprydding av atomanlegg (dekommisjonering) 
gjennomføres riktig og forsvarlig. Videre arbeider 
DSA for å redusere eksponering for radon og UV. 
DSA arbeider for økt atomsikkerhet både nasjo-
nalt og internasjonalt, og bidrar til ikke-spredning 
av radioaktivt materiale. Rest-risiko håndteres ved 
å sikre en forsvarlig atomberedskap med god kri-
sehåndteringsevne.

Roller

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet utø-
ver sitt samfunnsoppdrag bl.a. ved å forvalte 
regelverk, føre tilsyn, informere, overvåke, vei-
lede, bygge og forvalte kunnskap innen etatens 
område. DSA er fag- og forvaltningsmyndighet på 
områdene strålevern, atomsikkerhet, radioaktiv 
forurensning og radioaktivt avfall. DSA overvåker 
naturlig og kunstig stråling, driver forsknings- og 
utviklingsvirksomhet og deltar i internasjonale 

prosjekter på strålevern- og atomsikkerhetsområ-
det. DSA leder den nasjonale tverrsektorielle 
atomberedskapen, DSA er nasjonalt referansela-
boratorium på vegne av Justervesenet for måleen-
heter innenfor stråling og radioaktivitet.

Myndighetsfunksjoner

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har 
selvstendig beslutningsmyndighet etter stråle-
vernloven, atomenergiloven og forurensingslo-
ven. DSA er Klima- og miljødepartementets direk-
torat på området radioaktiv forurensning og 
annen stråling i det ytre miljø. DSA er direktorat 
for Utenriksdepartementet på områdene interna-
sjonal atomsikkerhet, ikke-spredning, nedrust-
ning og eksportkontroll. DSA er innstillende myn-
dighet overfor Forsvarsdepartementet etter ato-
menergiloven når det gjelder anløp av militære 
reaktordrevne fartøy. DSA leder, har sekretariat 
og operasjonslokale for den nasjonale atombered-
skapen.

Forvaltningsoppgaver

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har 
ansvar for forvaltning og tilsyn med all bruk av 
strålekilder i medisin, industri og forskning, med 
de to atomanleggene i Norge, ved anløp av reakt-
ordrevne fartøyer og med radioaktive utslipp og 
håndtering av radioaktivt avfall. DSA forestår for-
valtning av tilskuddsmidler under regjeringens 
Atomhandlingsplan. DSA skal holde oversikt over 
stråledoser til yrkeseksponerte, pasienter, befolk-
ningen og i miljøet fra alle strålekilder, og øke 
kunnskapen om forekomst, risiko og effekt av 
stråling. Data om tilstand og endringer over tid 
danner grunnlaget for forvaltning, vurderinger og 
for nasjonal og internasjonal rapportering.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 111 089 111 365 121 863

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 6 087 13 466 16 642

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 3 394 4 735 4 849

Sum kap. 747 120 570 129 566 143 354
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Fagutvikling og internasjonalt samarbeid

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har 
spesifikk kompetanse innenfor sine fag- og 
ansvarsområder. Med nye oppgaver kreves ny 
kompetanse bl.a. til avvikling av de nukleære 
anleggene i Halden og Kjeller og etablering og 
forvaltning av protonterapibehandling. Dette 
omfatter både å videreutvikle kompetanse og 
kunnskap samt bruke ekstern ekspertise. For å 
sikre dette har DSA bl.a. opprettet en egen rådgi-
vende komite med eksterne eksperter på området 
reaktorsikkerhet og håndtering av brukt brensel. 
DSA deltar i et Senter for fremragende forskning 
(CERAD) finansiert av Forskningsrådet, i samar-
beid med Norges miljø- og biovitenskapelige uni-
versitet, Folkehelseinstituttet, Meteorologisk 
institutt og Norsk institutt for vannforskning. DSA 
deltar i nordisk, EØS- og EU-finansierte prosjek-
ter. Slik aktivitet bidrar til å videreutvikle kompe-
tanse som er nødvendig for å ivareta DSAs ulike 
myndighets- og forvaltningsoppgaver. Videre føl-
ger DSA kontinuerlig med på ny kunnskap, nor-
mer og anbefalinger som utvikles i internasjonale 
fora, blant andre International Atomic Energy 
Agency (IAEA), Heads of the European Radiologi-
cal Protection Competent Authorities (HERCA), 
OECD Nuclear Energy Agency (NEA), WHO og 
United Nations Scientific Committee on Effects of 
Atomic Radiation (UNSCEAR) og legger dette til 
grunn for videreutvikling av nasjonal forvaltning.

Kommunikasjon

DSA har som hovedmål å formidle kunnskap til 
samfunnet innenfor sine fagområder, for på den 
måten bidra til en kunnskapsbasert offentlig 
debatt og til å påvirke beslutninger og atferd til 
vern for helse og miljø. DSA har særskilte kom-
munikasjonsoppgaver knyttet til nasjonal atombe-
redskap. Gjennom landsomfattende befolk-
ningsundersøkelser får DSA kunnskap om 
endringer i befolkningens kjennskap og holdnin-
ger til temaer som angår beredskap, strålevern og 
atomsikkerhet.

Årsverk

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
hadde om lag 127 årsverk i 2020, mot om lag 114 
årsverk i 2019.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelse, varer og tjenester.

Bevilgningen foreslås økt med 8,6 mill. kroner 
mot tilsvarende økning på kap. 3747, post 04 knyt-
tet til økt tilsynsavgift og konsesjonsavgift etter 
atomenergiloven § 57, jf. nærmere omtale under 
kap. 3747, post 04. Etter atomenergiloven skal 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
(DSA) forberede og avgi innstilling om søknader 
om konsesjon, samt føre tilsyn med at regelverket 
etterleves og konsesjonsvilkårene oppfylles.

Bevilgningen foreslås redusert med 1,02 mill. 
som følge av at forventet pensjonspremie til Sta-
tens pensjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift 
av dette, tilsvarende er redusert, jf. nærmere 
omtale under kap. 2 Profilen i budsjettforslaget.

Oppfølging av Integrated Regulatory Review Service 
(IRRS).

DSA skal i 2021 fortsette å følge opp relevante for-
slag fra det internasjonale atomenergibyråets 
(IAEA) Integrated Regulatory Review Service 
(IRRS), basert på utredningen og en tiltaksplan. 
DSA skal i løpet av 2022 levere tiltaksplanen til 
sine eierdepartementer.

Medisinsk diagnostikk og behandling, nye 
utfordringer

Norge etablerer stråleterapi med protoner som en 
ny metode i kreftbehandlingen. Utbyggingen av to 
protonterapianlegg, ett i Oslo og ett i Bergen i har 
startet. Anleggene skal etter planen tas i bruk for 
pasientbehandling i 2024. Flere nye sykehus skal 
etablere behandlingstilbud med stråleterapi med 
fotoner. Som en følge av etableringen av protonte-
rapi og fotonterapi, har DSA fått nye forvaltnings-
oppgaver. DSA bygger nødvendig kompetanse og 
kapasitet for å forvalte fagdirektorats- og myndig-
hetsoppgavene knyttet til planlegging, bygging og 
drift av de to protonanleggene og den kommende 
økningen i stråleterapikapasitet i Norge på en for-
svarlig måte.

DSA skal i tett dialog og samhandling med hel-
seforetakene og Sykehusbygg arbeide for å sikre 
at strålevern blir ivaretatt i videre planlegging, 
bygging og drift av strålebehandling med proto-
ner og fotoner. I 2022 skal DSA fortsette nødven-
dig kompetansebygging på strålebiologiske effek-
ter og risiko for pasienter som får protonterapi, 
ansatte og allmenhet, for å kunne sikre en forsvar-
lig godkjenningsprosess og oppstart av protonte-
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rapi. DSA deltar i samarbeidsfora, herunder for 
Beslutningsforum for nye metoder for å videreut-
vikle arbeidsprosesser som sikrer at strålevern 
blir ivaretatt ved innføring av nye metoder i spesi-
alisthelsetjenesten. Videre skal DSA, gjennom sitt 
nasjonale mandat i kvalitetssikring i stråleterapi 
(KVIST), innlemme nye stråleterapivirksomheter 
i KVIST-arbeidet.

Utviklingen i medisinsk strålegivende utstyr 
og -prosedyrer gir nye muligheter og utfordringer. 
DSA deltar i nasjonale samarbeidsfora, herunder 
Bestillerforum for nye metoder, for å sikre at strå-
levern blir ivaretatt ved innføring og utfasing av 
strålegivende utstyr og prosedyrer i spesialisthel-
setjenesten.

DSA jobber for å redusere antall uønskede, 
alvorlige strålerelaterte pasienthendelser i medi-
sinsk strålebruk. I 2022 skal DSA samarbeide 
med relevante aktører for å vurdere å knytte egen 
varselordning til en felles nasjonal plattform for 
melding og håndtering av uønskede hendelser i 
helsetjenesten, «Melde.no». DSA skal videreføre 
arbeidet med å innhente kunnskap om og analy-
sere årsaker til uønskede hendelser i stråleterapi, 
radiologi og nukleærmedisinsk virksomhet.

DSA og Helsedirektoratet skal fortsette eta-
blert samarbeid om å ferdigstille og drifte nasjo-
nalt system for overvåking av medisinsk stråle-
bruk, basert på Norsk pasientregister (NPR) som 
nøkkelregister. Systemet ble operativt til å motta 
data fra virksomhetene i 2020. Et viktig fokusom-
råde for 2022 er utvikling og ferdigstilling av løs-
ninger for visning av aggregerte data for DSA og 
rapporterende virksomheter. Arbeid med å øke 
kvalitet og kompletthet på innrapporterte data 
videreføres. Videreutvikling av systemet og 
arbeid med kvalitetssikring av data skal gjøres i 
nær dialog med berørte parter.

DSA skal i 2022 bistå Helsedirektoratet i å 
følge opp Nasjonal strategi om rasjonell bruk av 
bildediagnostikk, og jobbe for å nå effektmålene 
om redusert antall dobbeltundersøkelser, redu-
sert overdiagnostikk, redusert uønsket variasjon i 
bruk av bildediagnostikk og redusert antall 
undersøkelser med manglende berettigelse. 
Arbeid med oppfølgning av strategien ledes av 
Helsedirektoratet og skal gjøres i samarbeid med 
relevante aktører. Prosjektet skulle vært gjennom-
ført i 2020, men er forsinket grunnet koronasitua-
sjonen.

Når det gjelder veterinærmedisin så er bruk 
av stråling til diagnostikk og behandling av dyr 
økende. Med tanke på apparatur, type undersø-
kelser og behandling, er veterinærmedisinsk 
strålebruk beslektet med medisinsk strålebruk 

på mennesker. Siden den veterinærmedisinske 
strålebruken er mangelfullt regulert, har DSA i 
2021 foreslått konkrete endringer i regelverket, 
bl.a. å innføre godkjenningsplikt for avansert 
veterinærmedisinsk strålebruk. I 2022 vil DSA 
følge opp eventuelle regelverksendringer med 
informasjon og veiledning til virksomhetene.

Atomsikkerhet og miljø ved avvikling av nukleære 
anlegg – nye utfordringer

Institutt for energiteknikk (IFE) eier og driver de 
to atomanleggene i Norge. I 2018 og 2019 beslut-
tet IFE å stenge forskningsreaktorene i Halden og 
på Kjeller. Halden-reaktoren er imidlertid fortsatt 
i operativ tilstand da brenselselementene ikke er 
fjernet, og IFE søkte i 2019 om ny konsesjonen til 
å eie og drive atomanlegget i Halden for ti nye år 
fra 1. januar 2021. Beslutning om ny konsesjon ble 
vedtatt i statsråd i slutten av 2020. I tråd med kon-
sesjonen for atomanlegget på Kjeller, arbeider IFE 
med oppgraderinger av sikkerhetsrapporten for 
atomanlegget, inkludert avfallslagrene for å opp-
fylle internasjonale sikkerhetsstandarder, interna-
sjonal praksis og nasjonale lovkrav, og forberede 
avvikling og dekommisjonering. I sin innstilling til 
konsesjon for atomanlegget på Kjeller, påpekte 
DSA spesielt at sikkerheten ved lageret for histo-
risk brukt brensel, JEEP I stavbrønn, ikke er 
akseptabel og at det er behov for spesiell oppføl-
ging. I Halden-konsesjonen er det lagt inn krav 
om jevnlig rapportering til DSA for status på Hal-
den-reaktoren

I overgangsfasen mot dekommisjonering vil 
det være fokus på tilstanden ved begge atoman-
leggene, oppgradering av sikkerhetsrapporten, 
krav til forsvarlig og tilstrekkelige lagringskapasi-
tet for det brukte brenselet, samt planlegging for 
dekommisjonering. Overgangen mot en avvi-
klings- og oppryddingsfase for begge reaktorene 
og senere for hele atomanleggene, er pågående, 
og det må gjøres et betydelig planleggings- og 
kartleggingsarbeid i denne fasen. Avviklingen og 
oppryddingen forventes å pågå over to tiår, og 
skaper nye oppgaver og utfordringer både for IFE 
som ansvarlig operatør og for DSA som forvalt-
nings- og tilsynsmyndighet. DSA skal fortsette å 
følge opp IFEs sikkerhets- og sikringsarbeid som 
beskrevet i de nye konsesjonene for atomanleg-
gene på Kjeller og i Halden, også under arbeidet 
med avvikling reaktorene og tilhørende anlegg 
(verksteder, avfallslagre mv.).

I 2018 etablerte Nærings- og fiskerideparte-
mentet er nytt nasjonalt organ for opprydning 
etter nukleær virksomhet inklusive avfallshåndte-
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ring, Norsk nukleær dekommisjonering (NND). 
NND må søke om nye konsesjoner for de nukle-
ære anleggene og DSA må revidere og gjen-
nomgå sikkerheten og sikkerhetsrapportene for 
anleggene det søkes for, og avgi innstillinger til 
konsesjon. NND blir operatør og et nytt tilsynsob-
jekt for DSA. DSA skal veilede NND i søknadspro-
sessen, og rådgi departementene i oppfølging av 
konseptvalgutredningene knyttet til dekommisjo-
nering og håndtering av brukt brensel og radioak-
tivt avfall fra atomanleggene.

Anløp reaktordrevne fartøy

Antallet anløp av reaktordrevne fartøy til norske 
farvann er økt. DSA skal i 2022 videreføre sitt 
arbeid med å styrke sin rolle som forvaltnings- og 
tilsynsmyndighet for anløp og gjennomgå bered-
skapsplaner på både militær og sivil side, særlig 
gjelder dette oppfølgingen ved den nyetablerte 
anløpshavnen i nord.

Nukleært og radioaktivt materiale, sikkerhet og  
ikke-spredning

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skal 
i 2022 prioritere oppfølging av anbefalingene fra 
IAEAs evaluering fra 2019 av Norges gjennomfø-
ring av forpliktelsene i Konvensjonen om fysisk 
sikring. Arbeidet innebærer bl.a. pålegg om tiltak 
av sikkerhetsmessig art, oppdatering av regelverk 
og tversektorielt samarbeid. DSA skal føre tilsyn 
med IFEs arbeid med sikring av atomanleggene 
og nukleært materiale, inkludert arbeidet med 
cyber-sikkerhet, i tråd med ny dimensjonerende 
trusselvurdering som ble fastsatt ved årsskiftet 
2017/2018. DSA leder Myndighetsforumet som 
består av DSA, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), 
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidi-
rektoratet (POD) og Tollvesenet for å hindre at 
nukleært og radioaktivt materiale kommer på 
avveier og for sikring av norske atomanlegg. 
Videre skal DSA følge opp forpliktelsene med 
kontroll av nukleært materiale i henhold til ikke-
spredningsavtalen og safeguardsavtalen med 
IAEA. Norges arbeid internasjonalt med å hindre 
smugling av nukleært og radiologisk materiale 
som kan brukes i terrorsammenheng skal intensi-
veres. Styrket grensekontroll for å hindre smug-
ling av nukleært og annet radioaktivt materiale er 
et viktig element i dette arbeidet.

I 2022 skal DSA videreføre arbeidet med å 
bidra til å redusere risikoen for hendelser i nær-
områdene i Russland, Ukraina, Hviterussland, 
Eurasia og Øst- Europa og for å hindre at nukle-

ært materiale kommer på avveier. DSA skal delta 
aktivt i det internasjonale arbeidet knyttet til ikke-
spredning av kjernevåpen og radioaktivt materiale 
samt for verifikasjon av nedrusting, og bistå Uten-
riksdepartementet i eksportkontrollarbeidet

Radioaktive strålekilder til industriell strålebruk

I Norge er det registrert 4000 radioaktive stråle-
kilder innenfor ulike typer industri og forskning. I 
2021 gjennomgikk og reviderte strålevernregel-
verket og annet relevant regelverk med tanke på 
sikkerhet og sikring ved innførsel, transport, bruk 
og avhending av radioaktive kilder. DSA skal i 
2022 styrke sin evne til å kontrollere og føre tilsyn 
med virksomheter for å redusere risikoen for 
uhell, tyveri, sabotasje og ondsinnede handlinger 
med bruk av radioaktive kilder, og forhindre at 
radioaktive kilder blir eierløse og kommer på 
avveier, samt ivareta sikkerhet og sikring i de 
ulike situasjonene.

Beredskap, trusselbilde i endring

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skal 
lede arbeidet for ytterlige styrking av den opera-
tive krisehåndteringsevnen for den norske atom-
beredskapsorganisasjonen. I oppfølgingen av 
Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap (2016–
2020), har DSA bl.a. ferdigstilt det syvende dimen-
sjonerende beredskapsscenarioet som er knyttet 
til bruk av atomvåpen i eller i nærheten av Norge. 
Endringer i trusselbildet skal i 2022 tas opp i plan-
verk og aktiviteter for å møte endrede behov i 
beredskap. En ny beredskapsstrategi skal ha 
fokus på å videreutvikle målekapasiteter, modell-
verktøy og tiltaksstrategier som på sikt vil gi en 
nødvendig styrking av den nasjonale atombered-
skapen. DSA vil som sekretariat for Kriseutvalget 
for atomberedskap være en sentral pådriver for 
dette. Atomberedskapen er styrket ved at måleka-
pasiteten er økt og avtaler er etablert med regio-
nale målelaboratorier. I 2022 skal DSA bygge opp 
kompetansen og gjennomføre øvelser for de regi-
onale målelaboratoriene og opprettholde egen 
kapasitet og kvalitet som avansert laboratorium. 
Videre skal DSA i samarbeid med Mattilsynet 
følge opp gjennomføringsplan for håndtering av 
radioaktivitet i næringsmidler og fòr. DSA skal 
også operasjonalisere og øve beredskapsplanverk 
innenfor miljøsektoren med fokus på roller og 
ansvar. DSA skal planlegge og gjennomføre en 
stor atomberedskapsøvelse i 2022 med internasjo-
nal deltakelse. Målsetningen er forberede og å 
øve hele den norske atomberedskapsorganisasjo-
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nen, herunder alle berørte sektorer på alle nivåer. 
Formålet er å gi et best mulig grunnlag for videre-
utvikling av den norske atomberedskapen.

Ultrafiolett stråling (sol og solarier) og radon, 
nasjonale strategier

Hudkreft er et vedvarende folkehelseproblem i 
Norge, og den nasjonale UV- og hudkreftstrate-
gien som gjelder fra 2019 til 2023 legger vekt på 
en bred innsats for å stanse utviklingen. DSA skal 
i 2022 følge opp tiltakene i hudkreftstrategien i 
samarbeid med den nasjonale koordineringsgrup-
pen og andre relevante aktører. DSA skal fortsette 
arbeidet for å øke kunnskap om forebygging av 
hudkreft i skoler og barnehager, og øke kompe-
tansen og støtte opp under arbeidet som gjøres i 
kommunal og regional forvaltning. Spesielt fokus 
i 2022 vil være målrettet og tidligere oppdagelse 
av hudkreft, gjennom arbeid for å øke kunnskap 
og bevissthet om faresignaler på hudkreft hos 
befolkningen, blant fastleger og andre ansatte i 
helse- og omsorgstjenesten. I 2022 skal det også 
gjennomføres en ny nasjonal tilsynskampanje for 
solarier i samarbeid med kommunene. Overvåk-
ning av UV-stråling fra sola er viktig for varsling, 
informasjonsarbeid og forskning innen helse, 
klima og miljø. DSA jobber for en oppgradering av 
nettverket for overvåking av naturlig UV.

Reduksjon av radoneksponeringen i Norge 
krever tverrsektoriell innsats. Dette viser evalue-
ringen som er gjort av den nasjonale radonstrate-
gien (2009–2020). I samarbeid med den etablerte 
tverrsektorielle koordineringsgruppen for radon, 
skal DSA bidra inn i arbeidet med ny nasjonal 
radonstrategi. Dette er i tråd med Meld. St. 19 
(2018–2019) Folkehelsemeldinga og anbefalin-
gene fra Det internasjonale atomenergibyrået sin 
gjennomgang av norsk strålevernforvaltning 
(IAEAs IRRS).

Elektromagnetisk stråling

Deler av befolkningen er bekymret for, og hevder 
å få plager av, elektromagnetiske felt knyttet til 
f.eks. utbygging av 5G i Norge. DSA følger utbyg-

gingen av 5G tett og samarbeider godt med Nasjo-
nal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). NKOM 
gjør regelmessige målinger, slik at myndighetene 
til enhver tid har god oversikt over eksponering 
fra elektromagnetiske felt. DSA leder et nasjonalt 
samarbeidsforum mellom offentlige myndigheter 
om helserisiko, eksponering fra elektromagne-
tiske felt og oppfølging i helsetjenesten.

Bruk av lasere i samfunnet

Laserbruken i samfunnet er omfattende og 
økende. Lasere benyttes til ulike formål, bl.a. 
innen vitenskap, medisin, industri, underhold-
ning, dekorasjon og i militære sammenhenger. 
Dagens regelverk tillater bruk av mange typer 
sterke lasere uten at det er krav godkjenning. For 
å forhindre potensielt farlig bruk av lasere har 
DSA i 2020 foreslått regelverksendringer om bl.a. 
å innføre en utvidet godkjenningsplikt. I 2022 vil 
DSA følge opp eventuelle regelverksendringer 
med informasjon, veiledning og tilsyn.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker i hovedsak spesielle driftsut-
gifter til oppdragsvirksomhet og større tidsbe-
grensede prosjekter.

Det foreslås 3 mill. kroner knyttet til økt behov 
for rådgivning og veiledning i regi av Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerhet ifb. dekommisjo-
nering av Institutt for energiteknikks atomanlegg.

Bevilgningen foreslås redusert med 0,1 mill. 
som følge av at forventet pensjonspremie til Sta-
tens pensjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift 
av dette, tilsvarende er redusert, jf. nærmere 
omtale under kap. 2 Profilen i budsjettforslaget.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold

Bevilgningen dekker større utstyrsanskaffelser 
og vedlikeholdsarbeid herunder oppgradering, 
fornyelse og drift av basalt måleutstyr på atombe-
redskapsområdet.
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Kap. 3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Post 02 Diverse inntekter

Bevilgningen dekker utgifter knyttet til salg av tje-
nester og prosjektfinansiering, f.eks. doseover-
våkning, yrkeseksponerte og kalibrering av sola-
rier og strålekilder i sykehus. Det er ingen vesent-
lige endringsforslag ut over gjennomgående bud-
sjettiltak omtalt i Del I.

Post 04 Gebyrinntekter

Bevilgningen er knyttet til inntekter fra gebyr for 
behandling av søknad om konsesjon etter atome-
nergiloven og tilsynsavgift i forbindelse med opp-
føring og drift av atomanlegg. Inntektskravet fore-
slås økt med 8,6 mill. kroner mot tilsvarende 
økning over kap. 747, post 01, jf. omtale der. Kon-
sesjonsgebyret er anslått til 10 mill. kroner i 2022.

Kap. 748 Statens helsetilsyn

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– 1,2 mill. kroner i økt bevilgning til å dekke Sta-

tens helsetilsyn sine utgifter til uavhengig til-
synsordning med innkvartering av enslige min-
dreårige som bor i asylmottak. Forslaget inne-
bærer en halvårseffekt for 2022, med en helår-
seffekt på 2,4 mill. kroner fra 2023.

– 1,6 mill. kroner i økt bevilgning som følge av at 
forventet pensjonspremie til Statens pensjons-
kasse, inklusive arbeidsgiveravgift av dette, til-
svarende er økt, jf. nærmere omtale under kap. 
2 Profilen i budsjettforslaget.

Samfunnsoppdrag

Tilsynsmyndighetene er Statens helsetilsyn og 
statsforvalterne.

Statens helsetilsyn har det overordnede fag-
lige ansvaret for tilsyn med barneverntjenester, 
sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og 
folkehelsearbeid. Som overordnet tilsynsmyndig-
het skal Statens helsetilsyn bidra til å styrke sik-
kerheten og kvaliteten i tjenestene, og gjennom 
dette styrke befolkningens tillit til disse tjenes-
tene. Tilsyn fører til læring og bidrar til bedre 
regeletterlevelse, jf. DFØ-rapport 2020:9 Statlig til-
syn med kommunene. Statens helsetilsyn er i til-
legg overordnet myndighet for klager om man-
glende innfrielse av rettigheter.

Det overordnede tilsynsansvaret innebærer å 
følge med på sosiale og helsemessige forhold i 
befolkningen med særlig vekt på tjenestenes plikt 
til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter. For at 
tilsyn skal ha effekt og bidra til varige endringer i 
tjenestene må tilsynsmyndighetene rette ressur-
sene mot praksis der det er høy sannsynlighet for 
at brukere kan bli utsatt for svikt og mangler i tje-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

02 Diverse inntekter 9 937 17 915 18 288

04 Gebyrinntekter 14 966 15 353 24 533

Sum kap. 3747 24 903 33 268 42 821

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 160 628 162 047 168 619

Sum kap. 748 160 628 162 047 168 619
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nesteytingen. Bruken av virkemidler og reaksjo-
ner skal være målrettet for å få til forbedring og 
øke sikkerheten i tjenestene. For å oppnå dette 
må Statens helsetilsyn ha god faglig styring av til-
synet med tjenestene. Det innebærer å koordi-
nere og harmonisere tilsynet som utføres av stats-
forvalterne, slik at tilsynet har høy kvalitet og at 
det ikke er utilsiktede variasjoner mellom statsfor-
valterne.

Statens helsetilsyn skal videreutvikle effektiv 
tilsynsmetodikk, slik at nødvendige endringer 
skjer og forholdene bringes i tråd med kravene. 
Metodikken i tilsynet skal være gjenkjennelig, 
etterrettelig og forutsigbar, samtidig som den sta-
dig videreutvikles og forbedres. Statens helsetil-
syn og statsforvalterne skal involvere pasienter, 
brukere og pårørende i alt tilsyn for å forstå situa-
sjoner og hendelsesforløp bedre. Det overord-
nede målet for tilsynsmyndigheten gjennom kla-
gebehandling, tilsyn og rådgivning er å bidra til at:
– rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolknin-

gens behov for tjenester ivaretas
– sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester 

drives forsvarlig og folkehelsearbeid ivaretas
– barneverntjenestene er forsvarlige og til bar-

nas beste
– svikt i tjenestene avdekkes, følges opp og fore-

bygges

Roller

For å bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i 
de aktuelle tjenestene, har Statens helsetilsyn 
ulike roller. Disse er å:
– utøve overordnet faglig styring av statsforval-

ternes tilsyn med tjenestene.
– formidle tilsynserfaringer til nytte for samfun-

net.
– være forvaltningsmyndighet i samsvar med 

gjeldende lover og forskrifter.
– gi innspill til fagdepartementer og samarbeids-

partnere.

Statsforvalteren er utøvende klage- og tilsynsmyn-
dighet, og er i gjennomføringen av tilsyns- og kla-
geoppgavene direkte underlagt Statens helsetil-
syn.

Statens helsetilsyn følger med på statsforval-
ternes saksbehandling og rapporter, utarbeider 
veiledere og gir jevnlige tilbakemeldinger til stats-
forvalterne for å sikre at tilsyn og klagesaker blir 
utført hensiktsmessig, riktig og raskt i hele lan-
det.

Statens helsetilsyn har også det faglige ansva-
ret for å vurdere helsemessige konsekvenser av 
lovlige arbeidskonflikter.

Myndighetsfunksjoner

Statens helsetilsyn har myndighet til å ilegge 
administrative reaksjoner overfor helsepersonell 
og virksomheter. Statens helsetilsyn kan begjære 
offentlig påtale mot helsepersonell eller virksom-
heter for brudd på helsepersonelloven, jf. helse-
personelloven § 67 annet ledd

Statens helsetilsyn har myndighet til å gi 
pålegg om å rette forhold i helse- og omsorgstje-
nestene som kan ha skadelige følger for pasienter 
eller andre, eller på annen måte er uforsvarlig. 
Dersom pålegg overfor spesialisthelsetjenesten 
ikke etterkommes, kan tvangsmulkt og stengning 
av institusjon brukes.

Som overordnet faglig myndighet for statsfor-
valternes tilsyn og klagebehandling, har Statens 
helsetilsyn myndighet til å overprøve statsforval-
terens avgjørelser av eget tiltak, herunder kon-
trollere om det foreligger feil ved faktum, saksbe-
handling og/eller rettsanvendelse. I tillegg er Sta-
tens helsetilsyn klageinstans for pålegg statsfor-
valteren har gitt barnevernsinstitusjoner, barne-
verntjenesten og sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen.

Tilsynsoppgaver

Tilsynsoppgavene under samfunnsoppdraget 
deles inn i:
– planlagte tilsyn
– tilsynssaker
– tilsyn etter alvorlige hendelser
– klagebehandling
– rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt
– tilsyn som Statens helsetilsyn utfører selv

Fagutvikling

Statens helsetilsyn arbeider langsiktig for å skape 
bedre sammenheng mellom ulike former for til-
syn med bakgrunn i enkelthendelser og planlagt 
tilsyn basert på risikovurderinger, og for å styrke 
samlet effekt av tilsynet.

Ett av fem mål i Statens helsetilsyn strategiske 
plan for 2020–2025 er at brukerinvolvering skal gi 
best mulig tilsyn. Statens helsetilsyns brukerråd 
skal bidra til at brukeres, pasienters og pårøren-
des erfaringer kommer til nytte. I 2020 samarbei-
det Statens helsetilsyn og brukerrådet på flere 
områder, særlig prosjektet om brukererfaringer 
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under koronapandemien, som er beskrevet i Rap-
port fra Helsetilsynet 6/2020. I 2021 arbeider bru-
kerrådet med å gi konkrete innspill til prosesser 
av strategisk betydning for Statens helsetilsyn.

Overordnet faglig styring av statsforvalterne 
innebærer at Statens helsetilsyn utvikler en sam-
menhengende tilsynskjede som har høy kvalitet 
og sikrer at det ikke er utilsiktede variasjoner mel-
lom statsforvalterne. Dette følger Statens helsetil-
syn opp på ulike måter, ved bl.a. å utvikle veile-
dere for statsforvalterens tilsyn og klagebehand-
ling for å harmonisere praksis, øke effekt, tolke 
regelverk og definere prioritering. Statens helse-
tilsyn har igangsatt et utviklingsprosjekt for å 
styrke dette arbeidet, i tett dialog med statsforval-
terne, KMD og aktuelle fagdirektorat.

Tilsynsskolen er et sammenhengende opplegg 
for å kvalifisere og øke kompetanse hos ansatte 
hos statsforvalterne og i Statens helsetilsyn, og 
skal bidra til at tilsyn og klagebehandling holder 
et faglig høyt nivå og at praksis er lik over hele 
landet. Oppdatert tilsynskompetanse er avgjø-
rende for virkningsfullt tilsyn. Tilsynsskolens opp-
læringstilbud er derfor i kontinuerlig utvikling 
både innholdsmessig, pedagogisk og teknologisk 
for å svare ut dette behovet.

Tilsynsmyndighetene kan benytte ulike meto-
der og tilnærmingsmåter for å påse at kravene i 
lovgivningen blir overholdt. Statens helsetilsyn 
har i 2020 og 2021 iverksatt flere prosjekter for å 
utvikle våre tilsynsmetoder slik at tilsynet kan 
bidra til varig forbedring i tjenestene.

Ett av disse prosjektene er «Utvikling av lands-
omfattende tilsyn» som skal prøve ut nye tilnær-
mingsmåter ved gjennomføring av landsomfat-
tende tilsyn med barnevern- og sosialtjenesten i 
2022 og 2023. For å bidra til kunnskapsutvikling 
på tilsynsfeltet skal prosjektet også undersøke 
betydningen tilsynet har på tjenestene når det 
gjelder endring av praksis.

Statens helsetilsyn skal videreutvikle og i 
større grad ta i bruk egenrapportering og -vurde-
ring som tilsynsmetode. Det skal utarbeides vei-
ledningsmateriell slik at også statsforvalterne kan 
bruke tilsynsmetoden i sine tilsyn. Hensikten med 
å ta i bruk egenrapporter er å ansvarliggjøre virk-
somheten i alle ledd av prosessen, for bedre å 
oppnå formålet med tilsyn og forbedring i tjenes-
tene.

I 2019 etablerte Statens helsetilsyn et 
utviklingsprosjekt for å oppnå mer ressurseffektiv 
og målrettet håndtering av tilsynssaker på helse-
området. Prosjektet utarbeider veiledning for 
hvordan statsforvalterne og Statens helsetilsyn 
skal håndtere tilsynssaker i tråd med nye sty-

rende dokumenter. Statens helsetilsyn etablerer 
ulike opplæringstiltak knyttet til å ta i bruk ny vei-
ledning, og disse ses i helhet og sammenheng 
med tilsynsskolen.

I 2020 startet Statens helsetilsyn et tilsvarende 
arbeid med tilsynssaker på barnevern- og sosial-
området. Målet med arbeidet er økt harmonise-
ring av tilsynspraksis og at tilsynssakene skal 
bidra til forbedringer i tjenestene.

Barn og unge som for en periode av sitt liv bor 
på barneverninstitusjon, skal motta et kvalitativt 
godt og forsvarlig tilbud under institusjonsopphol-
det. Statens helsetilsyn har i 2021 igangsatt et pro-
sjekt for å forbedre statsforvalternes tilsyn med 
barneverninstitusjoner slik at de i større grad kan 
fange opp hvordan institusjonen ivaretar sitt 
omsorgsansvar for barna som bor der. Prosjektet 
må ses i sammenheng med det digitale verktøyet 
som er utviklet for at statsforvalterne skal ha over-
sikt over risikoforholdene på de ulike barnever-
ninstitusjonene.

Statens helsetilsyn gjennomfører i 2021 en 
nasjonal risikovurdering med forskere, fagfolk og 
brukerrepresentanter på sosialtjenesteområdet. 
Hensikten er å få kunnskap om hvilke områder 
som har størst risiko for svikt, og risikovurderin-
gen er en del av et utviklingsarbeid for å styrke til-
syn med sosiale tjenester. I forlengelse skal Sta-
tens helsetilsyn i 2022 videreutvikle statsforvalter-
nes arbeid med klagesaker etter sosialtjenestelo-
ven og utvikle et risikoverktøy som gir oversikt 
over risikoområder i kommunene, slik at statsfor-
valterne lett kan identifisere områder for tilsyn.

Statens helsetilsyn utreder i 2021 om det i 
2022 skal igangsettes et arbeid med å utvikle et 
digitalt register for å få bedre oversikt over 
omfang av tvangsbruk mot barn på barnevernsin-
stitusjoner. Tvang på barnevernsinstitusjoner er 
et stort inngrep mot barn, og et slikt register vil 
være et nyttig verktøy i statsforvalternes tilsyn 
med barneverninstitusjoner og behandling av kla-
ger på tvangsbruk. Statens helsetilsyn mener det 
er viktig at barn og unge som bor på institusjon 
lett kan komme i kontakt med tilsynsmyndighe-
ten. Statens helsetilsyn ønsker å utrede mulighe-
ten for å utvikle et digitalt samtaleverktøy for barn 
og unge i barneverninstitusjon i 2022.

Kommunikasjon

Statens helsetilsyn skal i tråd med den statlige 
kommunikasjonspolitikken ha kunnskap om mål-
gruppene sine og kommunisere målrettet og 
effektivt med disse. Statens helsetilsyn skal for-
midle kunnskap og innsikt om helse- og omsorgs-
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tjenester, sosiale tjenester og om barnevern, og 
bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt.

Tilsynserfaringer ble i 2020 formidlet løpende 
i ulike kanaler, på nettstedet, i sosiale medier og 
gjennom fagmedier og andre medier. I serien Rap-
port fra Helsetilsynet ble det gitt ut åtte rapporter 
med oppsummerte funn og risikovurderinger.

For 2020 er det laget en elektronisk tilsynsmel-
ding som vil bli oppdatert løpende med aktuelle 
artikler i løpet av året. Statens helsetilsyns årsrap-
port 2020 gir også mer omfattende omtale av til-
synserfaringer.

Årsverk

Statens helsetilsyn hadde 138 medarbeidere per 
31. desember 2020. Det ble utført til sammen 108 
årsverk i 2020.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker ordinære utgifter til lønn, 
godtgjørelse, varer og tjenester.

Koronapandemien medførte store endringer 
for tjenestene i 2020. Landsomfattende tilsyn som 
var planlagt gjennomført av statsforvalterne i 2020 
ble utsatt, forlenget og dimensjonert annerledes. 
Statens helsetilsyn har fulgt med på konsekven-
sene for tjenester, pasienter og brukere av de 
covid-19-tiltakene som ble iverksatt, og har gitt 
veiledning til statsforvalterne om å justere sin pri-
oritering og gjennomføring av tilsynsaktiviteter 
for et situasjonstilpasset tilsyn under pandemien. 
Hvilke forhold og tema det skal føres tilsyn med, 
og hvordan tilsynsaktivitetene skal gjennomføres, 
må løpende vurderes for å sørge for relevans og 
situasjonstilpassede aktiviteter.

Tilsyn etter alvorlige hendelser

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstje-
nester har plikt til å straks varsle Statens helsetil-
syn om dødsfall og alvorlige skader etter alvorlige 
hendelser som inntreffer utenfor påregnelig 
risiko. Pasienter, brukere eller nærmeste pårø-
rende har rett til å varsle Statens helsetilsyn om 
alvorlige hendelser. Formålet med tilsyn etter var-
sel om alvorlige hendelser er å identifisere ufor-
svarlige forhold raskere slik at forholdene rettes 
opp, samt å bidra til bedre pasientsikkerhet ved at 
erfaringer fra tilsynsmessig oppfølging formidles.

Statens helsetilsyn skal ta imot og vurdere alle 
varslene. I de sakene der det gjennomføres stedlig 
tilsyn, blir saken grundig opplyst og de organisa-
toriske forholdene som har betydning for kvalitet 

og forsvarlighet utredet og analysert. Formålet er 
å identifisere risikoområder, hvilke risikoreduse-
rende og skadebegrensende tiltak som er iverk-
satt eller mangler, for gjennom tilsyn å bidra til økt 
kvalitet og tillit til tjenestene.

I 2020 mottok Statens helsetilsyn 1068 varsler, 
herav 148 varsler om alvorlige hendelser fra virk-
somheter i den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten, 72 varsler fra pasienter og 84 fra pårø-
rende. Etter mottak gjør Statens helsetilsyn innle-
dende undersøkelser for å avgjøre hvordan 
sakene eventuelt skal følges opp videre. Statens 
helsetilsyn gjennomførte stedlig tilsyn i 12 varsler. 
55 pst. (590) av sakene ble overført til statsforval-
teren for vurdering og oppfølging.

Statens helsetilsyn vil styrke den overordnede 
styringen med tilsyn etter alvorlige hendelser for 
å øke kvaliteten og redusere uønsket variasjon 
bl.a. ved å gi retningslinjer for statsforvalternes 
oppfølging av varsler de får oversendt, inkludert 
kontakt med pasienter og pårørende i den proses-
sen.

Statens helsetilsyn vil i 2022 fortsette arbeidet 
med å videreutvikle tilsynsmetodikk for stedlige 
tilsyn. Statens helsetilsyn vil fortsette utviklingen 
av arbeidet med å ansvarliggjøre virksomhetene, 
herunder etterspørre deres arbeid med å følge 
opp pasienter, brukere og pårørende som har opp-
levd en uønsket hendelse.

Tilsynssaker

Tilsynssaker opprettes på grunnlag av klager fra 
brukere, pasienter og pårørende og andre kilder, 
som handler om mulig svikt i tjenestene. Hvis 
statsforvalteren mener at det kan være grunnlag 
for administrative reaksjoner mot helsepersonell 
og/eller virksomhet, blir saken sendt til Statens 
helsetilsyn.

Statens helsetilsyn behandlet 307 tilsynssaker 
i 2020. Det ble gitt 209 reaksjoner til helseperso-
nell og konkludert med brudd på helse- og 
omsorgslovgivningen overfor 39 virksomheter. Til 
sammen 128 autorisasjoner ble tilbakekalt. Den 
hyppigste årsaken var misbruk av rusmidler og 
atferd uforenlig med yrkesutøvelsen (eks. tyveri 
av legemidler, narkotikalovbrudd og vold).

I 2020 avsluttet statsforvalterne 3859 tilsynssa-
ker innen helse- og omsorgstjenester, 675 tilsyns-
saker om tjenester og tiltak innen barnevernet og 
62 tilsynssaker innen sosiale tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen.

En ny policy for håndtering av tilsynssaker 
skal skape handlingsrom til å prioritere innsats ut 
fra risiko og vesentlighet, og konsentrere seg om 
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de tilsynsaktivitetene som i størst mulig grad 
bidrar til å oppnå formålet med tilsyn. I 2021–2022 
skal ny policy omsettes til praktisk arbeid, med ny 
veiledning til statsforvalterne for prioritering og 
håndtering av tilsynssaker.

Planlagte tilsyn

Statens helsetilsyn beslutter valg av temaer for 
landsomfattende tilsyn gjennom en omfattende 
prioriteringsprosess, og lager veiledere for å sikre 
lik gjennomføring slik at funn kan oppsummeres 
og formidles. Statsforvalterne gjennomfører i til-
legg planlagte tilsyn ut fra lokale vurderinger av 
risiko og fare for svikt i tjenestene. Tilsyn skal 
understøtte virksomhetens ansvar for sikkerhet 
og kontinuerlig forbedring og tilsynsmyndighe-
tene følger opp funn fra planlagte tilsyn til forhol-
dene er rettet.

Da koronapandemien inntraff våren 2020 var 
det viktig for Statens helsetilsyn at tilsynsaktivite-
tene ble tilpasset, slik at tjenestene kunne priori-
tere sine ressurser til å håndtere situasjonen. Det 
medførte at en del tilsyn ikke ble gjennomført 
som planlagt. Flere av oppdragene som statsfor-
valterne utførte knyttet til covid-19 pandemien, 
hadde imidlertid betydelig islett av tilsyn. Eksem-
pler er oppfølging av smitteutbrudd i sykehjem og 
kartlegging av testkapasitet. Statsforvalterne 
hadde tett og hyppig kontakt med helseforeta-
kene og kommunene, som ga mulighet til å følge 
med på om tjenestene var forsvarlige under pan-
demien. Dialogen ga også informasjon om tilbu-
det til sårbare grupper som barn og unge og 
innen rus og psykisk helsevern.

Statsforvalterne gjennomførte tilsyn med bar-
neverninstitusjonene i samme omfang som i 2019, 
og fulgte opp kommunene i tråd med midlertidige 
retningslinjer fra Statens helsetilsyn under pande-
mien. Det ble i 2020 gjennomført færre tilsyn med 
sosiale tjenester i Nav enn året før. En nasjonal 
undersøkelse om tilgjengelighet til sosiale tjenes-
ter i Nav ble startet opp og fortsetter i 2021.

I 2021 og 2022 gjennomføres det landsomfat-
tende digitalt egenvurderingstilsyn med psykisk 
helsevern for barn og unge. Alle landets ca. 90 
barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker skal 
undersøke og vurdere om 8 sentrale og tjenes-
tenære målepunkter er i tråd med kravene til kva-
litet og pasientsikkerhet, inkludert om pasientfor-
løpene preges av god fremdrift og kontinuitet. 
Avdekte lovbrudd følges opp av statsforvalterne 
og tilsynene skal ikke avsluttes før det er gjen-
nomført nødvendige og robuste endringer i tje-
nesteutøvelsen, og at dette kan dokumenteres 

blant annet gjennom journalopplysninger. Egen-
vurderingen gjentas derfor i 2022 i alle poliklinik-
ker der det er avdekket lovbrudd og på alle måle-
punkter som ikke var i tråd med kravene til kvali-
tet og pasientsikkerhet.

Forberedelsen av det to-årige tilsynet med 
forebygging av tvang i psykisk helsevern gjenopp-
tas våren 2022. Tilsynet er rettet mot forebygging 
og gjennomføring av skjerming i akuttavdelinger 
for psykisk helsevern for voksne. Statens helsetil-
syn fortsetter arbeidet med harmonisering mel-
lom statsforvalterne i tilsynet med spesialisthelse-
tjenesten.

Tema for det landsomfattende tilsynet på bar-
nevern i 2022 og 2023 er «Barneverntjenestens 
ansvar for oppfølging av barn etter omsorgsover-
takelse og/eller plassering etter adferdsbestem-
melsene i barnevernloven». For det landsomfat-
tende tilsynet med sosiale tjenester i Nav i 2022 og 
2023 er temaet «Nav-kontorenes ansvar for å iva-
reta barns behov ved tildeling av sosiale tjenes-
ter».

Statens helsetilsyn har utarbeidet en veileder 
for statsforvalternes undersøkelse av kommunens 
ansvar for å identifisere og følge opp utsatte barn 
og unge under pandemien. Veilederen tar 
utgangspunkt i helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten med vektlegging av tjenestens ansvar for 
utsatte barn og unge og samarbeid med andre tje-
nester og instanser. Statsforvalterne skal vurdere 
og gjennomføre risikobasert, situasjonstilpasset 
tilsyn, rettet mot kommunene for å undersøke 
hvordan helse- og omsorgstjenester til utsatte/
sårbare barn og unge blir sikret.

Pga. pandemien gjennomførte statsforvalterne 
få tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kom-
munale helse- og omsorgstjenester i 2020. Dette 
landsomfattende tilsynet ble utvidet til å gjelde 
hele 2021.

Statens helsetilsyn vil på bakgrunn av erfarin-
gene med beredskap i kommunene, evaluere og 
vurdere å videreutvikle tilsyn med helsebered-
skap i kommunen i samarbeid med DSB.

Tilsyn som Statens helsetilsyn selv utfører

Statens helsetilsyn fører tilsyn med medisinsk og 
helsefaglig forskning og forvaltningen av 
forskningsbiobanker. I 2020 har Statens helsetil-
syn gjennomført et egenvurderingstilsyn med 
medisinsk og helsefaglig forskning hos et utvalg 
helseforetak, universiteter og forskningsinstitu-
sjoner. Rapporten fra tilsynet ferdigstilles i 2021. 
Det kan bli aktuelt med oppfølging av egenvur-
deringstilsynet i 2022.
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Etter forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet 
ved håndtering av humane celler og vev (forskrift 
om håndtering av humane celler og vev), er Sta-
tens helsetilsyn pålagt å føre jevnlige tilsyn med 
håndtering av blod, celler, vev og organer i pasi-
entbehandlingen. Humant materiale kan overføre 
sykdom fra donor til mottaker via blod, celler, vev 
og organer. Statens helsetilsyn utarbeider en risi-
koprofil for hver enkelt virksomhet for å kunne 
gjennomføre målrettede tilsyn med håndtering og 
bruk av humant materiale. Funn og forbedringsar-
beid etter tidligere tilsyn blir tatt med i profilene 
og fulgt opp under tilsyn.

I 2020 ble det gjennomført 15 tilsyn innen 
ulike fagområder. Tilsynene i 2020 viste at virk-
somhetene hadde iverksatt tiltak for redusere risi-
koen for å overføre covid-19 fra donor til mottaker 
og fra donor til involvert personell der det var rele-
vant.

Statens helsetilsyn vil i 2022 fortsette samar-
beidet med andre nasjonale etater og med tilsyns-
myndigheter i andre europeiske land og vil særlig 
følge opp det pågående endringsarbeidet i det 
europeiske regelverket for blod, celler og vev. Bio-
teknologiloven tillater nå eggdonasjon, og Statens 
helsetilsyn vil inkludere kvalitet og sikkerhet ved 
donasjon og håndtering av donoregg ved assistert 
befruktning i tilsyn.

Statens helsetilsyn fører tilsyn med hvordan 
IKT-systemer bidrar til pasientsikkerheten. Man-
glende informasjon om behandlingsløp, legemid-
ler, kritiske allergier og annen sentral informasjon 
kan få fatale resultat. Erfaringsmessig er IKT-
utvikling og bruk i kliniske systemer ikke tilstrek-
kelig vurdert som en innsatsfaktor i forsvarlig hel-
sehjelp, noe som bryter med intensjonen bak for-
skrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 
omsorgstjenesten. Tilsynsaktiviteten vil være risi-
kobasert, med utgangspunkt i risikoanalysen 
utgitt høst 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Sta-
tens helsetilsyn oppgaven med å føre tilsyn med 
Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap.

Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med 
norskledede helsetjenester til personell i militære 
operasjoner i utlandet i henhold til avtale mellom 
Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsde-
partementet, og følger utviklingen med tanke på 
tilsynsaktiviteter. Dagens avtale ble undertegnet i 
2019 og løper over ti år.

I samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark gjennom-
førte Statens helsetilsyn i 2020–2021 tilsyn med om 
befolkningen har fått og får forsvarlige luftambulan-

setjenester. Statens helsetilsyn fant lovbrudd knyt-
tet til øyeblikkelig hjelp og at RHF-ene ikke har iva-
retatt sitt ansvar for å tilrettelegge og styre tje-
nesten. Statens helsetilsyn vil følge opp dette tilsy-
net i 2022 i samarbeid med de to statsforvalterne.

Statsforvalternes klagesaksbehandling

I 2020 avsluttet statsforvalterne 794 klager innen 
barnevernet, hvorav hovedtyngden var klager på 
tvang i barneverninstitusjoner, 3178 klagesaker 
om sosiale tjenester og 6067 klagesaker om man-
glende oppfyllelse av rettigheter innen helse- og 
omsorgstjenester, hvorav klager på manglende 
refusjon av pasientreiser utgjorde størst andel av 
klagene.

Statsforvalterne skal prioritere saker hvor det 
er viktig å gripe inn raskt, og der konsekvensene 
av svikt er alvorlige.

Som ledd i overordnet styring av klagesaksbe-
handlingen, reviderte Helsetilsynet i 2020 veileder 
i behandling av klagesaker etter pasient- og bru-
kerrettighetsloven. Formålet med veilederen er å 
sikre forsvarlig saksbehandling av rettighetskla-
ger, bidra til likebehandling og rett prioritering 
hos statsforvalteren. Statens helsetilsyn plan-
legger ulike aktiviteter for å følge opp statsforval-
ternes klagesaksbehandling fremover.

Det er ikke anledning til å klage på statsforval-
terens vedtak i en rettighetsklage, men Statens 
helsetilsyn kan vurdere saken som overordnet for-
valtningsorgan. Statens helsetilsyn behandlet i 
2020 tre saker som overordnet forvaltningsorgan 
innen helse- og omsorgstjenester. Statsforvalte-
rens vedtak ble opphevet i én sak, mens i to andre 
saker var det ikke grunnlag for å overprøve stats-
forvalternes vedtak. Statens helsetilsyn fikk ingen 
klagesaker etter barnevernloven eller sosialtje-
nesteloven til overprøving i 2020.

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt

Før kommunen kan sette i verk tvangstiltak for å 
avverge skade eller for å dekke grunnleggende 
behov overfor personer med utviklingshemning, 
skal statsforvalteren godkjenne vedtaket. I 2020 
overprøvde statsforvalterne 1980 vedtak og god-
kjente 91 pst. av vedtakene. Det ble gjennomført 
129 stedlige tilsyn for å kontrollere tvangsbruk.

Statens helsetilsyn vil i 2022 følge opp statsfor-
valternes tilsyn med bruk av tvang overfor perso-
ner med psykisk utviklingshemming, som et ledd 
i overordnet faglig styring.

Når helsetjenesten fatter vedtak om bruk av 
tvungen somatisk helsehjelp overfor pasienter uten 
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samtykkekompetanse, skal statsforvalteren gjen-
nomgå vedtaket. Statsforvalterne gjennomgikk 
5239 vedtak om tvungen helsehjelp i 2020 og opp-
hevet eller endret 8 pst. av dem. 2878 vedtak ble 
etterkontrollert fordi de hadde varighet utover tre 
måneder, og 19 pst. ble da opphevet eller endret.

Statens helsetilsyn planlegger aktiviteter, blant 
annet i form av kompetansetiltak, for å følge opp 
statsforvalternes saksbehandling av vedtak om 
tvungen somatisk helsehjelp.

Uavhengig tilsynsordning med innkvartering av 
enslige mindreårige over 15 år i asylmottak

Forslag til endringer i utlendingsloven og ny for-
skrift om etablering av et statlig tilsyn med omsor-

gen for enslige mindreårige som bor i asylmottak 
har blitt sendt på høring. Forslaget innebærer en 
lovfesting av at statsforvalteren skal være tilsyns-
myndighet og føre tilsyn med omsorgen for ens-
lige mindreårige som bor i asylmottak. Forslaget 
innebærer videre at Statens helsetilsyn skal ha det 
overordnede ansvaret for tilsynet. Som overord-
net tilsynsmyndighet vil Statens helsetilsyn være 
ansvarlig for å ha god faglig styring av tilsynet 
med tjenestene.

Det tas sikte på å implementere ordningen 1. 
juli 2022. Det foreslås å øke Statens helsetilsyns 
ramme med 1,2 mill. kroner for 2022, og en helår-
svirkning på 2,4 mill. kroner fra 2023.

Kap. 3748 Statens helsetilsyn

Post 02 Diverse inntekter

Inntektene er i all hovedsak knyttet til overførin-
ger fra Forsvarsdepartementet i henhold til avtale 

om tilsyn med norskledede helsetjenester til 
norsk personell i militære operasjoner i utlandet.

Kap. 749 Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pris-
justering:
– 0,2 mill. kroner i økt bevilgning som følge av at 

forventet pensjonspremie til Statens pensjons-
kasse, inklusive arbeidsgiveravgift av dette, til-
svarende er økt, jf. nærmere omtale under kap. 
2 Profilen i budsjettforslaget.

Samfunnsoppdrag

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten (Ukom) skal undersøke alvor-
lige hendelser og andre forhold som kan påvirke 
pasient- og brukersikkerheten i helse- og 
omsorgstjenesten. Hensikten med undersøkel-
sene er å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer 
og årsakssammenhenger for å bidra til læring og 
forebygging av alvorlige hendelser. Ukom skal 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

02 Diverse inntekter 1 222 1 641 1 675

Sum kap. 3748 1 222 1 641 1 675

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 32 962 40 258 41 381

Sum kap. 749 32 962 40 258 41 381
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ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig 
skyld og ansvar.

Pasienter, brukere og pårørende kan sende 
bekymringsmelding om alvorlige forhold i helse- 
og omsorgstjenesten til Ukom. Det samme kan 
ansatte i den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten og i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthel-
setjenesten har i tillegg varslingsplikt til Ukom om 
alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a. Ukom tar 
også imot varsel om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen.

Roller

Ukom sin rolle og oppgaver følger av lov om Sta-
tens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten av 1. mai 2019. Ukom er gjen-
nom loven gitt myndighet til å gjennomføre under-
søkelser av alvorlige hendelser eller andre alvor-
lige forhold i helse- og omsorgstjenesten. Ukom 
er et forvaltningsorgan administrativt underlagt 
Helse- og omsorgsdepartementet, men skal utføre 
sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Ukom 
kan ikke instrueres i faglige spørsmål.

Myndighetsfunksjoner

Ukom setter i gang undersøkelsessaker på grunn-
lag av varsler om alvorlige hendelser eller kunn-
skap fra andre kilder. Undersøkelseskommisjo-
nen avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller 
alvorlige forhold som skal undersøkes. Ukom skal 
utarbeide en rapport som redegjør for hendelses-
forløpet i saker som undersøkes og for Ukoms 
vurderinger av årsaksforholdene. Rapporten skal 
også inneholde Ukoms ev. tilrådninger om tiltak 
som bør vurderes eller gjennomføres for å fore-
bygge liknende hendelser i framtiden. Rapporten 
skal offentliggjøres.

Kommunikasjon

Tjenesteytere, pasienter eller brukere, nærmeste 
pårørende eller andre som undersøkelsen angår, 
skal få underretning dersom det settes i verk en 
undersøkelse og skal gis mulighet til å uttale seg 
om hendelsen eller forholdet. Ukom vil videre 
kunne innhente forklaring fra enhver som den 
mener kan gi opplysninger som kan være av 
betydning for undersøkelsen.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker etableringskostnader, ordi-
nære utgifter til lønn, godtgjørelse, varer og tje-
nester.

Ukom hadde i 2019 sitt første driftsår som 
egen etat underlagt Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Ved inngangen til 2021 var kommisjonen 
bemannet med 21 heltidsansatte og seks ansatte i 
20 pst. stillinger. 2019 og 2020 har vært en viktig 
fase for å bygge organisasjonen og metode. Bud-
sjettet gir rom for en ytterligere rekruttering av 
personell. Planen er å øke antallet heltidsansatte 
til 24 i 2021. Dette får budsjettmessig full effekt i 
2022.

Relasjonsbygging til eksterne aktører blir et 
prioritert arbeid også i 2022. Med utgangspunkt i 
enkelthendelser er målet å formidle læring fra 
alvorlige hendelser som i prinsippet kunne skjedd 
ved flere virksomheter i spesialisthelsetjenesten 
eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
De første undersøkelsene ble startet opp i 2019.

Koronapandemien har gjort det vanskelig å 
gjennomføre planlagt reise- og møtevirksomhet. 
Likevel har undersøkelser og annen utadrettet 
aktivitet latt seg gjøre ved hjelp av videokonferan-
ser og andre hjelpemidler slik at aktivitetsnivået 
ble noenlunde som planlagt.

Gjennomførte og planlagte undersøkelser

Ukom har siden oppstart publisert flere rapporter 
og et sikkerhetsvarsel som omhandler en bredde 
av ulike områder innenfor helse- og omsorgstje-
nestene.

Ukom vektlegger alvorlighet, systemisk risiko 
og læringspotensiale når den velger ut alvorlige 
hendelser og forhold for undersøkelse. Flere av 
undersøkelsene tar utgangspunkt i hendelser om 
samme forhold hvor Ukom velger ut en eller flere 
eksempelsaker for nærmere undersøkelse. Ukom 
jobber også med systematisk overvåkning av risi-
koområder i tjenestene.

Følgende rapporter er publisert i 2020:
– Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost
– Tidlig diagnostikk og behandling av det feber-

syke barnet
– Ungdom med uavklart tilstand
– Sikkerhetsvarsel: Fallsikring av vinduer og 

rekkverk
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Følgende rapporter er publisert første halvår 
2021:
– Helsebygg i psykisk helsevern
– Skjermingslokaler kan være en risiko
– Trygge pasientrom redder liv
– Tjenester til traumatiserte flyktninger
– Anleggelse av nasogastriske sonder

Følgende undersøkelser er planlagt publisert 
andre halvår 2021:
– Samhandling med uavklart diagnose
– Innføring av nye kirurgiske metoder (TaTME)
– Trygg legemiddelhåndtering i kommunen

Følgende undersøkelser blir påbegynt i løpet 
andre halvår 2021 og etter planen publisert i 2022:
– Hyppige brukere av prehospitale tjenester
– Inkassoinnkreving hos sårbare pasienter
– Helsehjelp til utviklingshemmede
– Alvorlige hendelser knyttet til fødsel
– Rus og psykiatritjenester i kommuner

I tillegg har Ukom gjennom pandemien hatt et 
følge-med prosjekt for å overvåke risiko knyttet til 
pasientsikkerheten i forbindelse med pandemien. 

I prosjektet overvåket Ukom både media og vars-
ler, og var dessuten i dialog med fag- og pasient-
grupper. Dette arbeidet fortsatte i første halvår 
2021 hvor Ukom gjennomførte en mer målrettet 
gjennomgang av tilbudet om til barn- og unge 
under pandemien. Funnene ble presentert som et 
webinar.

For å sikre anbefalinger som er relevante, har 
Ukom i stor utstrekning involvert toneangivende 
fagmiljø og fagpersoner. Hendelsene som gran-
skes har til felles at disse i utgangspunktet kunne 
ha skjedd hvor som helst i helse- og omsorgstje-
nesten.

Det er derfor et mål at budskapet i rapportene 
blir diskutert i fagmiljø og virksomheter i hele lan-
det, og at det dette kan resultere i forbedring 
utover de virksomhetene hvor hendelsene har 
funnet sted.

Arbeidet med utvelgelse av relevante tema for 
undersøkelse, er en kontinuerlig prosess, og tema 
velges ut både ut fra konkrete enkeltvarsler og på 
bakgrunn av overvåking av mønstre i varslene 
som kommer inn. Også for 2022 vil Ukom legge 
vekt på å ha rapporter og sikkerhetsvarsler som 
ivaretar bredden i områdene de dekker.
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Programkategori 10.60 Helse- og omsorgstjenester i kommunene

Utgifter under programkategori 10.60 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 10.60 fordelt på postgrupper

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennom-
gående budsjettiltak omtalt i del I, og generell pri-
sjustering:
– 95,1 mill. kroner i økt bevilgning til første års 

utbetaling av investeringstilskudd til om lag 
500 heldøgns omsorgsplasser.

– 77,4 mill. kroner i økt bevilgning til kompensa-
sjonsordningen for renter og avdrag, som følge 
av økt rentesats.

– 55,5 mill. kroner i økt bevilgning til etablering 
og evaluering av flere FACT ung-team.

– 29 mill. kroner i økt bevilgning til flere Alis-
avtaler som nasjonal ordning.

– 20 mill. kroner i økt bevilgning til utvikling, 
pilotering og evaluering av lavterskeltilbud til 
barn og unge med psykiske plager.

– 15 mill. kroner i økt bevilgning til etablering og 
drift av flere Fontenehus.

– 9,3 mill. kroner i økt bevilgning til flere pri-
mærhelseteam.

– 8,8 mill. kroner i økt bevilgning til drift av 
koronavaksinasjonsprogrammet.

– 8 mill. kroner til lavterskeltilbud for barn og 
unge som står i fare for å utvikle problematisk 
eller skadelig seksuell atferd.

– 5,7 mill. kroner i økt bevilgning til første års 
utbetaling av investeringstilskudd til trygg-
hetsboliger.

– 5 mill. kroner i økt bevilgning til kompetanse-
utvikling på selvskadings- og selvmordstema-
tikk hos personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, psykisk helsevern, tverrfag-
lig spesialisert rusbehandling (TSB) og soma-
tikk.

– 2 mill. kroner i økt bevilgning til satsingen på 
teknologisk støtte til barn, unge og voksne 
med medfødte eller tidlig ervervete funksjons-
hemminger.

– 2 568,8 mill. kroner i redusert bevilgning knyt-
tet til forsøket med statlig finansiering av 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

761 Omsorgstjeneste 8 204 512 9 817 899 6 190 214 -36,9

762 Primærhelsetjeneste 1 127 116 1 848 141 1 285 074 -30,5

765 Psykisk helse, rus og vold 2 187 850 2 264 895 2 352 089 3,8

769 Utredningsvirksomhet mv. 14 979 16 554 16 773 1,3

Sum kategori 10.60 11 534 457 13 947 489 9 844 150 -29,4

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

01-29 Statens egne driftsutgifter 654 395 788 516 621 637 -21,2

50-89 Overføringer til andre 10 880 062 13 158 973 9 222 513 -29,9

Sum kategori 10.60 11 534 457 13 947 489 9 844 150 -29,4
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omsorgstjenestene. Av dette flyttes 1 983,4 
mill. kroner til rammetilskuddet til kommu-
nene over Kommunal- og moderniseringsde-
partementets budsjett.

– 882,1 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til tidligere års tilsagn om investeringstilskudd 
til heldøgns omsorgsplasser og lokale produk-
sjonskjøkken, i takt med forventet ferdigstil-
lelse av prosjekter.

– 556 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av teststasjon ved grenseoverganger.

– 395 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til særskilte tilskuddsordninger i 2021 for å 
redusere de negative konsekvensene av smitte-
verntiltakene for sårbare eldre.

– 80 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av kompensasjonsordning for fastle-
ger.

– 52,7 mill. kroner i redusert bevilgning til verts-
kommuner på grunn av frafall av beboere.

– 7,8 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av tilskudd til Noklus.

– 5 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
endringer innenfor bevilgningsrammene til 
velferdsteknologiprogrammet.

– 2 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
Frelsesarmeens rusomsorg.

– 4 mill. kroner foreslås flyttet fra Justis- og 
beredskapsdepartementets kap. 455, post 60 til 
kap. 765, post 75 knyttet til videreutvikling av 
tverrfaglig ressurs og veiledningsfunksjon om 
radikalisering og voldelig ekstremisme.

– 16,3 mill. kroner foreslås flyttet til kap. 714, 
post 79 for å samle tilskuddet til studenters psy-
kiske helse og rusmiddelbruk.

Programkategorien omfatter bevilgninger til å 
utvikle de kommunale helse- og omsorgstje-
nestene. Tiltakene under programkategorien 
bidrar også til å oppfylle delmål 3.4 og 3.5 i FNs 
bærekraftsmål, jf. nærmere omtale under Del III 
12 Internasjonalt samarbeid.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene 
finansieres i hovedsak gjennom kommunenes frie 
inntekter. Det vises til omtalen i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjettproposi-
sjon. I tillegg finansieres disse tjenestene gjennom 
Helse- og omsorgsdepartementets tilskudd, 
hovedsakelig under programkategori 10.60, samt 
gjennom brukerbetaling og egenandeler og ved 
statlige trygderefusjoner til bl.a. lege- og fysio-
terapitjenester, omtalt under programområde 30.

Det overordnede målet for de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene er å sikre at innbyg-
gerne får et faglig godt tjenestetilbud som er hel-

hetlig, sammenhengende og tilpasset den enkelte 
brukers behov. Alle skal ha et likeverdig tilbud av 
helse- og omsorgstjenester uavhengig av diag-
nose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk 
bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Regjeringens mål er å skape pasientens helse-
tjeneste. Det er brukernes behov som skal være 
utgangspunktet for omfang av og innhold i tjenes-
tene. Regjeringen legger til rette for at kommu-
nene kan fornye og forbedre helse- og omsorgstje-
nestene. Regjeringen er opptatt av at kommunene 
skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi.

Kommunene har gjort og gjør fortsatt en stor 
innsats for å bekjempe de helsemessige konse-
kvensene av koronapandemien, og skal samtidig 
sørge for at innbyggerne kan motta tjenestene de 
er avhengige av hver dag. Regjeringen har fulgt 
og følger situasjonen i kommunene og kommune-
økonomien nøye.

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe 
med representanter fra staten og kommunesekto-
ren som kartlegger de økonomiske konsekven-
sene av virusutbruddet for sektoren i 2020 og 
2021. Arbeidsgruppen har hittil avlagt to rappor-
ter om 2020 og leverte sin første rapport om 2021 i 
august.

Regjeringen og Stortinget reagerte raskt på 
krisesituasjonen, og det ble bevilget 18 mrd. kro-
ner til kommunesektoren i 2020. Hittil i 2021 er 
det bevilget om lag 23 mrd. kroner, inkludert både 
kompensasjon og tiltak for å få fart på økonomien.

I 2021 er det i tillegg bevilget 870 mill. kroner 
over programkategori 10.60, til ivaretakelse av 
sårbare grupper, for å redusere konsekvensene av 
smittevernstiltakene og for å styrke kompetansen, 
jf. omtale på kap. 761, 762 og 765. Videre ble det i 
2021 bevilget 100 mill. kroner til styrking av kom-
munenes rammetilskudd til habilitering- og avlast-
ning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 
I 2021 ble det bevilget 825 mill. kroner til teststa-
sjoner ved grensen, 28 mill. kroner til testing i 
karantenehotell og 941 mill. kroner til massete-
sting, jf. omtale på kap. 762.

Som følge av pandemien ble det i 2020 gjort 
endringer i enkelte honorartakster til leger (både 
fastleger og legespesialister med driftsavtale), 
psykologspesialister med driftsavtale, fysiotera-
peuter, kiropraktorer, jordmødre og logopeder/
audiopedagoger. Endringene innebar bl.a. midler-
tidig utvidet bruk av telefon- og e-konsultasjon. 
Disse ble videreført fram til 1. juli 2021. Enkelte av 
takstendringene som er provenynøytrale ble gjort 
permanente med virkning fra 1. juli 2021.

Det er varslet omlegging av forskningsfinanse-
ringen til kompetansesentre utenfor spesialisthel-
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setjenesten. Det vises til nærmere omtale under 
kategoriomtalen 10.70 Tannhelse.

Regjeringen har det siste året lagt fram en 
rekke sentrale saker for å styrke kvaliteten, 
kompetansen og kapasiteten i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene:
– Kompetanseløft 2025
– Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. 
(rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.)

– Demensplan 2025
– Vi – de pårørende – Regjeringens pårørende-

strategi og handlingsplan

– God og riktig mat hele livet – Nasjonal strategi 
for godt kosthold og ernæring hos eldre i syke-
hjem og som mottar hjemmetjenester

– Meld. St. 25 (2020–2021) Likeverdsreformen –
Et samfunn med bruk for alle

– Meld. St. 38 (2020–2021) Nytte, ressurs og 
alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgs-
tjenesten

– Prop. 100 L (2020–2021) Endringer i velferds-
tjenestelovgivningen (samarbeid, samordning 
og barnekoordinator)

For nærmere omtale av regjeringens satsinger på 
de kommunale helse- og omsorgstjenestene, se 
kap. 761, 762, 765 og 769.

Kap. 761 Omsorgstjeneste

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 312 012 334 745 223 249

60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres 10 449 9 273 9 514

61 Vertskommuner 933 166 932 308 903 016

62 Investeringstilskudd til trygghetsboliger,  
kan overføres 5 700

63 Investeringstilskudd – rehabilitering,  
kan overføres, kan nyttes under post 69 3 374 315 3 264 567 2 268 732

64 Kompensasjon for renter og avdrag 820 506 728 000 805 400

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgs-
tjenestene, overslagsbevilgning 1 508 371 2 625 071 120 365

67 Utviklingstiltak 67 036 75 269 86 542

68 Kompetanse og innovasjon 548 729 489 591 390 900

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres 65 948 806 835 1 015 685

71 Frivillig arbeid mv. 18 078 73 544 20 026

72 Landsbystiftelsen 83 181 85 843 88 075

73 Særlige omsorgsbehov 81 880 102 616 105 284

75 Andre kompetansetiltak 10 887 11 513 11 707

79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 369 954 278 724 136 019

Sum kap. 761 8 204 512 9 817 899 6 190 214
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Vesentlige endringsforslag ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris- 
og lønnsjustering:
– 95,1 mill. kroner i økt bevilgning til første års 

utbetaling av investeringstilskudd til om lag 
500 heldøgns omsorgsplasser.

– 77,4 mill. kroner i økt bevilgning til kompensa-
sjonsordningen for renter og avdrag, som følge 
av økt rentesats.

– 5,7 mill. kroner i økt bevilgning til første års 
utbetaling av investeringstilskudd til 50 trygg-
hetsboliger.

– 2 mill. kroner i økt bevilgning til satsingen på 
teknologisk støtte til barn, unge og voksne 
med medfødte eller tidlig ervervet funksjons-
hemminger.

– 2 568,8 mill. kroner i redusert bevilgning knyt-
tet til forsøket med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene. Av dette flyttes 
1 983,4 mill. kroner til rammetilskuddet til 
kommunene over Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets budsjett.

– 882,1 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til tidligere års tilsagn om investeringstilskudd 
til heldøgns omsorgsplasser og lokale produk-
sjonskjøkken, i takt med forventet ferdigstil-
lelse av prosjekter.

– 395 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til særskilte tilskuddsordninger i 2021 for å 
redusere de negative konsekvensene av smitte-
verntiltakene for sårbare eldre.

– 52,7 mill. kroner i redusert bevilgning til verts-
kommuner på grunn av frafall av beboere.

– 7,8 kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av tilskudd til Noklus.

– 3 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
endringer innenfor bevilgningene til velferds-
teknologiprogrammet.

– 2 mill. kroner i redusert bevilgning til følgeeva-
lueringen av Leve hele livet.

– 0,3 mill. kroner i redusert bevilgning som følge 
av at forventet pensjonspremie til Statens pen-
sjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av 
dette, er tilsvarende redusert, jf. nærmere 
omtale under kapittel 2.43.

Tiltak for å redusere de negative konsekvensene av 
smitteverntiltak

Under pandemien har mange eldre opplevd isola-
sjon og ensomhet på grunn av inngripende smitte-
verntiltak. Regjeringen har derfor både i 2020 og 
2021 bevilget betydelige midler til ulike ekstraor-
dinære tiltak for å redusere de negative konse-
kvensene av smittevernstiltakene for eldre og 

andre sårbare grupper. Tiltakene forslås nå faset 
ut i tråd med utviklingen i pandemien og gjenåp-
ningen av samfunnet. I 2021 er det blant annet 
bevilget midler til følgende formål på kap. 761:
– 55 mill. kroner til økt aktivitet og deltakelse for 

eldre (kap. 761, post 71), i forbindelse med 
Prop. 1 S (2020–2021), jf. Innst. 11 S (2020–
2021).

– 75 mill. kroner til videreføring av stimulerings-
programmet for helsefrivilligheten (kap. 761, 
post 21), i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 
(2020–2021), jf. Innst. 11 S (2020–2021).

– 265 mill. kroner til sårbare eldre i budsjettforli-
ket i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 
(kap. 761, post 21, 68 og 79), jf. Innst. 11 S 
(2020–2021).

– 30 mill. kroner til måltidsfelleskap for hjemme-
boende eldre (kap. 761, post 68), i forbindelse 
med Prop. 79 S (2020–2021), jf. Innst. 233 S 
(2020–2021).

– 15 mill. kroner til styrking av stimuleringspro-
grammet for helsefrivilligheten (kap. 761, post 
21), i forbindelse med Prop. 195 S (2020–2021), 
jf. Innst. 600 S (2021–2021).

– 10 mill. kroner til styrket satsing på velferds-
teknologi for barn, unge og voksne med funk-
sjonsnedsettelser (kap. 761, post 21), i forbin-
delse med Prop. 195 S (2020–2021), jf. Innst. 
600 S (2021–2021).

– 10 mill. kroner til styrking av Aktivitetspro-
grammet (kap. 761, post 21), i forbindelse med 
Prop. 195 S (2020–2021), jf. Innst. 600 S (2021–
2021).

– 5 mill. kroner til tilskudd til pårørende med 
krevende omsorgsoppgaver (kap. 761, post 
21), i forbindelse med Prop. 195 S (2020–2021), 
jf. Innst. 600 S (2021–2021).

Anmodningsvedtak

Ekspertgruppe – koronapandemien og smittevern-
tiltakene for eldre og personer med nedsatt funk-
sjonsevne

Vedtak nr. 877, 4. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen sette ned en ekspert-
gruppe for å gå gjennom konsekvensene av koro-
napandemien og smitteverntiltakene for eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne og fremme 
konkrete forslag om hvordan innsatsen framover 
bør styrkes.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av statsmi-
nisterens redegjørelse om Koronakommisjonens 
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rapport og regjeringens videre oppfølging av 
denne 4. mai 2021.

Vedtaket anses som avgrenset til Helse- og 
omsorgsdepartementets ansvarsområder og 
utkvittert gjennom gjennomførte konsekvensvur-
deringer, pågående arbeid og særskilte satsinger 
rettet mot eldre og personer med funksjonsned-
settelser. Helse- og omsorgsdepartementet viser 
til at det blant annet allerede har vært nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Hel-
sedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet, 
FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede, Mental 
helse, Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen 
for folkehelsen, gjennom arbeidet med Koro-
naoppdrag nr. 365. Gjennom Koronaoppdrag nr. 
365 ble Helsedirektoratet bedt om å A) vurdere 
ytterligere målretting av generelle tiltak for sår-
bare grupper, ev. nye tiltak, til personer med funk-
sjonsnedsettelser, og B) vurdere anbefalingene 
for Helse- og omsorgsdepartementets område i 
Bufdirs-rapport om likestillingskonsekvenser for 
personer med funksjonsnedsettelser under pande-
mien.

Arbeidsgruppen har foreslått en rekke kon-
krete forslag til tiltak på kort og lang sikt, som er 
fulgt opp i 2021 gjennom oppdrag i tildelingsbrev 
til Helsedirektoratet, Prop. 195 S, jf. Innst. 600 S 
(2020–2021) og særskilte bevilgninger til sårbare 
grupper. Arbeidsgruppens konkrete forslag til til-
tak på lengre sikt vil vurderes i det løpende arbei-
det på feltet.

Leve hele livet

Regjeringen gjennomfører Meld. St. 15 (2017–
2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for 
eldre. Leve hele livet er regjeringens hovedsat-
sing for å skape et mer aldersvennlig samfunn og 
bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til 
eldre. Målet er at eldre kan mestre livet lenger og 
ha en trygg og aktiv alderdom. Målet er også å 
bidra til at pårørende ikke blir utslitt, og at ansatte 
får gjort en faglig god jobb i et godt arbeidsmiljø. 
Reformen løfter fram fem innsatsområder og 25 
utprøvde løsninger. Områdene er:
– Et aldersvennlig Norge.
– Aktivitet og fellesskap.
– Mat og måltider.
– Helsehjelp.
– Sammenheng i tjenestene.

Reformen startet i 2019 og reformperiodens varig-
het er planlagt med fem år for planlegging, iverk-
setting, gjennomføring og evaluering. Kommu-
nene er godt i gang med arbeidet til tross for en 

krevende periode. Samtidig er reformarbeidet 
som helhet forsinket med om lag ett år på grunn 
av pandemien. For å sikre kommunene tilstrekke-
lig tid og kapasitet til gjennomføring forlenges 
reformperioden med ett år, ut 2024.

For å støtte kommunenes arbeid med planleg-
ging og gjennomføring av Leve hele livet er det 
etablert et nasjonalt og et regionalt støtteapparat. 
De regionale støtteapparatene består av statsfor-
valter, KS regionalt og Utviklingssentrene for 
sykehjem og hjemmetjenester (USHTene). De 
regionale støtteapparatene skal spre kunnskap om 
reformen og gi kommunene faglig støtte og vei-
ledning. Støtteapparatene skal også invitere til 
nettverksarbeid og bidra til erfaringsdeling mel-
lom kommunene.

USHTene vil framover ha en større og vikti-
gere rolle i den regionale oppfølgingen av Leve 
hele livet. Regjeringen vil derfor styrke USHTene. 
De fleste kommunene er over i en gjennomfø-
ringsfase og har behov for faglig støtte og veiled-
ning til endrings- og implementeringsarbeidet. 
USHTene vil være en avgjørende bidragsyter i 
dette arbeidet, gjennom sin rolle som faglig res-
surs og kunnskapskilde.

Regjeringen er opptatt av god kvalitet og 
trygghet i tjenestene. Det skal være enkelt for 
ledere å finne frem til informasjon og verktøy som 
oppleves nyttig i det systematiske arbeidet med 
forbedring av kvalitet og sikkerhet. Derfor har 
regjeringen i 2021 lansert lederverktøyet Trygg-
hetsstandard i sykehjem. Trygghetsstandard i 
sykehjem er et viktig tiltak for å understøtte 
målene i Leve hele livet. Utviklingssentrene for 
sykehjem og hjemmetjenester vil også ha en 
avgjørende rolle i implementeringen av Trygg-
hetsstandard-verktøyet.

Regjeringen vil styrke satsingen på etisk kom-
petanseheving i regi av KS. Etikksatsingen i KS 
bistår kommunene regionalt og lokalt med nyttige 
verktøy for etisk refleksjon og tett og praksisnær 
oppfølging. Tiltaket bidrar til systematisk kompe-
tanseheving på etisk refleksjon i tjenestene.

Det skal lønne seg å jobbe med Leve hele livet. 
Kommuner som enten har vedtatt en plan, eller 
beskrevet en prosess for hvordan og når de skal 
vedta en plan for gjennomføring av Leve hele livet, 
vil bli prioritert innenfor en rekke relevante til-
skuddsordninger også i 2022. Det vises til samlet 
omtale i Prop. 1 S (2020–2021).

Gjennomføringen av Leve hele livet er avhen-
gig av en rekke nye strategier og planer gjeldende 
fra 2020/2021, herunder Kompetanseløft 2025, 
Demensplan 2025, Regjeringens pårørendestra-
tegi og handlingsplan, Nasjonal strategi for godt 
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kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og 
som mottar hjemmetjenester og Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
De nye satsingene inneholder en rekke virkemid-
ler som er avgjørende for å lykkes med Leve hele 
livet. For eksempel vil det være avgjørende at fag- 
og kompetansevirkemidler i Kompetanseløft 2025 
innrettes for å realisere målene i reformen, og at 
ernæringsstrategien for eldre understøtter inn-
satsområdet «mat og måltider». Satsingene skal 
sammen med de nye løsningene i Leve hele livet 
bidra til en ny og bærekraftig politikk som skal 
sikre innbyggerne et godt og trygt liv. Regjerin-
gen vil bidra til å samordne de statlige initiativene 
overfor kommunene på omsorgsfeltet. Vi legger 
grunnlaget for en felles oppfølging både i statlig 
og kommunal sektor, slik at kommunene lager 
helhetlige planer som ser de statlige virkemidlene 
i sammenheng.

Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for 
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten for perioden 
2021–2025.

Kompetanseløft 2025 etterfølger Kompetanse-
løft 2020, som ble avsluttet ved utgangen av 2020. 
Om lag 146 000 ansatte i omsorgstjenestene full-
førte en grunn-, videre- eller etterutdanning med 
tilskudd fra Kompetanseløft 2020 i planperioden 
2016–2020.

Målet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til 
en faglig sterk tjeneste, og sikre at den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten og den fylkes-
kommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig 
og kompetent bemanning. Kompetanseløft 2025 
har følgende fire strategiske områder med tilhø-
rende tiltak:
– Rekruttere, beholde og utvikle personell.
– Brukermedvirkning, tjenesteutvikling og 

tverrfaglig samarbeid.
– Kommunal sektor som forskningsaktører, fag-

utviklings- og opplæringsarena.
– Ledelse, samhandling og planlegging.

Kompetanseløft 2025 består av nærmere 60 tiltak. 
Det vises til nærmere omtale på post 21 og 68. Til-
takene under hvert område vil videreutvikles i 
planperioden. Regjeringen har invitert partene i 
arbeidslivet til et eget samarbeidsforum for å 
bidra til gjennomføring og videreutvikling av 
Kompetanseløft 2025. I tillegg vil det gjennomfø-

res en eller flere evalueringer av planen i perio-
den.

Pårørendestrategi og handlingsplan

Pårørende er viktige både for sine nærmeste og 
for samfunnet. Regjeringens innsats på pårøren-
deområdet er samlet i pårørendestrategien og 
handlingsplanen som gjelder for perioden 2021–
2025. Strategien følger opp pårørendeprogrammet 
som gikk ut i 2020. Strategien har tre hovedmål: 
Anerkjenne pårørende som en ressurs, god og 
helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at 
pårørende kan leve gode egne liv og kombinere 
pårørenderollen med utdanning og arbeid, og 
ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for fami-
lie eller andre. Pårørendestrategien og handlings-
planen består av seks innsatsområder og tilhø-
rende tiltak, som samlet sett skal bidra til å løfte 
pårørendes situasjon og til å nå hovedmålene. Det 
vises til nærmere omtale på post 21.

Demensplan 2025

Demensplan 2020 er regjeringens femårsplan 
(2016–2020) for å forbedre tjenestetilbudet til per-
soner med demens og deres pårørende. Målet er 
å skape et mer demensvennlig samfunn som tar 
vare på og integrerer personer med demens. 
Demensplan 2025 er den tredje demensplanen i 
rekken. Det har vært en positiv utvikling i kom-
munene gjennom de to foregående planene, men 
det er fortsatt behov for videre satsing på feltet. 
Det vises til nærmere omtale på post 21.

Ernæringsstrategi for eldre

Regjeringen la våren 2021 fram Nasjonal strategi 
for godt kosthold og ernæring hos eldre i syke-
hjem og som mottar hjemmetjenester. Regjerin-
gen vil gjennom en egen ernæringsstrategi for 
eldre bidra til å skape gode måltidsopplevelser og 
redusere feil- og underernæring hos eldre, i tråd 
med målene i Leve hele livet. De som mottar kom-
munale helse- og omsorgstjenester skal få en 
trygg og god mat- og ernæringsoppfølging som er 
tilrettelagt med utgangspunkt i den enkeltes 
ønsker og behov. Innsatsområdene i strategien er: 
systematisk ernæringsarbeid, kunnskap og kom-
petanse, og individuelt tilpasset mat- og ernæ-
ringsoppfølging. Strategien skal danne grunnlaget 
for at kommunene kan iverksette lokale 
ernæringstiltak. Det vises til nærmere omtale på 
post 21 og 68.
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Anmodningsvedtak

Nasjonal strategi for ernæring hos eldre

Vedtak nr. 28, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen legge fram en helhet-
lig nasjonal strategi for godt kosthold og sunn 
ernæring hos eldre som mottar tjenester i syke-
hjem og hjemmetjeneste, med forslag til konkrete, 
målrettede tiltak.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 
15 (2017–2018), jf. Innst. 43 S (2018–2019).

Regjeringen har lagt fram Nasjonal strategi 
for godt kosthold og ernæring hos eldre i syke-
hjem og som mottar hjemmetjenester. Målet er å 
bidra til å skape gode måltidsopplevelser og 
redusere feil- og underernæring hos eldre, i tråd 
med målene i Leve hele livet. Strategien består 
av tre innsatsområder: systematisk ernæringsar-
beid, kunnskap og kompetanse, og individuelt til-
passet mat- og ernæringsoppfølging. Innsatsom-
rådene har en rekke konkrete tiltak som samlet 
skal bidra til godt kosthold og sunn ernæring 
hos eldre som mottar tjenester i sykehjem og i 
eget hjem. Anmodningsvedtaket anses som fulgt 
opp.

Ernæringskompetanse og arbeid i tjenesten

Vedtak nr. 29, 20. november 2018

«Stortinget ber regjeringen vurdere særskilte til-
tak for å styrke den ernæringsfaglige kompetan-
sen og det systematiske ernæringsarbeidet i helse- 
og omsorgstjenesten og komme tilbake til Stortin-
get på egnet vis.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 
15 (2018–2019), jf. Innst. 43 S (2018–2019).

Regjeringen har lagt fram Nasjonal strategi 
for godt kosthold og ernæring hos eldre i syke-
hjem og som mottar hjemmetjenester. Målet er å 
bidra til å skape gode måltidsopplevelser og 
redusere feil- og underernæring hos eldre, i tråd 
med målene i Leve hele livet. Strategien består 
av tre innsatsområder: systematisk ernæringsar-
beid, kunnskap og kompetanse, og individuelt til-
passet mat- og ernæringsoppfølging og presente-
rer en rekke nye tiltak for å styrke den ernæ-
ringsfaglige kompetansen og det systematiske 
ernæringsarbeidet. Anmodningsvedtaket anses 
som fulgt opp.

Lindrende behandling og omsorg

Våren 2020 lanserte regjeringen Norges første 
stortingsmelding om lindrende behandling og 
omsorg, Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende 
behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. 
Men alle andre dager skal vi leve. Meldingen tar 
utgangspunkt i NOU 2017: 16 På liv og død, og 
over 100 høringsuttalelser. Målet med meldingen 
er å bidra til å styrke tilbudet om lindrende 
behandling og omsorg, og synliggjøre døden som 
en del av livet – i familien, i helse- og omsorgstje-
nesten og i samfunnet. De som trenger lindrende 
behandling og omsorg og deres pårørende skal 
ivaretas på en helhetlig måte for best mulig livs-
kvalitet og økt grad av valgfrihet ved livets slutt. 
Det er også et mål at flere skal få mulighet til å 
være lengre hjemme og også dø hjemme, hvis de 
ønsker det. Gjennom stortingsmeldingen tar 
regjeringen flere grep for å styrke kvalitet, kapasi-
tet og kompetanse i hele helse- og omsorgstje-
nesten. Meldingen inneholder 30 tiltak fordelt på 
seks aktuelle innsatsområder. Det vises til nær-
mere omtale på post 21, 67 og 73, samt på kap. 
769, post 70. Viser også til omtale i kap. 732 og 
kap. 781, post 21 og i del III om handlingsplan lin-
drende behandling og omsorg.

Anmodningsvedtak

Lindrende behandling og omsorg

Vedtak nr. 608, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa sørge for at medisinsk 
og palliativ behandling av eldre personar med 
covid-19 smitte må vurderast individuelt og etter 
behov».

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:68 
(2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021). Vedtaket 
anses som utkvittert gjennom følgende: Det er 
kommunene og spesialisthelsetjenesten som har 
ansvar for å yte gode tjenester og finne gode løs-
ninger i møte med mennesker som trenger lin-
drende behandling og omsorg. Tjenestene skal 
utformes etter en individuell vurdering og tilpas-
ses den enkeltes behov.

Regjeringen la våren 2020 fram Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Stortingsmeldingen ble vedtatt av Stortinget i 
november 2020, jf. Innst. 73 S (2020–2021). Den 
skal bidra til å legge til rette for at mennesker som 
trenger palliativ behandling skal få god omsorg og 
pleie. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt 
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Helsedirektoratet i oppdrag å sikre en helhetlig 
oppfølging av stortingsmeldingen.

Helsedirektoratet har utviklet pedagogisk 
materiale som omhandler medisinsk og palliativ 
behandling. I Prioriteringsråd til sykehjem og 
hjemmebaserte tjenester (covid-19), viser Helse-
direktoratet til at personer i livets sluttfase må gis 
god lindrende behandling og omsorg, og at dette 
ivaretas innenfor rammen av forsvarlig smitte-
vern.

Nasjonale faglige råd om lindrende behand-
ling i livets sluttfase omhandler blant annet symp-
tomlindrende legemiddelbehandling og at den 
døende pasientens ønske om hvor han eller hun 
vil motta omsorg den siste tiden så langt som 
mulig skal innfris, samt at pasient og pårørendes 
behov for samtale og informasjon imøtekommes.

Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse 
har utviklet et e-læringskurs om lindrende 
behandling av covid-19-pasienter. Formålet med 
kurset er å øke kompetansen i palliasjon og covid-
19 for ansatte i kommunale helse- og omsorgstje-
nester.

Eldre på helseinstitusjon og tilstedeværelse fra 
pårørende.

Vedtak nr. 609, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa sikre at ingen eldre på 
helseinstitusjonar skal måtte døy åleine under 
pandemien. Nære pårørande må få høve til å 
vere til stades i livets sluttfase».

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:68 
(2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021). Vedtaket 
anses som utkvittert gjennom følgende:

Det er kommunene og spesialisthelsetjenesten 
som har ansvar for å yte gode tjenester og finne 
gode løsninger i møte med mennesker som tren-
ger lindrende behandling og omsorg. Tjenestene 
skal utformes etter en individuell vurdering og til-
passes den enkeltes behov.

Regjeringen la våren 2020 fram Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Stortingsmeldingen ble vedtatt av Stortinget i 
november 2020, jf. Innst. 73 S (2020–2021). Den 
skal bidra til å legge til rette for at mennesker som 
trenger palliativ behandling skal få god omsorg og 
pleie. Det er et mål at de som ønsker det, har noen 
ved sin side når de dør. Helse- og omsorgsdepar-
tementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å 
sørge for en helhetlig oppfølging av stortingsmel-
dingen. Som del av en helhetlig oppfølging av pal-
liasjonsfeltet, skal Helsedirektoratet også følge 

opp Innst. 73 S (2020–2021) vedtak 91 om en 
handlingsplan om lindrende behandling og 
omsorg. Utredning av tiltak som kan bidra til at 
ingen skal være alene i livets sluttfase og tiltak 
som kan bidra til å styrke kompetansen til å iva-
reta menneskers åndelige og eksistensielle behov, 
slik at pasienter og pårørende sikres helhetlig 
behandling og omsorg, utgjør en del av planen.

Helsedirektoratet har utviklet pedagogisk 
materiale som omhandler medisinsk og palliativ 
behandling. I Prioriteringsråd til sykehjem og 
hjemmebaserte tjenester (covid-19), viser Helse-
direktoratet til at personer i livets sluttfase må gis 
god lindrende behandling og omsorg, samt at 
man for døende pasienter i sykehjem bør legge til 
rette for at pårørende kan være til stede og at 
dette ivaretas innenfor rammen av forsvarlig smit-
tevern.

I Helsedirektoratets veileder (covid-19) fram-
går det at tjenestene så langt som mulig må legge 
til rette for besøk i helseinstitusjoner i spesialist-
helsetjenesten under pandemien og at det gjen-
nomføres i tråd med nasjonale smittevernråd. Hel-
sedirektoratet viser til at det er særlig viktig at 
man for kritisk syke eller døende pasienter legger 
til rette for at pårørende kan være til stede.

Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse 
har utviklet et e-læringskurs om lindrende 
behandling av covid-19 pasienter. Formålet med 
kurset er å øke kompetansen i palliasjon og covid-
19 for ansatte i kommunale helse- og omsorgstje-
nester.

Rapportering om eldre som dør alene på helse-
institusjon

Vedtak nr. 610, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa sikre at kommunar og 
sjukehus rapporterer om tilfelle der eldre døyr 
åleine på helseinstitusjon, og kvifor pårørande 
ikkje kunne vere til stades».

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:68 
(2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021). Vedtaket 
anses som utkvittert gjennom følgende:

Det er kommunene og spesialisthelsetjenesten 
som har ansvar for å yte gode tjenester og finne 
gode løsninger i møte med mennesker som tren-
ger lindrende behandling og omsorg. Tjenestene 
skal utformes etter en individuell vurdering og til-
passes den enkeltes behov.

Det innebærer at det er sykehusene og kom-
munene som sammen med de pårørende må finne 
fram til en god løsning slik at de pårørende får 
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være mest mulig sammen med sine nære den 
siste levetiden. Det innebærer også at kommu-
nene og spesialisthelsetjenesten må ha oversikt 
over brukeres, pasienters og pårørendes behov 
og hvordan tjenestetilbudet ved livets slutt ytes for 
å dekke den enkeltes behov i tråd med regelverk 
og retningslinjer. Kommuner og helseforetak har 
også ansvar for å evaluere og korrigere tjenes-
tene.

Tiltak for å sikre eldre bedre smittevern og verdig 
omsorg

Vedtak nr. 611, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa foreslå tiltak for å 
sikre eldre betre smittevern og verdig omsorg 
under koronaepidemien, og snarast råd kome til-
bake til Stortinget på eigna måte».

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:68 
(2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021). Vedtaket 
anses som utkvittert gjennom følgende:

Det er kommunene og spesialisthelsetjenesten 
som har ansvar for å yte gode tjenester og finne 
gode løsninger i møte med mennesker som tren-
ger lindrende behandling og omsorg. Tjenestene 
skal utformes etter en individuell vurdering og til-
passes den enkeltes behov.

Regjeringen la våren 2020 fram Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Stortingsmeldingen ble vedtatt av Stortinget i 
november 2020, jf. Innst. 73 S (2020–2021). Den 
skal bidra til at mennesker som trenger palliativ 
behandling skal få god omsorg og pleie. Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet 
i oppdrag å sørge for en helhetlig oppfølging av 
stortingsmeldingen.

Helsedirektoratet har utviklet pedagogisk 
materiale som omhandler medisinsk og palliativ 
behandling. I Prioriteringsråd til sykehjem og 
hjemmebaserte tjenester (covid-19), viser Helse-
direktoratet til at personer i livets sluttfase må gis 
god lindrende behandling og omsorg, samt at 
man for døende pasienter i sykehjem bør legge til 
rette for at pårørende kan være til stede og at 
dette ivaretas innenfor rammen av forsvarlig smit-
tevern.

Nasjonale faglige råd om lindrende behand-
ling i livets sluttfase omhandler blant annet symp-
tomlindrende legemiddelbehandling og at den 
døende pasientens ønske om hvor han eller hun 
vil motta omsorg den siste tiden så langt som 
mulig skal innfris, samt at pasient og pårørendes 
behov for samtale og informasjon imøtekommes.

Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse 
har utviklet et e-læringskurs om lindrende 
behandling av covid-19 pasienter. Formålet med 
kurset er å øke kompetansen i palliasjon og covid-
19 for ansatte i kommunale helse- og omsorgstje-
nester.

Trygghetsbolig

Det er et mål at eldre skal bli boende lenger 
hjemme. Samtidig viser undersøkelser at mange 
eldre vurderer sin egen bolig som lite tilpasset og 
at få oppgir at de har gjennomført eller planlegger 
boligtilpasning. Regjeringen foreslår å innføre en 
pilot med investeringstilskudd til trygghetsboli-
ger. Trygghetsbolig er en selvstendig hushold-
ning, som gir en god ramme for å leve et selvhjul-
pent liv, samtidig som en gjennom fellesarealer og 
trygghetsvert gis sosiale og fysiske tilbud. Formå-
let med tilskuddsordningen er å stimulere kom-
munene og borettslag til å øke tilbudet av trygg-
hetsboliger til eldre. Tilskuddet kan gis til både 
bygging, kjøp, leie og ombygging av trygghetsbo-
liger med felles oppholdsarealer. Det skal ikke gis 
tilskudd til ordinært vedlikehold.

Bakgrunnen for forslaget er at det de kom-
mende tiårene blir stadig flere eldre i Norge. 
Denne utviklingen vil påvirke og ha konsekvenser 
for flere deler av samfunnet, og spesielt etterspør-
selen etter helse- og omsorgstjenester. Det er et 
mål at piloten skal gi kunnskap om hvordan en 
kan tilrettelegge for at flere eldre kan bo hjemme 
lenger. Behovet for mer tilrettelagte leiligheter 
gjelder spesielt i distriktene hvor det er mangel på 
tilrettelagte boliger, særlig der det er liten omset-
ningsaktivitet i boligmarkedet, lave priser på 
brukte boliger og lite/ingen nybygging. Det fore-
slås at piloten avgrenses til å gjelde distriktskom-
muner i sentralitetsklasse 5 og 6 (SSBs sentrali-
tetsindeks), fordi det er her andelen eldre vil øke 
sterkest, samtidig som tilgangen på boliger som 
er tilpasset eldre, i liten grad er tilgjengelig på det 
ordinære boligmarkedet både gjennom eksis-
terende boligmasse og ved nybygging. For nær-
mere omtale se post 62.

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplas-
ser ble i 2014 styrket betydelig for å gi kommu-
nene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet 
av heldøgns omsorgsplasser. I budsjettforslaget 
for 2022 legges det til rette for å gi tilsagn om til-
skudd til om lag 500 plasser, hvorav 250 plasser er 
øremerket til netto tilvekst av heldøgns plasser.
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Som varslet i Prop. 1 S (2020–2021) vil det inn-
føres et plankrav ved søknad om investeringstil-
skudd til heldøgns omsorgsplasser. Formålet med 
plankravet er å stimulere til bedre og mer helhet-
lige, langsiktige behovsvurderinger før kommu-
nene investerer i nye eller rehabiliterer de mest 
kostnadskrevende tilbudene. For nærmere 
omtale se post 63.

Forsøk med statlig finansiering av omsorgs-
tjenestene

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstje-
nestene startet opp i 2016 og skulle pågå i tre år. 
Forsøket er senere videreført og utvidet med flere 
deltakende kommuner. I tråd med forsøkets for-
mål ser det ut til at forsøket gir økt likebehandling 
på tvers av kommunegrenser og riktigere behovs-
dekning. Kommunene som deltar melder om 
gode erfaringer og trekker frem økt brukermed-
virkning og hyppigere vedtak om tjenester. Samti-
dig har forsøket gitt økte overføringer fra staten til 
de deltakende kommunene. Forsøket skulle etter 
planen avsluttes 31. desember 2022. Det foreslås 
at forsøket avsluttes 31. desember 2021. De gode 
erfaringene fra forsøket vil bli fulgt opp som en 
del av kvalitetsreformen Leve hele livet. For nær-
mere omtale se post 21 og post 65.

Velferdsteknologiprogrammet

Det foreslås å videreføre nasjonalt velferdstekno-
logiprogram i perioden 2022–2024. Formålet er å 
understøtte kommunene i deres arbeid med å 
integrere velferdsteknologi i de kommunale 
helse- omsorgstjenestene.

Satsningen på trygghet- og mestringstekno-
logi har vært svært viktig for kommunenes arbeid 
med å implementere velferdsteknologi i omsorgs-
tjenestene, og har gitt gode resultater i form av 
økt kvalitet og bedre ressursbruk i tjenesten for 
brukere, pårørende og ansatte. Om lag 71 pst. av 
landets kommuner har implementert velferdstek-
nologi på minst ett av de anbefalte områdene og 
tilbyr dette på lik linje med andre tjenester.

For å bygge videre på erfaringene fra arbeidet 
og bidra til at implementering og spredning av vel-
ferdsteknologi fortsetter i de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene, foreslås det å prioritere vir-
kemidlene til nettverk og prosessveiledning i 
kommunene og legge dem til etablerte strukturer. 
Kommunenettverk er et godt og nyttig virkemid-
del for å utløse ressurser i kommunene gjennom 
samarbeid, kunnskaps- og erfaringsutveksling. 
Dette må suppleres med prosessveiledning for å 

sikre gode og varige endrings- og omstillingspro-
sesser i kommunene.

Det foreslås å etablere et kommunenettverk 
for innføring av velferdsteknologi i kommunene i 
regi av KS. Formålet med nettverket er å drive 
aktivt forankrings- og erfaringsdelingsarbeid ved 
innføring av velferdsteknologi i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene ved hjelp av kommu-
nenes egne ressurser. Se nærmere omtale på post 
21.

Det foreslås videre å styrke KS kompetanse-
nettverk for ehelse (KS e-KOMP). Nettverket 
består av teknisk personell i kommunene og har 
god erfaring med kompetanseutvikling og nett-
verksaktiviteter i kommunene.

Det foreslås i tillegg en styrking av teknolo-
gisk støtte til barn, unge og voksne med medfødte 
eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, tiltak 
knyttet til prosessveiledning, sentrale tiltak knyt-
tet til faglig rådgivning av kommuner, kunnskaps-
utvikling, opplæringstiltak mv., og en videreføring 
av tiltak knyttet til teknologi for å motvirke ensom-
het blant eldre. Se nærmere omtale av velferds-
teknologiprogrammet på kap. 701, post 21.

I statsbudsjettet for 2022 foreslås det å gjøre 
endringer i bevilgningen til velferdsteknologipro-
grammet over kap. 761. Sammenlignet med sal-
dert budsjett 2021 foreslås det å øke bevilgningen 
til følgende tiltak i Nasjonalt velferdsteknologipro-
gram over kap. 761:
– 20 mill. kroner til kommunenettverk innenfor 

velferdsteknologi over kap. 761, post 21.
– 8 mill. kroner til styrking av bevilgningen til 

teknologisk støtte til barn, unge og voksne 
med medfødte eller tidlig ervervede funksjons-
nedsettelser over kap. 761, post 21.

– 5 mill. kroner til sentrale tiltak som faglig råd-
givning, kunnskapsutvikling, utvikling av ret-
ningslinjer, opplæringsverktøy mv. over kap. 
761, post 21.

– 3 mill. kroner i økt bevilgning til prosessveiled-
ning av kommuner i innføring av velferdstek-
nologi over kap. 761, post 21.

Samtidig foreslås det reduksjoner i bevilgningen 
til følgende tiltak:
– 20,7 mill. kroner i redusert bevilgning og avvi-

kling av tilskudd til velferdsteknologi over kap. 
761, post 68.

– 18,3 mill. kroner i redusert bevilgning til tekno-
logier og mestring over kap, 761, post 21.

Det vises også til styrking av bevilgningen på kap. 
701, post 21 til nettverksaktiviteter i regi av KS e-
Komp, jf. omtale der.
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Likeverdsreformen

Regjeringen la frem Meld. St. 25 (2020–2021) 
Likeverdsreformen våren 2021. Stortinget har 
sluttet seg til meldingen, jf. Innst. 570 S (2020–
2021). Gjennom Likeverdsreformen ønsker regje-
ringen å gjøre hverdagen enklere for familier som 
har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade 
eller funksjonsnedsettelse. Målet med Likeverds-
reformen er at barn og familier med barn som har 
behov for sammensatte tjenester, skal oppleve et 
samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet 
til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse.

Gjennom Likeverdsreformen ønsker regjerin-
gen at barn og familier med barn som har behov 
for sammensatte tjenester, skal
– motta sammenhengende og gode tjenester
– være sjef i eget liv
– ha en meningsfull hverdag
– oppleve ivaretakelse og inkludering som pårø-

rende

Strategiene og tiltakene i Likeverdsreformen skal 
bidra til å sette utfordringene som familier som 
har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade 
eller funksjonsnedsettelse opplever, på dagsorde-
nen i alle berørte tjenester i både kommune og 
stat, og på denne måten bidra til langsiktig og hel-
hetlig planlegging til det beste for barn og unge 
og deres familier.

Bedre samordning av tjenester til barn og unge

Regjeringen har i Prop. 100 L (2020–2021) 
Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samar-
beid, samordning og barnekoordinator), foreslått 
en rekke lovendringer som skal gi bedre velferds-
tjenester for barn og unge som har behov for et 
sammensatt tjenestetilbud.

Mange familier strever med å finne frem i vel-
ferdstilbudene og trenger bedre hjelp og avlast-
ning i hverdagen. Som en del av Likeverdsrefor-
men vil regjeringen lovfeste en rett til barnekoor-
dinator, jf. Prop. 100 L (2020–2021), jf. Innst. 581 L 
(2020–2021). Barnekoordinatoren skal sørge for 
at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud 
som er koordinert og helhetlig og at de får nød-
vendig informasjon og veiledning. Lovfesting av 
barnekoordinator er en ny oppgave for kommu-
nene, og skal kompenseres i tråd med retningslin-
jene for statlig styring av kommunesektoren. Det 
er krevende å anslå eksakt hvor mange barn og 
familier som vil oppfylle vilkårene for å ha rett til 

barnekoordinator, og det er også krevende å anslå 
eksakt hvor mange av disse som vil ønske å 
benytte seg av ordningen. Departementet legger 
til grunn at et rimelig anslag er at om lag 75 pst. av 
barn med omfattende bistandsbehov og 20 pst. av 
barn med middels til stort bistandsbehov vil opp-
fylle vilkårene for å ha rett til barnekoordinator, 
og antallet barn/familier per liste på inntil 15. 
Videre legges det til grunn at kommunene til en 
viss grad må benytte eksisterende personell/ 
koordinatorer som barnekoordinatorer. Helår-
svirkningen av forslaget er 180 mill. kroner tilsva-
rende om lag 280 koordinatorstillinger. Det fore-
slås at lovendringen trer i kraft fra og med 1. 
august 2022. Det foreslås å kompensere kommu-
nenes frie inntekter med 100 mill. kroner for 
ikrafttredelse av lovendringen fra og med 1. 
august 2022, jf. kap. 571, post 60.

Videre er det foreslått en rekke andre lov-
endringer som skal bidra til bedre velferds-
tjenester for barn og unge som har behov for et 
sammensatt tjenestetilbud, som:
– Harmonisering av reglene om samarbeid for å 

sikre lik forståelse av regelverket og for å 
fremme samarbeid mellom tjenestene.

– Lovfeste en plikt for alle velferdstjenestene til å 
samarbeide om oppfølgingen av barn og unge 
som har behov for sammensatte tjenester, og 
hvor samarbeid er nødvendig for å gi barnet 
eller ungdommen et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud.

– Lovfeste at kommunen skal samordne tjeneste-
tilbudet dersom dette er nødvendig for å gi 
barn og unge et helhetlig og koordinert tjenes-
tetilbud, og ved behov bestemme hvilken kom-
munal instans som skal ivareta samordningen.

– Harmonisere reglene om plikt til å tilby indivi-
duell plan i helse- og omsorgstjenesteloven, 
spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helse-
vernloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven og 
barnevernloven.

– Lovfeste individuell plan etter barnevernloven 
som en rettighet som kan påklages.

– Lage en felles forskrift om individuell plan.
– Utvide ordningen med lovpålagte samarbeids-

avtaler mellom den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 
slik at den også omfatter barn og unge med 
sammensatte vansker og lidelser, og som mot-
tar tjenester fra begge forvaltningsnivåene.

For nærmere omtale se Prop. 100 L (2020–2021), 
jf. Innst. 581 L (2020–2021).
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Regjeringens målsetting med brukerstyrt person-
lig assistanse er å sikre mennesker med funk-
sjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet 
på lik linje med sine medmennesker.

Det er nedsatt et offentlig utvalg som skal opp-
summere erfaringene med BPA-ordningen med 
utgangspunkt i gjennomførte evalueringer. Utval-
get skal utrede hvordan man kan sikre at ordnin-
gen fungerer etter hensikten, herunder utrede 
hvordan ordningen kan innrettes for å sikre delta-
gelse i arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter. Ord-
ningen skal være reelt brukerstyrt. Utvalget leve-
rer sin innstilling i desember 2021.

Nasjonal veileder om kommunale helse- og omsorgs-
tjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet la i juni 2021 frem en ny nasjo-
nal veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til 
personer med utviklingshemming». Utkast til vei-
lederen var på høring i 2020. Veilederen formule-
rer tydelig hva som er forsvarlige tjenester til per-
soner med utviklingshemming, og hva som skal til 
for at tjenestene er individuelt tilpasset, der den 
enkelte medvirker i utviklingen og gjennomførin-
gen av sitt eget tilbud. Helsedirektoratet jobber 
videre med hvordan veilederen skal spres og 
implementeres.

Regjeringen arbeider med en egen stortings-
melding om utviklingshemmedes menneskeret-
tigheter og likeverd. For nærmere omtale, se Kul-
turdepartementets Prop. 1 S (2021–2022).

Fribeløp og egenandeler på sykehjem

Fribeløp og egenandeler med hjemmel i forskrift 
om egenandeler for kommunale helse- og 
omsorgstjenester foreslås oppdatert i samsvar 
med den generelle kostnadsøkningen. Fribeløpet 
ved langtidsopphold i institusjon foreslås justert 
fra 9 000 kroner til 9 100 kroner med virkning fra 
1. januar 2022. Samtidig foreslås det å øke maksi-
mal egenandel per måned for hjemmetjenester i 
husholdninger med samlet inntekt under 2 G fra 
210 kroner til 215 kroner. For hhv. korttidsopp-
hold og dag- og nattopphold på institusjon, fore-
slås det å endre maksimal egenandel fra 
175 kroner til 180 kroner per døgn. Satsen for 
dag/ nattopphold foreslås endret fra 95 kroner til 
100 kroner. Langtidsbeboere på sykehjem, som 
uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får 
redusert egenandel gjennom at det tilstås et fribe-
løp. For å oppdatere fribeløpet i samsvar med den 

generelle kostnadsøkningen, foreslår departe-
mentet at dette justeres fra 42 900 kroner til 
44 100 kroner med virkning fra 1. januar 2022. Jus-
teringene medfører ubetydelige økonomiske kon-
sekvenser for kommunene.

Unge personer med funksjonsnedsettelser i 
sykehjem

Unge personer med funksjonsnedsettelse bør 
ikke bo i institusjoner beregnet for eldre. Med 
institusjoner beregnet for eldre regnes syke- og 
aldershjem. Det er etablert et system for kartleg-
ging og oppfølging av antallet personer mellom 0 
og 49 år som er innskrevet på langtidsopphold. 
Statsforvalteren rapporterer per 31. desember 
2020 at 76 personer mellom 18 og 49 år er innskre-
vet for langtidsopphold i syke- og aldershjem. 
Antallet varierer noe fra år til år, men har vist en 
nedadgående tendens de siste årene. Statsforval-
terens oversikt viser at 15 av disse 76 personene 
ønsket et annet botilbud. Av disse hadde fem per-
soner en konkret flytteplan. Helsedirektoratet rap-
porterer videre at det per 31. desember 2020 er 
fire barn under 18 år som har permanent opphold 
i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon som 
definert over. Ifølge rapporteringen fra statsfor-
valteren har ingen av disse flytteønske som ikke 
er eller blir fulgt opp av kommunen.

En kontaktgruppe med representanter fra 
Norges handikapforbund (NHF), Funksjonshem-
medes fellesorganisasjon (FFO), KS, Helsedirek-
toratet og Helse- og omsorgsdepartementet følger 
utviklingen på området.

Anmodningsvedtak

Institusjonsplasser for barn

Vedtak nr. 508, 27. februar 2018

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med en egen sak med orientering om 
bruk av institusjonsplasser for barn i strid med 
barnets beste og familiens ønsker.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:67 S (2017–2018), jf. Innst. 125 S (2017–2018).

I Innst. 580 S (2020–2021) ba kontroll og kon-
stitusjonskomiteen om en egen sak med oriente-
ring om bruk av institusjonsplasser for barn i strid 
med barnets beste og familienes ønske.

Det vises til anmodningsvedtak nr. 9, av 6. 
oktober 2020, der Stortinget ber regjeringen 
fremme nødvendig lovendring som slår fast at 
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ingen kommuner kan plassere mennesker mel-
lom 0 og femti år på sykehjem mot deres egen 
vilje. Det fremgår av vedtaket at for barn vil det 
være nærmeste pårørendes vilje som må gjelde. 
Det vises også til anmodningsvedtak nr. 702, av 
16. februar 2021, der Stortinget ber regjeringen 
fremme forslag om endringer i helse- og omsorgs-
tjenesteloven slik at den enkelte pasient eller bru-
ker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud, barn ikke bosettes i syke-
hjem i strid med familiens ønske og barnets beste, 
samt at pasienter eller brukere mellom 18-49 år 
ikke bosettes i sykehjem i strid med eget eller ver-
gens ønske.

Vedtak nr. 9 og nr. 702 vil bli fulgt opp på egnet 
måte. Regjeringen foreslår å avslutte rapporterin-
gen på vedtak 508 og viser til videre oppfølging av 
vedtak nr. 9 og nr. 702 fra stortingssesjonen 2020–
2021.

Vern av sårbare eldre

Vedtak nr. 1284, 17. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til hvordan man kan 
styrke vernet av sårbare eldre i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Regulering 
av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsfor-
hold, jf. Innst. 665 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert gjennom forslag 
om å styrke TryggEst over Kulturdepartementets 
budsjett. Midlene skal bidra til å styrke TryggEst 
slik at flere kommuner kan få opplæring og kunn-
skap i arbeidet med å avdekke, fange opp og gi 
hjelp til sårbare og utsatte voksne. Det vises 
videre til omtale under kap. 765 post 21 og 75.

Det vises videre til andre nasjonale satsinger 
som bidrar til å styrke vernet av sårbare eldre i 
helse- og omsorgstjenesten under kap. 761 og 769, 
herunder Kompetanseløft 2025 (inkludert forslag 
om styrking av etisk kompetanseheving i 2022), 
Demensplan 2025, Leve hele livet (inkludert for-
slag om styrking av arbeidet med implementering 
av Trygghetsstandard i 2022), Pårørendestrategien 
og Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 og 
arbeidet med etablering av helsefellesskap.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen kan nyttes under post 79. Omtalen 
av postene er i sin helhet samlet under denne pos-
ten. Bevilgningene dekker utgifter til ulike 

utviklingstiltak innen de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene.

Det foreslås å flytte 4 mill. kroner knyttet til til-
skuddet til Ønsketransporten til kap. 761, post 79. 
Ut over gjennomgående budsjettiltak omtalt i del 
I, og generell prisomregning foreslås det i tillegg 
følgende bevilgningsendringer sammenlignet 
med saldert budsjett 2021:
– 17,7 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til 

endringer innenfor bevilgningsrammene til 
velferdsteknologiprogrammet.

– 2 mill. kroner til satsingen på teknologisk 
støtte til fritidsaktiviteter for barn, unge og 
voksne med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonshemminger.

– 115 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til særskilte tilskuddsordninger i 2021 for å 
redusere de negative konsekvensene av smitte-
verntiltakene for sårbare eldre.

– 7,8 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av tilskuddet til Noklus

– 3 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
administrasjonen av forsøket med statlig finan-
siering av omsorgstjenestene.

– 2 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
følgeevalueringen av Leve hele livet.

– 1 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
oppfølgingen av Demensplan 2025, mot tilsva-
rende økning av tilskuddet til Demenslinjen 
over kap. 761, post 71.

– 0,3 mill. kroner i redusert bevilgning som følge 
av at forventet pensjonspremie til Statens pen-
sjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av 
dette, tilsvarende er redusert, jf. nærmere 
omtale under kapittel 2.

Leve hele livet

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet, skal 
legge til rette for at kommuner, helseforetak og 
andre aktører kan lære av hverandre og imple-
mentere gode løsninger innen reformens fem inn-
satsområder.

Det er etablert et nasjonalt og regionalt støtte-
apparat som bistår og veileder kommunene med å 
planlegge og gjennomføre reformen. Det regio-
nale støtteapparatet skal også legge til rette for 
erfaringsdeling og læring mellom regioner og 
kommuner. Helsedirektoratet, sammen med KS 
og Senter for omsorgsforskning, utgjør det nasjo-
nale støtteapparatet. Statsforvalterne koordinerer 
støtteapparatet regionalt. Det regionale støtteap-
paratet består av statsforvalter, KS regionalt og 
utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetje-
nester (USHTene).
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Både nasjonalt og regionalt støtteapparat har 
jobbet systematisk og målrettet for videreutvik-
ling av metode- og veiledningsmateriell. Det er 
utviklet konkrete metode-, veilednings- og støtte-
materiell på alle fem innsatsområder, samt på tre 
områdeovergripende områder; frivillighet, bru-
kermedvirkning og implementering. Både nasjo-
nalt og regionalt støtteapparat har jobbet målrettet 
med kommunikasjon om reformen, dialog med 
kommunene og nettverksarbeid, for blant annet å 
bistå kommunene i lokal planlegging.

Ressursportal.no er et viktig verktøy i arbeidet 
med analyse og planlegging, og brukes blant 
annet aktivt av det regionale støtteapparatet i dia-
logmøter med kommunene. Et viktig mål med res-
sursportal.no er å bidra til økt forståelse av egne 
styringsdata og bidra til å øke den analysefaglige 
kompetansen i kommuner, som grunnlag for å 
utvikle lokale planer.

OsloMet har ansvar for følgeevaluering av 
reformen og skal levere en midtveisevaluering. 
Den planlagte leveransen medio 2021 er forsinket 
på grunn av pandemien og utfordringer med å 
innhente tilstrekkelig datagrunnlag fra kommu-
nene. Midtveisevalueringen er utsatt til første 
kvartal 2022.

Rapporteringen fra statsforvalterne per 1. mai 
2021 viser at nesten alle kommunene enten har 
vedtatt en plan eller er i prosess for å vedta en plan 
i 2021. Det framkommer i rapporteringen at også 
de fleste kommunene deltar i, eller planlegger å 
delta i nettverk.

Det ble i 2021 bevilget til sammen 48 mill. kro-
ner over posten til gjennomføring av reformen. Av 
det samlede tilskuddet ble det bevilget 26 mill. 
kroner til regionalt gjennomføringsapparat for 
reformen, herunder 10 mill. kroner til statsforval-
terne, 10 mill. kroner til KS og 6 mill. kroner til 
utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetje-
nester. Videre ble det avsatt 5 mill. kroner til å 
gjennomføre program for et aldersvennlig Norge, 
5 mill. kroner til følgeevaluering av reformen og 
2 mill. kroner til Statsforvalter i Trøndelag for til-
gjengeliggjøring av Ressursportalen for alle lan-
dets kommuner. De øvrige midlene ble bevilget til 
Helsedirektoratet, som har det nasjonale gjen-
nomføringsansvaret med styringslinje til statsfor-
valterne.

Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge 
er en viktig del av Leve hele livet og skal bidra til å 
fremme en aldersvennlig samfunnsutvikling. Sen-
tralt i programmet er et nasjonalt nettverk for 
aldersvennlige kommuner hvor over 130 kommu-
ner deltar, og hvor de kommunale eldrerådene er 
med. Videre er det lansert en kampanje for å få 

eldre til å planlegge sin egen alderdom tidligere, 
og det er etablert et prosjekt for å styrke frivillig-
hetens rolle i programmet. Det foreslås i tillegg 
7,2 mill. kroner over kap. 714, post 21 til tiltaket, jf. 
nærmere omtale der.

Det foreslås 46 mill. kroner på posten til gjen-
nomføringen av reformen i 2022. Bevilgningen 
foreslås redusert med 2 mill. kroner knyttet til føl-
geevalueringen. Samtidig er bevilgningen til 
utviklingssentrene til sykehjem og hjemmetje-
nester styrket med 10 mill. kroner til gjennomfø-
ring av reformen og implementering av Trygg-
hetsstandard over kap. 761, post 67, jf. nærmere 
omtale der.

Statsforvalterne

Bevilgningen dekker i hovedsak utgifter til tiltak 
knyttet til statsforvalternes oppfølging av Meld. 
St. 15 (2017–2018) Leve hele livet, Demensplan 
2025, Kompetanseløft 2025, Regjeringens pårøren-
destrategi og handlingsplan, Nasjonal strategi for 
godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem 
og som mottar hjemmetjenester og Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Statsforvalter skal i sitt oppfølgingsarbeid bidra til 
å samordne de statlige initiativene overfor kom-
munene på omsorgsfeltet slik at kommunene 
lager helhetlige planer som ser de statlige satsin-
gene og virkemidlene i sammenheng. Statsforval-
terne skal veilede kommuner som ikke har lagt 
planer for å møte fremtidens bo- og tjenestetilbud.

Statsforvalterne skal ha oversikt over og følge 
utbyggingen av heldøgns omsorgsplasser, samt 
følge opp tiltak for å forbedre kvaliteten i 
omsorgstjenestene. Statsforvalterne har også 
utviklingsoppgaver knyttet til langsiktig planleg-
ging og investeringer både i bygningsmasse, tek-
nologi og personell med fokus på ledelse og kom-
petanseutvikling. Statsforvalterne har videre 
ansvaret for det kommunale kompetanse- og inno-
vasjonstilskuddet.

Utgifter til faglige kurs og konferanser som 
statsforvalterne holder på regionalt nivå i 
omsorgssektoren, dekkes også over bevilgnin-
gen.

Bevilgningen var 16,6 mill. kroner i 2021. Som 
følge av redusert pensjonspremie til Statens pen-
sjonskasse foreslås bevilgningen redusert med 
0,3 mill. kroner i 2022, jf. nærmere omtale under 
kapittel 2.43. Særskilt bevilgning på 10 mill. kro-
ner til statsforvalterens rolle i regionalt støtteap-
parat for Leve hele livet, jf. omtale over, kommer i 
tillegg.
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Forsøk med statlig finansiering av omsorgs-
tjenestene

Bevilgningen dekker gjennomføringskostnader, 
samt utgifter til revisjon og følgeevaluering av for-
søk med statlig finansiering av omsorgstje-
nestene. Det foreslås at forsøket avsluttes 31. 
desember 2021. Forsøket startet opp i 2016 og er 
gjennomført i henhold til plan. Alle kommunene 
som deltar i forsøket har gjennomført de proses-
ser det er lagt opp til. Det er bl.a. jobbet med løs-
ninger for elektronisk pasientjournal (EPJ), 
arbeidsrutiner og klart språk. Det ble i 2021 bevil-
get 7,5 mill. kroner til administrasjon, revisjon og 
evaluering av forsøket. Dette er oppgaver som det 
fortsatt vil være utgifter til i 2022. Det foreslås å 
bevilge 4,5 mill. kroner til formålet i 2022.

Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for 
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den 
kommunale og den fylkeskommunale tannhelse-
tjenesten. Målet er å bidra til en faglig sterk tje-
neste, og til å sikre at tjenesten har tilstrekkelig 
og kompetent bemanning.

Kompetanseløft 2025 følger opp vedtatt poli-
tikk og nasjonale strategier og er et virkemiddel i 
arbeidet med å utvikle en fremtidsrettet og bru-
kerorientert helse- og omsorgstjeneste.

Kompetanseløft 2025 består av fire strategiske 
områder med om lag 60 tiltak. Tiltakene skal vide-
reutvikles i planperioden 2021–2025 i samarbeid 
med partene i arbeidslivet. Regjeringen har invi-
tert sentrale parter i arbeidslivet til et samarbeids-
forum som skal bidra til videreutvikling av planen.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjen-
nomføre Kompetanseløft 2025, i et samarbeid med 
KS og arbeidstakerorganisasjonene. Statsforvalte-
ren vil ha et særskilt ansvar for dialogen med og 
oppfølgingen av kommunene og fylkeskommu-
nene, i et samarbeid med andre relevante regio-
nale aktører. Det foreslås 5,5 mill. kroner til admi-
nistrasjon og anskaffelser ifb. Kompetanseløft 
2025, hvorav 2,5 mill. kroner til evalueringer.

Kompetanseløft 2020 – Sluttrapportering

Kompetanseløft 2020 var regjeringens plan for 
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene for peri-
oden 2016–2020. Formålet med planen var å bidra 
til en faglig sterk tjeneste, og å bidra til å sikre at 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
hadde tilstrekkelig og kompetent bemanning. 

Kompetanseløft 2020 var en kompleks satsing 
som besto av nærmere 50 tiltak og flere ulike vir-
kemidler, og som ble iverksatt til ulike tider og av 
ulike aktører.

Kompetanseløft 2020 ble følgeevaluert av Sintef, 
Nibr og Nifu. I forbindelse med følgeevalueringen 
ble tilskudd til rekruttering av psykologer i kommu-
nene evaluert som et eget delprosjekt. I tillegg er 
det gjennomført evalueringer av enkelttiltak.

Samlet har Kompetanseløft 2020 både bidratt 
til å heve kompetansen og øke rekrutteringen, til 
økt tjeneste-, fag- og kunnskapsutvikling, og til å 
styrke ledelseskompetansen i tjenestene. Kompe-
tanseløft 2020 synes samtidig ikke å treffe like 
godt blant små kommuner som blant større kom-
muner. Kompetanseløft 2025 bygger på erfarin-
gene fra Kompetanseløft 2020

Det fremgår av følgeevalueringen at kommu-
nene ikke ville hatt mulighet til å drive kompetan-
seutvikling i så stor skala som de gjør uten Kom-
petanseløft 2020. Årlig har om lag 5000 ansatte 
fullført en grunn- eller videreutdanning innen 
helse- og sosialfag og om lag 25 000 ansatte full-
ført et kurs, internopplæring eller annen etterut-
danning med midler fra Kompetanseløft 2020. Tall 
fra Statistisk sentralbyrå viser at det i perioden 
2016–2020 var en vekst på om lag 17 000 årsverk 
helse- og sosialutdannet personell i de kommu-
nale helse- og omsorgstjenestene, av en samlet 
vekst på om lag 19 400 årsverk.

Helsedirektoratet vurderer at rekrutteringstil-
takene Menn i helse og Jobbvinner har god 
måloppnåelse. Evalueringen av tilskuddet til 
rekruttering av psykologer i kommunene viser at 
tilskuddet var en suksess. Det prøves ut flere 
arbeidsformer for mer teambaserte tjenester. Det 
pågår også et treårig prosjekt innen legevakt som 
ble startet høsten 2019. Det er også utarbeidet vei-
leder for legevakttjenesten og utredet kvalitetsmål 
for legevaktstjenesten som vil inngå i et helhetlig 
kvalitetsindikatorsett for de prehospitale tjenes-
tene. Gjensidig veiledningsplikt mellom kommu-
ner og spesialisthelsetjenesten ble innført fra 1. 
januar 2018, og kommunene er i jevnlig dialog 
med både sykehus og statsforvalterne om hva 
som forventes av faglig kvalitet og forsvarlighet. 
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetje-
nester vurderes av Helsedirektoratet å være et vir-
kningsfullt tiltak, og som har et betydelig poten-
sial for ytterligere fag- og tjenesteutvikling i tje-
nestene. Deltakerne er svært fornøyd med innhol-
det i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetje-
nesten, som har mellomledere i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommu-
nale tannhelsetjenesten som målgruppe.
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Pårørendestrategi og handlingsplanen

Regjeringen la i 2020 fram en samlet pårørende-
strategi og handlingsplan. Tiltakene under pårø-
rendeprogrammet står sentralt i pårørendestrate-
gien og foreslås videreført som del av pårørende-
strategien og handlingsplanen.

Tilskuddsordningen Helhetlig støtte til pårø-
rende med krevende omsorgsoppgaver har vært 
et av hovedtiltakene under pårørendeprogrammet 
og videreføres i strategien. Den skal bidra til å 
utvikle kommunale modeller for å bedre pårøren-
des situasjon, og synliggjøre, anerkjenne og støtte 
pårørende som har krevende omsorgsoppgaver. 
Tilskuddsordningen stimulerer til mye lokal akti-
vitet på pårørendeområdet.

Eksempler på prosjekter er utvikling av kom-
munal pårørendestrategi, kommunalt pårørende-
senter med lavterskeltiltak for pårørende (mest-
ringskurs, veiledningssamtaler, møteplasser), 
elektronisk samhandlingsverktøy for kommunika-
sjon med pårørende, pårørendekoordinatorrolle, 
rutiner for arbeid med barn som pårørende, inklu-
dert samarbeidsrutiner og system for kompetan-
seheving, samt avlastningsordningene. Et annet 
sentralt tiltak under programmet er Helsedirekto-
ratets veileder om pårørende i helse- og omsorgs-
tjenesten. Ifølge nettstatistikken er pårørendevei-
lederen blant Helsedirektoratets ti mest brukte 
veiledere.

Det ble i 2021 bevilget 11 mill. kroner til Pårø-
rendeprogrammet. Av disse ble 9 mill. kroner 
benyttet til tilskuddsordningen Helhetlig støtte til 
pårørende med krevende omsorgsoppgaver. 
Øvrige 2 mill. kroner er benyttet til drift av pro-
grammet og tilskuddsordningen, oppfølging og 
oppdatering av veilederen, samt utvikling og 
utprøving av e-læringskurs.

Tiltakene under pårørendeprogrammet står 
sentralt i pårørendestrategien og bevilgningen til 
pårørendeprogrammet foreslås derfor videreført 
som del av pårørendestrategien i 2022.

I forvaltningen av tilskuddsordningen Helhet-
lig støtte til pårørende med krevende omsorgs-
oppgaver skal de kommunene som omstiller seg i 
tråd med reformen Leve hele livet bli prioritert, jf. 
nærmere omtale under kap. 761.

Bruker- og pårørendeundersøkelser

Helsedirektoratet har tidligere fått i oppdrag å 
utvikle bruker- og pårørendeundersøkelser som 
metode for å få kunnskap om brukeropplevd kvali-
tet i tjenestene. Erfaringer fra dette arbeidet vide-
reføres ved å øke kommunenes bevissthet rundt 

bruk av brukerundersøkelser og styringsdata til 
lokalt forbedringsarbeid.

Helsedirektoratet har i 2020 gjennomført en 
nasjonal pårørendeundersøkelse som ledd i arbei-
det med regjeringens pårørendestrategi og hand-
lingsplan. Undersøkelsen ga god innsikt i hvordan 
det oppleves å være pårørende, pårørendes møte 
med helse- og omsorgstjenesten, og hvordan pan-
demien har påvirket pårørendes situasjon.

Arbeidet med bruker- og pårørendeunder-
søkelser videreføres. Det ble bevilget 3,8 mill. kro-
ner til dette formålet i 2021. Bevilgningen foreslås 
videreført i 2022.

Pårørendealliansen

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorga-
nisasjon som jobber for å belyse pårørendes utfor-
dringer, samt forbedre vilkårene for pårørende. 
Organisasjonen har per november 2020 31 allian-
separtnere. Det ble bevilget 2 mill. kroner til Pårø-
rendealliansens arbeid i 2021. Bevilgningen fore-
slås videreført i 2022.

Demensplan 2025

Demensplan 2025 er regjeringens femårsplan 
(2021–2025) for å forbedre tjenestetilbudet til per-
soner med demens og deres pårørende. Målet er 
å skape et mer demensvennlig samfunn, et sam-
funn som bidrar til inkludering, likeverd og forstå-
else. Dette krever at vi bygger ned både fysiske 
og sosiale barrierer i samfunnet.

Strategiene og tiltakene i Demensplan 2025 
skal bidra til å sette demensutfordringer på dags-
ordenen i kommunenes og helseforetakenes ordi-
nære planarbeid. Målet er å sikre langsiktig og 
helhetlig planlegging av lokalsamfunn og omgivel-
ser samt dimensjonering og kvalitetsutvikling av 
tjenester til et økende antall personer med 
demens samt deres pårørende.

Demensforbundet i Nasjonalforeningen for fol-
kehelsen har mottatt 1 mill. kroner i tilskudd til 
lokalt informasjons- og veiledningsarbeid, og har 
blant annet bidratt med informasjonstiltak, møte-
plasser og aktivitetstiltak for personer med 
demens og deres pårørende i 15 fylker. Videre er 
det i 2021 bevilget 1 mill. kroner til Nasjonal-
foreningen for folkehelsens arbeid med kampan-
jen demensvennlig samfunn.

I 2021 ble det bevilget om lag 45 mill. kroner til 
oppfølging av Demensplan 2025. Det foreslås å 
redusere bevilgningen med 1 mill. kroner, mot til-
svarende styrking av Demenslinjen i regi av 
Nasjonalforeningen for folkehelsen på kap. 761, 
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post 71. Bevilgningen foreslås videreført med om 
lag 44 mill. kroner til oppfølging av Demensplan 
2025, herunder videreføre 2 mill. kroner i støtte til 
Nasjonalforeningen for folkehelsen i 2022 til lokalt 
informasjons- og veiledningsarbeid og kampanjen 
demensvennlig samfunn. I 2022 foreslås det at føl-
gende tiltak prioriteres:
– Demensomsorgens ABC og annen kompetan-

seheving.
– Pårørendeskoler og samtalegrupper, samt 

andre pårørendetiltak.
– Implementere forløpsveiviser om demens, 

med særlig oppmerksomhet på systematisk 
oppfølging etter diagnose og gode pasientfor-
løp.

– Utarbeide en «verktøykasse» for personsen-
trert omsorg og miljøbehandling for personer 
med demens.

– Tiltak for å øke utredning og diagnostisering 
av demens.

– Undersøkelse av insidens og sykdomsvarighet 
for demens.

Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC

Målet med opplæringen Demensomsorgens ABC 
og Eldreomsorgens ABC er at ansatte i de kom-
munale helse- og omsorgstjenestene skal få opp-
datert fagkunnskap og muligheter for faglig 
refleksjon. Gjennom ABC-modellene Eldreomsor-
gens ABC og Demensomsorgens ABC tilbys gra-
tis studiemateriell til kommunene beregnet på 
bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrup-
per. Som en del av Demensplan 2020 ble det bevil-
get 9,9 mill. kroner til formålet i 2021. Det foreslås 
å videreføre bevilgningen i 2022, som en del av 
samlet bevilgning til Demensplan 2025.

Nesten alle kommuner i landet har eller har 
hatt ansatte med i kompetansehevingsprogram-
mene Demensomsorgens ABC og Eldreomsor-
gens ABC. Demensomsorgens ABC ble i løpet av 
planperioden for Demensplan 2020 oppdatert i 
tråd med føringer i Nasjonal faglig retningslinje 
om demens. Opplæringen består nå av to permer: 
Ny perm 1 var klar høsten 2018, og ny perm 2 ble 
lansert høsten 2019. Personsentrert omsorg og 
miljøbehandling er nå gjennomgående tema i opp-
læringsmateriellet – i tråd med føringer i demens-
retningslinjen og andre normerende produkter fra 
Helsedirektoratet, samt nytt lovverk og ny kunn-
skap. Utarbeidelse av et lederhefte er i gang og vil 
ferdigstillelse i 2021. En mindre revisjon av 
Eldreomsorgens ABC pågår nå, blant annet for å 
sikre at opplæringsmateriellet er i tråd med gjel-
dende regelverk.

Det har vært utfordrende å gjennomføre ABC-
opplæringen i 2020 på grunn av koronasituasjo-
nen med smitteverntiltak. Selv om det er gjen-
nomført både digitale fagseminarer, fysiske fag-
seminarer, samt kombinasjoner av dette, har akti-
viteten vært lavere enn normalt. Opptelling for 
2020 viser at det for Demensomsorgens ABC 
totalt er gjennomført 104 fagseminarer med 2895 
deltagere, mens det for Eldreomsorgens ABC er 
gjennomført 31 fagseminarer med til sammen 787 
deltagere. I 2020 har totalt 2100 nye ABC-delta-
gere i 156 kommuner startet opp med Demens-
omsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC. Ald-
ring og helse arbeider kontinuerlig med å bygge 
opp digitale ressurser som kan benyttes på fag-
seminarer, og denne innsatsen har vært styrket 
under koronaepidemien.

Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025 og 
Demensplan 2025.

Demensplan 2020 – sluttrapportering

Demensplan 2020 ble avsluttet i 2020 og erfarin-
ger og resultater med planen er oppsummert av 
Helsedirektoratet. Helsedirektoratets gjennom-
gang viser at det har vært en positiv utvikling i 
planperioden og dette er beskrevet nærmere i 
Demensplan 2025. I løpet av Demensplan 2020 er 
det blant annet gjennomført kartlegging av bru-
kerbehov, og utarbeidet verktøy og annet veiled-
ningsmateriell for brukerinvolvering. Det er 
videre testet ut ulike former for «brukerskoler» 
for personer med demens. Erfaringer med bru-
kerskoler for personer med demens er oppsum-
mert av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 
og helse.

I tråd med WHOs anbefalinger er arbeidet 
med forebygging av demens koblet til arbeidet 
med ikke-smittsomme sykdommer (non-commu-
nicable diseases, NCD). Det er videre lansert et e-
læringskurs for å styrke kompetansen om fallfore-
byggende trening og aktivitet.

Helsedirektoratet har utarbeidet en Nasjonal 
faglig retningslinje om demens, og tilhørende vei-
ledningsmateriell og implementeringstiltak. Det er 
iverksatt flere tiltak for å bidra til at personer med 
tegn på demens blir utredet og diagnostisert, blant 
annet er veiledningsmateriell om demensutred-
ning oppdatert. Håndbok om utvidet demensutred-
ning ble lansert i 2020. Det gjennomføres også 
kurs i demensutredning. Det er videre utarbeidet 
veilednings- og opplysningsmateriell om demens 
knyttet til den samiske befolkningen og minoritets-
befolkningen. Og det er utarbeidet veiledningsma-
teriell om utviklingshemming og demens, både 



2021–2022 Prop. 1 S 275
Helse- og omsorgsdepartementet
knyttet til demensretningslinjen og om juridiske 
forhold, samt om yngre med demens.

Det er gjennomført to utviklingsprosjekter i 
perioden om 1) Systematisk oppfølging etter 
demensdiagnose og 2) Personer med demens 
som bor hjemme og som har omfattende behov 
for hjelp. Erfaringene fra utviklingsprosjektene 
benyttes til å utarbeide veiledningsmateriell/veivi-
ser, som lanseres i løpet av 2021.

Et sentralt tiltak i planen har vært utbygging 
av et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer 
med demens. Det er fra 1. januar 2020 innført en 
plikt for kommunene til å tilby et tilrettelagt 
dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det 
er i hele planperioden arbeidet med veiledning av 
kommuner om etablering og drift av dagaktivitets-
tilbud og hva som er gode tilbud for personer med 
demens, blant annet gjennom en egen håndbok 
og nettsider.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 
helse forvalter tilskuddsordningen til pårørende-
skoler og samtalegrupper til pårørende til perso-
ner med demens, på vegne av Helsedirektoratet. 
Det er utarbeidet digitalt materiell som kan bru-
kes av kommuner som ønsker å gjennomføre digi-
tale pårørendeskoler. Videre har Nasjonal kompe-
tansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra 
Helsedirektoratet gjennomført en undersøkelse 
av forekomsten av demens i Norge. Rapporten ble 
lansert i desember 2020, sammen med demens-
kartet, og gir oversikt over forekomst og framskri-
ving for demens i ulike deler av landet. Fore-
komsttallene og det digitale kartet vil være viktige 
hjelpemidler når lokale og nasjonale myndigheter 
skal planlegge for utfordringene med flere eldre 
og flere med demens.

Helsedirektoratet har gjennomført en nasjonal 
informasjonskampanje om demens. Kampanjen 
har hatt som mål å bygge ned stigma knyttet til 
demens og bidra til at flere utredes og diagnosti-
seres for demens. Videre er det gjennomført 
nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte 
tjenestetilbud til personer med demens (hvert 
fjerde år).

Fallforebyggende arbeid

Formålet med tiltaket er å øke kompetansen om 
fallforebyggende trening blant eldre. Helsedirek-
toratet lanserte i 2019 et e-læringsprogram – 
BASIS – for å styrke kompetanse om trening som 
kan styrke fysisk funksjon og forebygge fall, fall-
skader og brudd hos eldre. Målgruppene er per-
sonell på treningssentre, i hjemmetjenester, på 
sykehjem eller andre institusjoner.

Det er gjennomført over 2000 e-kurs av BASIS, 
herunder om lag 1500 i 2020. E-læringen gir økt 
kunnskap om fallforebyggende trening blant per-
soner som jobber med eldre. Det arbeides med en 
digital løsning av Smart mosjon i arbeidslivet.

I 2021 ble det bevilget 1 mill. kroner til pro-
grammet. Det foreslås å videreføre bevilgningen i 
2022. Tiltaket sees i sammenheng med oppfølging 
av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029 og 
Nullvisjon for fallulykker i og ved hjemmet.

Mobilisering mot ensomhet

Regjeringen har som mål å forebygge uønsket 
ensomhet i befolkningen og har derfor lagt fram 
en egen ensomhetsstrategi. Formålet er å stimu-
lere til økt sosial deltakelse, få mer kunnskap om 
ensomhet og effektive tiltak og arbeide systema-
tisk for å øke den sosiale støtten. Det vises også til 
omtale på kap. 714, post 79. Over kap. 761, post 79 
foreslås det å bevilge midler til følgende tiltak i 
2022:

Utprøving av teknologiske verktøy og IKT-opplæring

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke 
ensomhet blant eldre ved å legge til rette for møte-
plasser og samhandling gjennom utprøving av 
kjent teknologi og IKT-opplæring. Målgruppen for 
tilskuddet er landsdekkende frivillige, ideelle 
organisasjoner og stiftelser. I 2020 fikk Pensjonist-
forbundet og Blindeforbundet støtte til IKT-opplæ-
ring, og SeniorSmart, Speedfriending og Skjåk fri-
villighetssentral støtte til utprøving av teknolo-
giske verktøy.

Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet. Det 
ble bevilget 6 mill. kroner til tiltaket i 2021. Bevilg-
ningen foreslås videreført i 2022, men da som en 
ordning for utprøving av kjent teknologi og IKT-
opplæring. Tiltaket inngår i Nasjonalt velferdstek-
nologiprogram.

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke 
ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, delta-
kelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Kommu-
ner og ideelle/frivillige organisasjoner kan søke.

Tilskuddsordningen har bidratt til at det er 
blitt satt i gang og at det har blitt videreført mange 
gode og forskjellige prosjekter. Prosjektene har 
bidratt til ulike aktiviteter og ulike møteplasser, 
som har bidratt til å motvirke ensomhet og passi-
vitet. Prosjektene som har startet opp bidrar alle 
til økt mestring, sosialisering, bedre helse og livs-
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kvalitet. Til tross for at mange av prosjektene ble 
hardt rammet av situasjonen med covid-19 i 2020, 
vurderes måloppnåelsen som tilfredsstillende. I 
2020 mottok Helsedirektoratet 253 søknader. 
Totalt 67 prosjekter fikk tilskudd.

I saldert budsjett for 2021 ble det bevilget om 
lag 19 mill. kroner til formålet. Det foreslås at 
bevilgningen videreføres i 2022.

For øvrig ble det i 2020 bevilget 149 mill. kro-
ner på post 21 til aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet som en del av tiltakspakken for sårbare 
eldre, jf. omtale under overskriften Redusere de 
negative konsekvensene av smitteverntiltak.

Livsglede for eldre og livsgledesertifisering

Stiftelsen Livsglede for eldre har siden 2013 dre-
vet en nasjonal sertifiseringsordning av Livsglede-
hjem. Formålet med ordningen er å styrke den 
aktive omsorgen og ivareta brukernes sosiale og 
kulturelle behov. Tiltaket skal bidra til at alle syke-
hjem som ønsker det får opplæring, støtte og vei-
ledning til å sette aktiviteter og gode opplevelser 
for den enkelte sykehjemsbeboer i system. Det er 
lagt opp til en gradvis spredning av tilbudet.

Evalueringen fra høsten 2019 viser at ordnin-
gen bidrar til økt livsglede, men årsakssammen-
hengen er noe uklar. Ved utgangen av 2020 var det 
totalt 110 sertifiserte sykehjem, seks færre enn 
året før. Antall nysertifiserte sykehjem gikk fra 25 
til åtte i samme periode. Bevilgningen i 2021 var 
totalt 9,5 mill. kroner. Bevilgningen foreslås vide-
reført i 2022. Tiltaket inngår i Leve hele livet og 
Kompetanseløft 2025.

Teknologier for trygghet og mestring

Formålet med tiltaket er å bidra til at velferdstek-
nologi innenfor trygghet og mestring skal være 
en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og 
omsorgstjenestene innen 2020. Tiltaket ble forlen-
get ut 2021. Målgruppen for prosjektet er den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Rapporteringen viser at nasjonalt velferdstek-
nologiprogram i perioden 2013–2020 har bidratt til 
at om lag 71 pst. av landets kommuner har imple-
mentert velferdsteknologi på minst ett av de anbe-
falte områdene og tilbyr dette på lik linje med 
andre tjenester. 92 pst. av befolkningen bor i disse 
kommunene. 304 kommuner har per 1. januar 
2021 deltatt i eller deltar i programmet.

Dette gjelder særskilt områdene medisine-
ringsstøtte, lokaliseringsteknologi (GPS), pasient-
varsling og digitalt tilsyn. Satsingen på teknolo-
gier for trygghet og mestring har gitt gode resul-

tater i form av spart tid, unngåtte kostnader og økt 
kvalitet på tjenesten for tjenestemottaker, pårø-
rende og ansatte. Det er fortsatt flere mindre og 
mellomstore kommuner som ikke har implemen-
tert trygghets- og mestringsteknologi.

I 2021 ble det bevilget 18,3 mill. kroner til fag-
lig rådgivning av kommunene, prosessveiledning 
og opplæringstiltak. Denne bevilgningen foreslås 
disponert til nye tiltak innenfor videreføringen av 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram, blant annet 
tiltak knyttet til prosessveiledning, kommunenett-
verk for velferdsteknologi og sentrale tiltak knyt-
tet til faglig rådgivning av kommuner og opp-
læringstiltak. Se samlet omtale kap. 761.

Prosjektet inngår i Nasjonalt velferdstekno-
logiprogram.

Teknologisk støtte til fritidsaktiviteter for barn, unge 
og voksne med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser

Formålet med tiltaket er å bidra til økt bruk av vel-
ferdsteknologi som kan gjøre det enklere for 
barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig 
ervervede funksjonsnedsettelser å delta i og mes-
tre fritidsaktiviteter.

Velferdsteknologi støtter opp om den enkeltes 
habiliterings- og rehabiliteringsprosess og gir hel-
segevinst i form av å fremme selvstendighet og 
mestring av daglige gjøremål, sosial deltakelse og 
språklige ferdigheter, i tillegg til at teknologien 
kan bidra til trygghet og avlastning for pårørende. 
Siden 2015 er det gjennomført utprøving av tilta-
ket i seks kommuner som omfatter rundt 60 barn 
og unge. Kommunene har i denne perioden fått 
kunnskap, kompetanse og arbeidsverktøy, meto-
der og tjenestemodeller. Det er utviklet nasjonale 
faglige anbefalinger om velferdsteknologi til barn 
og unge med funksjonsnedsettelser. Tiltaket går 
nå over i en spredningsfase, der erfaringer med 
vellykkede velferdsteknologiske løsninger spres 
til andre kommuner og der tiltaket utvides til også 
å inkludere voksne.

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 11. S (2020–2021) ble det 
bevilget 4 mill. kroner til tiltaket. Videre ble 
bevilgningen styrket med 10 mill. kroner ved 
Stortingets behandling av revidert budsjett 2021, 
jf. Innst. 600 S (2020–2021). Tiltaket inngår i 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Sammenlig-
net med saldert budsjett 2021 foreslås det å 
styrke bevilgningen i 2022 med 8 mill. kroner til 
12 mill. kroner. Tiltaket inngår i Nasjonalt vel-
ferdsteknologiprogram.
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Digital hjemmeoppfølging

Formålet med bevilgningen er å bidra til gjennom-
føringen av prosjekt om digital hjemmeoppfølging 
(tidligere medisinsk avstandsoppfølging).

I 2021 ble det bevilget 1,5 mill. kroner til ord-
ningen over kap. 761, post 21. Det foreslås å vide-
reføre bevilgningen i 2022. Det vises til nærmere 
omtale og ytterligere bevilgning under kap. 762, 
post 63. Ordningen inngår i Nasjonalt velferdstek-
nologiprogram.

Kommunenettverk for innføring av velferds-
teknologi

Det foreslås å etablere et kommunenettverk for 
innføring av velferdsteknologi i kommunene i regi 
av KS. Formålet med nettverket er å drive aktivt 
forankrings- og erfaringsdelingsarbeid i kommu-
nene, og å dra nytte av kommunenes egne ressur-
ser for å sikre varig innføring av velferdsteknologi 
i tjenestene. Hensikten er å etablere varige struk-
turer som sikrer at velferdsteknologi både blir og 
forblir en del av det ordinære tjenestetilbudet.

Nettverket skal bestå av fagpersonell i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og vil 
bygge på erfaringene fra nettverksarbeidet i 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Nettverket 
vil i utgangspunktet omhandle alle velferdstekno-
logier, men vil ha særlig fokus på teknologier til 
barn, unge og vokse med medfødte eller tidlig 
ervervede funksjonsnedsettelser og digital hjem-
meoppfølging/avstandsoppfølging i de kommu-
nale helse- og omsorgstjenestene, etter hvert som 
flere kommuner innfører trygghets- og mestrings-
teknologier.

Kommunene har lang erfaring med bruk av 
kommunenettverk for å dele kunnskap og erfarin-
ger og samarbeide med hverandre. Nettverkene 
benytter i stor grad kommunenes egne ressurser 
og er slik sett et rimelig verktøy for kommunene. 
Dette nettverket må ses i sammenheng med 
andre relevante kommunenettverk, blant annet 
kommunenettverket mellom teknisk personell i 
kommunene, KS e-Komp, som ivaretar de tek-
niske sidene ved innføring av velferdsteknologi. 
Nettverket må også ses i sammenheng med tilta-
ket knyttet til prosessveiledning av kommunene.

Det foreslås å bevilge 20 mill. kroner til tiltaket 
i 2022. Tiltaket inngår i Nasjonalt velferdstekno-
logiprogram.

Prosessveiledning av kommuner i innføring av 
velferdsteknologi

Det foreslås å etablere et tiltak knyttet til prosess-
veiledning av kommuner i innføring av velferds-
teknologi. Formålet er å sikre helhetlige tjeneste-
modeller og raskest mulig innføring av velferds-
teknologi gjennom verktøy og metoder knyttet til 
tjenestedesign og -innovasjon og kunnskap om 
omstillings- og organisasjonsendringer. Prosess-
veiledningen bør på sikt ytes innenfor en varig og 
eksisterende struktur, og skal ses i sammenheng 
med kommunenettverket innenfor velferdstekno-
logi. Helsedirektoratet gis ansvaret for å sikre eta-
bleringen av en varig struktur for prosessveiled-
ning av kommuner. Tiltaket bygger på erfarin-
gene med prosessveiledning som del av satsingen 
på teknologier for trygghet og mestring.

Det foreslås å bevilge 5 mill. kroner til tiltaket i 
2022. Tiltaket inngår i Nasjonalt velferdstekno-
logiprogram.

Faglig rådgivning, kunnskapsutvikling, utvikling av 
retningslinjer, opplæringsverktøy innenfor velferds-
teknologi

Det foreslås 5 mill. kroner til faglig rådgivning, 
kunnskapsutvikling, utvikling av retningslinjer, 
opplæringsverktøy mv. knyttet til velferdstekno-
logi. Formålet er å understøtte kommunene i 
deres arbeid med å implementere velferdstekno-
logi, og å utvikle kunnskap om velferdsteknologi-
ens effekter på den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Tiltaket forvaltes av Helsedi-
rektoratet. Tiltaket inngår i Nasjonalt program for 
velferdsteknologi.

Tilskudd til personer med nevrologiske skader og 
sykdommer

Tilskuddsordningen skal styrke brukerorganisa-
sjonenes veilednings- og informasjonsarbeid for 
og om personer med nevrologiske skader og syk-
dommer. Aktivitetene rettes mot helsepersonell, 
pårørende og de ulike brukergruppene. Tilskud-
det går til landsdekkende tiltak som internett-
sider, chatte- og telefontilbud, samlinger og like-
personarbeid. Tiltakene bidrar til økt kunnskap 
som videre styrker dialog og brukermedvirkning i 
tjenestene. I 2020 var det 24 søkere og 14 til-
skuddsmottakere over ordningen.

I 2021 ble det totalt bevilget 5 mill. kroner til 
denne tilskuddsordningen, hvorav 3 mill. kroner 
til veilednings- og informasjonsarbeid for perso-
ner med nevrologiske skader og sykdommer i 
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regi av brukerorganisasjonene, samt 2 mill. kro-
ner øremerket til Hjernerådet. Tilskuddet til Hjer-
nerådet skal styrke deres arbeid for å samordne 
informasjons- og opplysningsarbeid på nevrologi-
feltet og videreutvikle samarbeidet med brukeror-
ganisasjoner, fagmiljøer og fagforeninger. Rappor-
tering viser høy aktivitet og måloppnåelse i 2020.
Det foreslås å videreføre bevilgningen i 2022.

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Formålet med ordningen er å styrke kunnskap, 
kompetanse og kvalitet i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten, innenfor området lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt. Det ble i 
2021 bevilget 8 mill. kroner til formålet. Bevilgnin-
gen foreslås videreført i 2022 og innrettet slik:
– 3 mill. kroner til å utarbeide, spre og opprett-

holde kunnskap om forhåndssamtaler. For-
håndssamtaler er et verktøy som kan bidra til 
medvirkning og økt livskvalitet ved livets slutt.

– 2,5 mill. kroner til videreutdanning i barnepalli-
asjon ved OsloMet. Studiets mål er å kvalifisere 
helsepersonell til å bli sentrale ressursperso-
ner for barnepalliative team i de større barne-
avdelingene, og for å bedre samhandlingen 
mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 
for pasienter med behov for barnepalliasjon. 
Fra 2019 kan videreutdanningen tas på master-
nivå for alle faggrupper med bachelor innenfor 
helsefag. Det var 31 kvalifiserte søkere til stu-
diet for studieåret 2020/2021 og 26 som takket 
ja til studieplassen. Per juni 2021 er det 23 
aktive studenter på studiet.

– 2,5 mill. kroner i øremerkede midler til 
Foreningen for barnepalliasjon. Foreningen for 
barnepalliasjon har blant annet formidlet og 
undervist eksterne og interne aktører og 
bidratt til å veilede, støtte og gi kunnskap til 
pasient, pårørende og helsepersonell. Det vises 
også til bevilgning til Foreningen for barnepal-
liasjon på post 73.

Tiltakene følger opp Meld. St. 24 (2019–2020) Lin-
drende behandling og omsorg.

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling 
og omsorg ved livets slutt for barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å øke kunn-
skap og gi informasjon om lindrende behandling 
og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom ved 
å styrke frivillige organisasjoners informasjons- 
og opplysningsvirksomhet. Det ble utbetalt til-
skudd til tre søkere i 2020: Foreningen for bar-

nepalliasjon, Sykehusklovnene og Stiftelsen Nor-
dre Aasen. Rapportering viser høy aktivitet og 
måloppnåelse i 2020. I 2021 har Foreningen for 
barnepalliasjon, Sykehusklovnene, Stiftelsen Nor-
dre Aasen og Løvemammaene fått tildelt til-
skuddsmidler.

I 2021 ble det bevilget 2 mill. kroner til til-
skuddsordningen. Det foreslås å videreføre 
bevilgningen i 2022. Tiltaket følger opp Meld. St. 
24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg.

Ønsketransporten

Ønsketransporten er en ideell organisasjon som 
ble startet på privat initiativ i 2017. Ønsketranspor-
ten bidrar med individuell transport slik at syke 
og døende kan delta der de ellers ikke kunne del-
tatt uten hjelp fra Ønsketransporten. Ønsketrans-
porten gjennomfører oppdragene med frivillig 
kvalifisert personell og i samråd med et eventuelt 
behandlingsteam. Ønsketransporten har medi-
sinsk utstyr til å ivareta den enkeltes behov under 
oppdragene.

I 2020 hadde Ønsketransporten redusert akti-
vitet på grunn av koronasituasjonen. I 2021 har 
Ønsketransporten etablert en ny avdeling i Inn-
landet fylke. Målsetningen for 2021 er 20 oppdrag 
per avdeling i løpet av året, samt fem nasjonale 
oppdrag over flere regioner.

Det ble bevilget 5 mill. kroner som et øremer-
ket tilskudd til Ønsketransporten i 2021. Bevilg-
ningen foreslås videreført i 2022.

Verdighetssenteret

Formålet med tilskuddet til Verdighetssenteret er 
å bidra til kompetanseheving i rekruttering, orga-
nisering, opplæring og veiledning av frivillige i 
omsorgstjenesten. Målgruppen er ledere og med-
arbeidere som samarbeider med frivillige i 
omsorgstjenestene. Tilskuddsmidlene skal også 
benyttes til kompetanseheving innen palliativ og 
akuttmedisinsk eldreomsorg.

Utdanningen av frivillighetskoordinatorer ble i 
2020 videreført med to digitale kull. Siden opp-
start i 2011 har om lag 450 deltakere deltatt på 
utdanningen (38 deltakere i 2020). Deltakerne har 
siden oppstart kommet fra alle landets fylker og 
115 kommuner (8 nye i 2020).

Etterutdanningen i palliativ eldreomsorg ble i 
2020 heldigital, og 32 deltakere gjennomførte 
etterutdanningen i løpet av høstsemesteret. Så 
langt har 472 deltatt. Deltagerne har kommet fra 
alle landets fylker og totalt 99 kommuner (5 nye i 
2020).
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I januar 2020 ble etterutdanningen i akuttme-
disinsk eldreomsorg i sin helhet gjennomført 
fysisk i Sortland som et pilotprosjekt. Senteret 
opplevde i etterkant stor etterspørsel fra en rekke 
kommuner som ønsket et liknede tilbud. Flere 
oppdrag var planlagt da pandemien satte en stop-
per for fysiske samlinger. Deltakerne ble tilbudt et 
alternativt undervisningsopplegg. Siden oppstart i 
januar 2017 har 532 deltagere fra alle landets fyl-
ker og 124 kommuner gjennomført etterutdannin-
gen (12 nye kommuner i 2020). Totalt 130 delta-
kere gjennomførte etterutdanningen i akuttmedi-
sinsk eldreomsorg i 2020.

Utdanningene er nå digitalisert, som gir 
utgangspunkt for spredning av aktiviteten til hele 
landet. Det har videre vært arbeidet med lederfor-
ankring og avtaler med kommunene for å bidra til 
større måloppnåelse av utdanningene lokalt. Det 
ble totalt bevilget 22 mill. kroner til Verdighets-
senteret i 2021. Bevilgningen foreslås videreført i 
2022.

Ledelse, rekruttering og fagutvikling

Riktig kompetanse på riktig sted er avgjørende for 
at brukerne skal få gode helse- og omsorgstje-
nester. God ledelse er en viktig forutsetning. For å 
bidra til dette foreslås det å bevilge midler til føl-
gende tiltak:

Styrking av ledelseskompetanse

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetje-
nesten ble etablert i 2015 og har vært et tilbud ved 
Handelshøyskolen BI i perioden 2015–2021. 
Utdanningen videreføres fra 2021 i ny planperiode 
for Kompetanseløft 2025 og gjennom ny avtale 
med BI. Målgruppen for utdanningen er ledere i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Utdan-
ningen tilsvarer 30 studiepoeng på mastergrads-
nivå og skal bidra til å styrke lederne i å gjennom-
føre nødvendig omstilling og utvikling i tjenestene 
framover. Utdanningen tilbys på tvers av yrkes-
grupper og tjenesteområder for å oppnå læring, 
kommunikasjon og samhandling. Det er gode 
søkertall til studiet og høy tilfredshet blant delta-
kerne. Evaluering gjennomført av Rambøll viser 
at utdanningen i stor grad har svart til forventnin-
gene. Rambølls sluttrapport fra mars 2021 viser at 
resultatene er ytterligere forsterket i perioden. 
Ifølge Rambøll har utdanningen hatt stor betyd-
ning for de positive endringene i deltakernes 
lederrolle. De fremhever særskilt at lederne har 
håndtert krysspress som sektoren står i på en 

bedre måte enn før. Samlet har 1080 ledere gjen-
nomført utdanningen i perioden 2015–våren 2021. 
Det ble i 2021 bevilget 16,2 mill. kroner til tiltaket 
over posten. Bevilgningen foreslås videreført i 
2022. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025. Tilta-
ket finansieres i tillegg med 5 mill. kroner over 
kap. 762, post 70, 5,3 mill. kroner over kap. 765, 
post 21 og 1 mill. kroner over kap. 770, post 21.

Tiltak for rekruttering: Menn i helse

Menn i helse skal bidra til økt rekruttering av 
menn til omsorgssektoren. Gjennom tiltaket er 
det et mål å rekruttere menn mellom 25–55 år 
som har en egnet ytelse fra NAV. Målet er fagbrev 
som helsefagarbeider gjennom et komprimert 
utdanningsløp. Menn i helse er et samarbeid mel-
lom kommuner, NAV, fylkeskommuner, KS og 
Helsedirektoratet. Prosjektet ledes av KS.

Gjennom tiltaket (2011–2020) er det utdannet 
over 400 menn med fagbrev. 92 pst. av dem har 
fått relevant jobb. Menn i helse er en av de mest 
vellykkede satsningene for rekruttering av menn 
til helsesektoren. Tilbakemeldingene fra arbeids-
givere er at personell fra Menn i helse er svært 
attraktiv arbeidskraft. I 2020 har covid-19 situasjo-
nen påvirket arbeidet til Menn i helse. All aktivitet 
i prosjektet ble arrangert digitalt.

Menn i helse er i samarbeid med syv fylkes-
kommuner og har for 2021/22 planlagt å etablere 
seg i ytterligere to fylkeskommuner. I disse fyl-
kene er det over 100 kommuner og 15 klasser). 
Tiltaket vil legge til rette for å øke volumet på inn-
søkingen av egnede og motiverte kandidater, som 
gjør at flere starter utdanningsløpet og dermed 
flere som fullfører med fagbrev. Det jobbes konti-
nuerlig for flere læringsplasser og å forankre for-
pliktelsene i samarbeidsavtalen med deltakende 
aktører.

Det ble bevilget 26 mill. kroner til tiltaket 
Menn i helse i 2021. Det foreslås at midlene vide-
reføres i 2022. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 
2025.

Økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere

Prosjektet Jobbvinner er en nasjonal satsing med 
mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og 
helsefagarbeidere til de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Målet i siste instans er at god 
bemanning og fagutvikling kommer pasienter og 
brukere til gode. KS er tilskuddsmottaker og 
leder prosjektet i samarbeid med Fagforbundet, 
Norsk Sykepleierforbund og Delta. Prosjektet er i 
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tråd med mål og fremdriftsplaner og det vurderes 
svært god måloppnåelse.

Et av de sentrale tiltakene i prosjektet er å eta-
blere samarbeid mellom kommuner og utdan-
ningsinstitusjoner. Hensikten med samarbeidet er 
å utvikle tiltak som styrker praksisopplæringen. 
Gode praksisopplevelser er avgjørende for valg av 
fremtidig arbeidsgiver. Jobbvinners rekrutterings-
tiltak rettet mot elever og lærlinger, yrkeskonkur-
ranser og opplæring av rekrutteringspatruljer/
ambassadører har ikke vært mulig å gjennomføre 
på grunn av pandemien.

Det er igangsatt mentorordning for nytilsatte i 
flere kommuner. Det har vært stor etterspørsel 
etter mentorprogrammet, herunder informasjon 
og bistand til å etablere ordningen.

Det er i 2020 videreført samarbeid om piloter 
for økt rekruttering i ni geografiske områder. 
Kommuner og utdanningsinstitusjoner samarbei-
der om praksisopplæringen, og flere studenter 
har valgt praksisstedet som arbeidsplass etter 
endt sykepleieutdanning. De tre pilotene i Trøn-
delag er evaluert av Trøndelag forskning og utvik-
ling (TFOU). Forskerne konkluderer med at godt 
grunnlagsarbeid og Jobbvinners tette oppfølging i 
prosjektperioden var avgjørende for resultatene. 
Rapporten konkluderer også med at utviklings-
verksted (læringsnettverk) er en god metode for å 
rekruttere og beholde helsepersonell.

I 2021 ble det bevilget 4 mill. kroner til tiltaket. 
Bevilgningen foreslås videreført i 2022. Tiltaket 
inngår i Kompetanseløft 2025.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og 
omsorg

Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er 
et avtalefestet partnerskap mellom HUNT 
forskningssenter, Levanger kommune, Nord-
Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trønde-
lag og Nord universitet. Senteret skal bidra til 
utvikling og spredning av miljøterapeutiske 
behandlingstiltak. Nord-Universitet har siden 
2015 videreutviklet opplæringsprogram i musikk-
basert miljøbehandling (MMB) for ansatte i helse- 
og omsorgstjenestene og bidratt til utvikling av 
systematiske kunst- og kulturtiltak som fremmer 
helse og livskvalitet hos brukere av helse- og 
omsorgstjenester.

Aktiviteten til senteret har i noen grad blitt 
påvirket av covid-19 i 2020. Senteret har bl.a. gjen-
nomført videreutdanning: MMB og «Kunst og 
kultur i helse og omsorg», fagdag MMB for 
bachelor sykepleie, samt deltakelse i smertestu-
diet om hvordan systematisk bruk av musikk og 

sang kan lindre smerte, dempe uro og utagering, 
øke livskvaliteten og den fysiske aktiviteten. 
Videre er parkinsonprosjektet videreført i 2020. 
Kompetansesenteret har også i 2020 bidratt med 
innlegg ved ulike internasjonale, nasjonale og 
regionale konferanser, møter og arrangement og 
vært arrangør og medarrangør på en rekke arran-
gementer.

Det ble bevilget 3 mill. kroner til tiltaket i 2021. 
Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd til 
Nord Universitet på vegne av partnerskapet for 
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og 
omsorg i 2022. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 
2025.

Miljøbehandling og integrert bruk av musikk og sang

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og 
omsorg er ansvarlig for opplæringsprogrammet; 
Musikkbasert miljøbehandling (MMB).

Formålet med programmet er å videreutvikle 
og spre opplæringsprogram om miljøbehandling 
og integrert bruk av musikk og sang til ansatte i 
helse- og omsorgstjenestene. Studier viser at sys-
tematisk og integrert bruk av musikk og sang i 
miljøbehandling kan fungere mot uro og depre-
sjon og redusere bruken av psykofarmaka. Opp-
læringsprogrammet ble evaluert gjennom en kva-
litativ undersøkelse i 2019. Resultatene viste at 
sang og musikk kan gi en helsefremmende effekt 
ved redusert forbruk av legemidler. Disse fun-
nene støtter opp under tidligere forskning.

Det var gjennomgående lavere måloppnåelse 
for Musikkbasert miljøbehandling i 2020 grunnet 
covid-19. På tross av de endrede forutsetningene 
knyttet til covid-19 fikk senteret imidlertid gjen-
nomført flere kurs og utdanninger med totalt 640 
deltagere i 2020.

Det ble i 2021 bevilget 5 mill. kroner til opplæ-
ringsprogrammet. Bevilgningen foreslås videre-
ført i 2022. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025.

Opplæringsmateriell til helse- og omsorgspersonell 
som yter tjenester til personer med utviklingshemming

Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse har 
på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet Mitt livs 
ABC – et kompetansehevende tiltak for ansatte 
som yter tjenester til personer med utviklings-
hemming. Målet er å bidra til bedre livskvalitet, 
bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for perso-
ner med utviklingshemming. Mitt livs ABC skal 
implementeres i landets kommuner i samarbeid 
med lokale fagmiljøer.
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Ved utgangen av 2020 har 5605 personer star-
tet med ABC-opplæringen og 1080 personer er 
påmeldt. Aldring og helse har på oppdrag fra Hel-
sedirektoratet gitt ut e-læringsprogrammet «Dette 
må jeg kunne – Gode tjenester til personer med 
utviklingshemming». Det er basert på heftet med 
samme navn og ble ferdigstilt og lansert i juni 
2020.

I 2021 ble det bevilget 6 mill. kroner til tiltaket. 
Bevilgningen foreslås videreført i 2022. Tiltaket 
inngår i Kompetanseløft 2025.

Kompetansehevende tiltak i omsorgstjenestene til 
samiske brukere

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å 
bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i 
helse- og omsorgstjenestene til brukere med 
samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagut-
vikling og kompetanseheving. Tiltakene skal ret-
tes mot områder som omfatter innbyggere med 
både sør-, nord- og lulesamisk språk og kultur. Til-
skuddet skal bidra til å framskaffe, initiere og spre 
kunnskap om behovene til samiske innbyggere 
som mottar kommunale helse- og omsorgstje-
nester, samt hvordan disse behovene best kan 
dekkes og bidra til økt kompetanse blant perso-
nell som yter kommunale helse- og omsorgstje-
nester til samiske brukere. Ordningens kriterier 
ble utformet i et samarbeid mellom Helsedirekto-
ratet og Sametinget. Tiltaket inngår i Kompetan-
seløft 2025.

I 2020 er det innvilget tilskudd til tre aktører. I 
2020 er det ikke gjennomført like mange tiltak 
innen kompetanseheving som ønsket, dette delvis 
fordi situasjonen med covid-19 har hindret gjen-
nomføring av planlagt prosjekter.

Det ble i 2021 bevilget 1,2 mill. kroner til tilta-
ket. Bevilgningen foreslås videreført i 2022.

Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning er gitt i oppdrag å 
arbeide med formidling av forskning og innova-
sjon og bistå Utviklingssentrene for sykehjem og 
hjemmetjenester (USHT).

Det ble i 2021 bevilget 1 mill. kroner til Senter 
for omsorgsforskning sitt arbeid med å formidle 
kunnskap om forskning og innovasjon i omsorgs-
sektoren. Sentrene har siden 2015 blant annet 
driftet Omsorgsbiblioteket.no og Tidsskrift for 
omsorgsforskning. Omsorgsbiblioteket er et bibli-
otek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid 
blir samlet og oppsummert for de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene. Tidsskrift for 

omsorgsforskning er et gratis tidsskrift med den 
ferskeste forskningen i form av vitenskapelige 
artikler og fagartikler på nett. Det er blant de 
mest leste tidsskriftene til Universitetsforlaget, 
med om lag 93 600 artikkelvisninger i 2020. I 2020 
publiserte Tidsskrift for omsorgsforskning 38 
artikler, hvorav 19 var vitenskapelige artikler. For-
midling av forskning og innovasjon må ses i sam-
menheng med sentrenes formaliserte samarbeid 
med USHTene i sin region, og deres oppdrag om 
å være et dokumentasjonssenter for forsknings-, 
utviklings- og innovasjonsarbeid i omsorgssekto-
ren.

Det ble i 2021 bevilget 3,6 mill. kroner til sen-
trenes arbeid med å bistå og samarbeide med 
USHTene i sin region, i deres arbeid med å opp-
fylle sine samfunnsoppdrag. For nærmere omtale 
av USHTene vises det til post 67.

Den samlede bevilgningen på 4,6 mill. kroner 
foreslås videreført i 2022. For øvrig mottar Senter 
for omsorgsforskning driftstilskudd over kap. 780, 
post 50. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Formålet med bevilgningen er å bidra til å løfte 
kompetansen blant ansatte i de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene gjennom forskning og 
undervisning. Senter for alders- og sykehjemsme-
disin ved Universitetet i Bergen (SEFAS) driver 
utstrakt undervisning og kursing for å implemen-
tere ny kunnskap i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Sentrale områder er lindrende 
behandling og omsorg og undervisning og tilret-
telegging for studenter.

I 2020 har senteret publisert 23 vitenskapelige 
fagfellevurderte forskningsartikler. SEFAS har 
hatt høy aktivitet, med blant annet en rekke konfe-
ranser og webinar nasjonalt og internasjonalt, og 
regelmessig kontakt med pasienter, pårørende, 
kommuner og fylkeskommuner.

I 2021 ble det bevilget 3 mill. kroner til Senter 
for alders- og sykehjemsmedisin i 2021. Det fore-
slås å videreføre bevilgningen i 2022.

Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i 
Oslo (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig 
etikk gjennom forskning, undervisning og formid-
ling. SME skal blant annet bidra til å øke kunn-
skapsgrunnlaget for beslutninger og prioriterin-
ger i helse- og omsorgstjenesten, og bidra til å 
styrke medvirkning i tjenestene. Senteret skal 
også koordinere og kvalitetssikre kliniske etikko-
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mitéer i helseforetakene og bistå kommuner som 
ønsker å etablere kliniske etikkomiteer.

Senteret har hatt stor aktivitet i 2020. Det er 
publisert et nettkurs i hvordan gjennomføre etikk-
refleksjon ved bruk av SME-modellen. En ny fag-
bok i helseetikk – Etikk i helsetjenesten – er gitt 
ut. Boken gir en innføring i helseetikk og er 
beregnet på helsepersonell og som lærebok på 
helsefagutdanninger. En rekke vitenskapelige 
artikler er publisert, blant annet en oversiktsartik-
kel om etiske utfordringer i hjemmebaserte tje-
nester. Samarbeidet med KS er videreutviklet og 
har resultert i en veileder for SME-modellen. I 
2020 har også etikkarbeidet vært knyttet til pande-
mien. SME har gitt råd til myndighetene og de kli-
niske etikk-komiteene om etiske spørsmål som 
pandemien har reist.

Det ble i 2021 bevilget 3,2 mill. kroner som et 
øremerket tilskudd til Senter for medisinsk etikk 
ved Universitetet i Oslo. Det foreslås å videreføre 
øremerket tilskudd til SME i 2022. Tilskuddet for-
valtes av Helsedirektoratet og ses i sammenheng 
med tilskuddet til nasjonal koordinering og fagut-
vikling av kliniske etikkomitéer i helseforetakene. 
Det vises til kap. 781, post 79 for nærmere omtale. 
Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025.

Evaluering av Omsorg 2020

Omsorg 2020 følges opp med et evalueringspro-
gram. Evalueringen skal være resultatorientert og 
vil blant annet se på hvordan nybyggede syke-
hjem og omsorgsboliger fungerer for dem som 
bor der, arbeider der og for pårørende og lokal-
samfunnet. Plan for ferdigstillelse av evalueringen 
er våren 2022. Evalueringen finansieres gjennom 
Norges forskningsråd over kap. 780, post 50.

Noklus

Målet med bevilgningen har vært å bedre kvalite-
ten og sikkerheten på laboratorietjenestene i 
sykehjem og hjemmetjenesten. Kommuner skal 
tilbys tilslutning til Noklus og få opplæring.

Noklus startet prosjektet i 2016 med å kvali-
tetsforbedre laboratorievirksomhet i hjemmetje-
nesten i tre fylker. Dette er blitt utvidet med åtte 
nye fylker i løpet av årene 2017–2020. Prosjektet 
blir godt tatt imot, og de aller fleste enheter har 
takket ja til å delta. Målet er at kommunene etter 
en toårsperiode skal finansiere sin deltakelse i 
Noklus. Dette er samme modell som ble brukt da 
sykehjem ble inkludert i perioden 2007–2012.

902 sykehjem deltok i Noklus ved utgangen av 
2020, og i løpet av året fikk 212 sykehjem besøk 

og 30 videomøter ble avholdt. Hjemmetjenesten 
samarbeider med flere aktører (sykehjem, fastle-
gekontor og legevakt). I 2020 ble det gjennomført 
57 besøk og 151 annen type oppfølging via e-post, 
video/telefonmøter. Det ble arrangert 106 lokale 
kurs med til sammen 697 deltakere hos enheter i 
prosjektet. Mange kommuner har etablert gode 
rutiner og fått økt kompetanse.

I 2021 ble det bevilget 7,8 mill. kroner til 
Noklus. Fra og med 2022 legges det opp til at 
kommunene selv må finansiere sin deltakelse i 
Noklus. Tilskuddet foreslås avviklet for å frigjøre 
midler til andre prioriterte tiltak.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Bevilgningen dekker arbeidet med utvikling av 
ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. 
Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som 
skal oppsummere erfaringene med BPA-ordnin-
gen, med utgangspunkt i gjennomførte evaluerin-
ger. Utvalget skal utrede hvordan man kan sikre 
at ordningen fungerer etter hensikten, herunder 
utrede hvordan ordningen kan innrettes for å 
sikre deltagelse i arbeid, utdanning og fritidsakti-
viteter. Ordningen skal være reelt brukerstyrt. 
Utvalget leverer sin innstilling i desember 2021.

Antibiotikaresistens

Bevilgningen skal nyttes til arbeidet med antibioti-
kaforskrivning rettet mot leger i kommunale insti-
tusjoner med heldøgns helse- og omsorgstje-
nester. Tilskuddsmottaker er Antibiotikasenter 
for primærmedisin. I 2021 ble det bevilget 3 mill. 
kroner til formålet. Det foreslås å videreføre 
bevilgningen på samme nivå i 2022. Antibiotika-
senter for primærmedisin mottar også tilskudd 
over kap. 762, post 70. Det vises til utvidet omtale 
på kap. 762, post 70.

Redusere de negative konsekvensene av smittevern-
tiltak

Den kommunale omsorgstjenesten har ansvar for 
mennesker som er særlig sårbare for koronas-
mitte, enten pga. alder eller fordi de har underlig-
gende sykdommer/funksjonsnedsettelser som 
gjør dem spesielt sårbare. De nasjonale rådene 
har rettet oppmerksomheten mot å beskytte sår-
bare grupper.

Blant annet har det vært restriksjoner knyttet 
til besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner, anbe-
falinger om at ansatte bør forholde seg til én 
arbeidsplass, i tillegg til de grunnleggende tilta-
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kene som hele tiden har ligget i bunnen: holde én 
meter avstand, holde oss hjemme når vi er syke, 
og å vaske og sprite hendene.

Dette har vært viktig. Samtidig ser vi at de 
strenge smittevernstiltakene har ført til ekstra 
belastninger for mange av omsorgstjenestens bru-
kere, som stengte eller reduserte tjenester, 
ensomhet og sosial isolasjon. Stengte eller redu-
serte tjenester har også medført belastninger for 
pårørende. Besøksrestriksjoner har medført at 
pårørende ikke har fått møtt sine kjære. For andre 
har omsorgsbelastningene blitt forsterket. Regje-
ringen har derfor fortløpende tatt flere grep for å 
redusere de negative konsekvensene av smitte-
verntiltakene, blant annet gjennom kontinuerlig 
oppdatering og tydeliggjøring av faglige råd og 
anbefalinger.

I tillegg til generelle styrkinger av kommuneø-
konomien gjennom pandemien, er det bevilget 
særskilte midler rettet mot sårbare grupper. For 
nærmere omtale av barn og unge, se kap. 762.

Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten

Frivilligheten har en sentral rolle i arbeidet med å 
begrense ensomhet, og i å bidra til nytenkning, 
sosialt fellesskap og økt aktivitet og deltakelse. 
Regjeringen opprettet derfor før sommeren 2020 
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten (Sti-
muleringsprogrammet) i samarbeid med Stiftel-
sen Dam, jf. Prop. 127 S (2019–2020), jf. Innst. 11 
S (2019–2020).

Formålet med programmet har vært å stimu-
lere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som 
bidrar til å redusere de negative konsekvensene 
av smitteverntiltakene. Tilskuddsordningen skal 
støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme 
levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskva-
litet eller sosial deltakelse under pandemien. Det 
er Stiftelsen Dam som forvalter tilskuddet, og det 
ble i 2020 bevilget 75 mill. kroner til programmet. 
Det har vært stor pågang til programmet, og ram-
mene for 2020 ble i sin helhet utbetalt.

Statistikk fra Stiftelsen Dam viser at det i 2020 
ble innvilget tilskudd til 160 prosjekter fordelt på 
64 organisasjoner. Gjennom Stimuleringspro-
grammet er det gitt støtte til en rekke organisasjo-
ner og målgrupper. Prosjektene treffer bredt, fra 
psykisk og somatisk helse, til levekår og tiltak for 
personer med funksjonsnedsettelser. Prosjektene 
retter seg mot alle aldersgrupper, med en hoved-
vekt av deltakere mellom 20–66 år. Tilskuddene er 
i tråd med regelverket benyttet til opprettelse av 
møteplasser og digitalisering av likepersonsar-
beid, samt sosiale aktiviteter og praktiske tjenes-

ter. I en undersøkelse Stiftelsen Dam har gjen-
nomført blant sine søkerorganisasjoner rapporte-
rer om lag 90 pst. av respondentene at Stimule-
ringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet har 
hatt stor eller svært stor betydning for organisa-
sjonen og medlemmene. Videre at midlene har 
bidratt til å opprettholde aktiviteter for sårbare 
grupper, som har opplevd stengte eller reduserte 
tilbud under pandemien.

Programmet ble videreført i 2021 med en 
ramme på 90 mill. kroner, jf. Innst. 11 S (2020–
2021) og Innst. 600 S (2020–2021).

Tiltakspakke for sårbare eldre

Ved stortingets behandling av revidert budsjett 
2020, jf. Innst. 360 S (2019–2020), ble det bevilget 
400 mill. kroner til en tiltakspakke for sårbare 
eldre. Formålet med tilskuddet har vært å 
bekjempe ensomhet og sikre aktivitetstiltak for 
eldre. Som en del av tiltakspakken ble det oppret-
tet fire tilskuddsordninger:
– Opplæring og implementeringsstøtte for å 

styrke den digitale kompetansen (tiltakspakke 
for sårbare eldre)

– Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (til-
takspakke for sårbare eldre)

– Aktivitetstilbud og besøksverter (tiltakspakke 
for sårbare eldre)

– Frivillighetens program for besøk og aktivitet 
for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet)

Opplæring og implementeringsstøtte

Målet med ordningen har vært å motvirke ensom-
het blant eldre ved å utvikle og prøve ut teknolo-
giske verktøy, samt gi IKT-opplæring som kan 
heve den digitale kompetansen. Dette skal bidra 
til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å 
opprettholde sitt sosiale nettverk. Tiltakene skal 
mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for 
eksempel å tilrettelegge for møteplasser og sam-
handling mellom generasjoner, f.eks. gjennom til-
bud om datahjelp fra unge til eldre mennesker. 
Rapporteringen viser et bredt spekter av tiltak 
med formål som omfattes av ordningen. Det ble 
innvilget 21 søknader om tilskudd i 2020. Mange 
jobber fortsatt med utprøving. Det er derfor for 
tidlig å rapportere på effekter.

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltaks-
pakke for sårbare eldre)

Formålet med tiltaket har vært å motvirke ensom-
het og passivitet, og å skape aktivitet, deltakelse, 
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sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen er 
seniorer og eldre som bor i eget hjem eller 
omsorgsbolig.

Oppsummert viser rapporteringene at mange 
prosjekter har startet opp som planlagt, men også 
at noen har måttet redusere antall deltakere, og 
gjennomføre aktiviteter i mindre grupper enn 
planlagt. Noen rapporterer også om utfordringer 
med å rekruttere deltakere til aktiviteter, da 
mange i målgruppen har vært skeptiske til å ha 
kontakt med flere enn sine nærkontakter. Noe 
planlagt aktiviteter utsatt pga. smittesituasjonen 
og smittevernsrestriksjoner. Samtidig rapporteres 
det om at mye god planlegging for gjennomføring 
av aktiviteter i 2021.

Det ble bevilget 149 mill. kroner til formålet i 
2020.

Aktivitetstilbud og besøksverter (tiltakspakke for 
sårbare eldre)

Målet har vært å stimulere til innovative tiltak for 
å opprettholde aktivitet og sosial kontakt, slik at 
personer i målgruppen får aktive og meningsfulle 
hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt 
med sine nærmeste. Målgruppen er eldre perso-
ner som er langtidsboende ved sykehjem og i 
omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

Tilskuddsordningen er delegert til statsforval-
terne og ses i sammenheng med den eksisterende 
tilskuddsordningen til Aktivitetstilbud til langtids-
boende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig 
med heldøgns bemanning, jf. post 68.

Statsforvalteren rapporterer om at det har 
vært stor interesse for å søke på ordningen fra 
kommunene. Det er gjennomført gode tiltak som 
har bidratt til økt aktivitet og aktivisering for eldre 
på institusjon. Sykehjem og omsorgsboliger har 
engasjert besøksverter som har bidratt med for-
skjellige typer opplevelser for de som bor på insti-
tusjon. Det har vært arrangert turer, det har vært 
kjøpt inn forskjellig utstyr for å kunne gjennom-
føre aktiviteter, det har vært organisert digitale 
konserter, samlet flere til måltidsopplevelser, inn-
kjøp av digitale enkle plattformer slik at det har 
vært mulig å gjennomføre digitale familiesam-
menkomster mv. Det har vært et mål om lav ter-
skel for å få innvilget midler, slik at det har blitt et 
bredt spekter av tilbud til aktivitetstilbud i en sår-
bar tid. De fleste aktivitetene har blitt gjennomført 
i 2020, men enkelte er overført til 2021 pga. smit-
tesituasjonen lokalt.

Det ble bevilget 183 mill. kroner til tilskuddet i 
2020 over kap. 761, post 68 og 79.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for 
sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet)

Formålet med programmet har vært å gi støtte til 
frivillige organisasjoner som fremmer levekår, 
fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller 
sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som 
har fått redusert sine tjenester grunnet smitte-
vernhensyn forbundet med koronapandemien. 
Det er Stiftelsen Dam som forvalter tilskuddet på 
vegne av Helsedirektoratet, og det ble i 2020 bevil-
get 49,5 mill. kroner til programmet.

Av bevilgningen på 49,5 mill. kroner ble 
28,3 mill. kroner utbetalt til 126 prosjekter i 2020. 
Lav utnyttelse av tilgjengelige budsjettmidler må 
ses i lys av at ordningen kommer i tillegg til andre 
lignende ordninger, og at ordningen ble etablert 
sent på året. Statistikk fra Stiftelsen Dam viser at 
de fleste prosjektene retter seg mot psykisk helse 
og tiltak for bedrede levekår, og at målgruppen er 
eldre (66+). Tilskuddene er i tråd med regelverket 
benyttet til opprettelse av besøksvert og besøks-
venntjenester, praktiske tjenester, møteplasser og 
tiltak for å opprettholde tilbud i regi av frivillige 
organisasjoner.

Programmet ble videreført i 2021 med en 
ramme på 50 mill. kroner, jf. Innst. 11 S (2020–
2021) og Innst. 600 S (2021–2021).

Anmodningsvedtak

Besøksrestriksjoner og besøksstans i boliger for 
eldre og funksjonshemmede

Vedtak nr 4, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for en kartleg-
ging av offentlige myndigheters håndtering av 
besøksrestriksjoner og besøksstans i boliger for 
eldre og funksjonshemmede under koronapande-
mien, enten som egen gransking eller ved å tyde-
liggjøre mandatet til koronakommisjonen til å 
omfatte dette.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trontalede-
batten 6. oktober 2020.

Det er blitt jobbet systematisk med kartleg-
ging og rapportering av situasjonen for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelser under koro-
napandemien. Konsekvensene av pandemien og 
smitteverntiltakene er grundig beskrevet i Koro-
nakommisjonens rapport og Senter for omsorgs-
forskning sin rapport om hvordan pandemien har 
rammet de eldste og mest sårbare i Norge.
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Regjeringen har fortløpende bedt Helsedirek-
toratet oppdatere alle relevante faglige råd til 
helse- og omsorgstjenestene, herunder rådene 
knyttet til besøk ved helse- og omsorgsinstitusjo-
ner. Blant annet gjennom oppdrag 69 (besøk), 199 
(tiltak for å forhindre smittespredning til eldre og 
sårbare grupper), 217/220 (presisere råd og anbe-
falinger rettet mot sårbare grupper) og 365 (tiltak 
til personer med funksjonsnedsettelse).

Beboere i sykehjem er særlig utsatt for smitte 
grunnet høy alder og komorbiditet, og det er der-
for iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, 
blant annet adgangskontroll og besøksstans i alle 
landets offentlige og private helse- og omsorgsin-
stitusjoner og fellesarealer i omsorgsboliger. Selv 
om adgangskontroll og besøksstans da var viktig 
for å minske smittespredningen i helse- og 
omsorgsinstitusjoner, er det uheldig å isolere 
beboere og pasienter fra sosial kontakt med sine 
nærmeste over lang tid. Anbefalingene er derfor 
forløpende oppdatert og gjort enda klarere, for å 
ivareta menneskers behov for besøk og sosial 
omgang med andre. Besøksveilederen har nå 
klare vurderingskriterier tilpasset ulike lokale 
smittesituasjoner.

De nye anbefalingene fra Helsedirektoratet er 
klare. Sykehjemmene skal legge til rette for besøk 
så langt det er mulig og forsvarlig. De nye anbefa-
lingene har egne råd og anbefalinger for beboere 
som er fullvaksinerte og beboere som ikke er vak-
sinerte. Strenge regler kan bare forsvares for å 
begrense smittespredning ved lokale utbrudd. 
Beboere på sykehjem og andre institusjoner skal 
kunne motta besøk hvis det er lite smitte i lokal-
samfunnet. Vi følger med på situasjonen, og når 
det gjelder akkurat denne tematikken så har vi 
bedt Statsforvalterne om å følge opp kommuner 
som har for strenge regler for besøk.

Besøksrestriksjoner i private hjem kan bare 
besluttes av tjenestemottakeren selv, ev. i samråd 
med tjenesteyterne, pårørende og/eller verge. 
Boenhet som tjenestemottakeren betaler husleie 
for (ikke egenandel som i sykehjem/institusjon) i 
samlokaliserte omsorgsboliger, bofelleskap eller 
tilsvarende, er tjenestemottakerens private hjem. 
Det fremgår av den nasjonale veilederen om koro-
navirus at kommunen skal bidra til at tjenestemot-
takere får tilpasset informasjon og nødvendig 
hjelp til å vurdere om omfang av besøk og sosial 
kontakt er iht. nasjonale og lokale smittevernråd. 
Tjenestemottakeren skal også få bistand til å for-
stå og gjennomføre anbefalte smitteverntiltak og 
andre anbefalte risikoreduserende tiltak i forbin-
delse med besøk og annen sosial kontakt. Den 
nasjonale veilederen er utarbeidet av Helsedirek-

toratet. I tillegg til å følge med på utviklingen og 
kontinuerlig oppdatering av råd og anbefalinger, 
har regjeringen sørget for å kompensere kommu-
nesektoren for merutgifter i forbindelse med smit-
teverntiltakene. I tillegg til generelle styrkinger av 
kommuneøkonomien gjennom pandemien, har 
regjeringen bevilget særskilte midler rettet mot 
eldre og særlig sårbare grupper, for å redusere de 
negative konsekvensene av smitteverntiltakene, 
både i 2020 og 2021. Blant annet tilskudd til 
besøksverter som skal legge til rette for at besøk 
kan gjennomføres på en hyggelig, god og smitte-
vernsikker måte, jf. Prop. 117 S (2019–2020), 
Prop. 127 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2020–
2021) og Prop. 1 S (2020–2021) og Innst. 11 S 
(2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp.

Post 60 Kommunale kompetansetiltak

Bevilgningen dekker tilskudd til Kurspakke for 
ufaglærte. Nasjonal kompetansetjeneste for ald-
ring og helse har siden 2010 hatt i oppdrag å 
utvikle og tilby en kurspakke for ufaglærte. For-
målet er opplæring av ufaglærte fram til fagbrev 
og autorisasjon som helsefagarbeider, alternativt 
kompetansebevis for deler av opplæringen de har 
gjennomført. Fra og med 2018 ble tilskuddsord-
ningen Kvalifisering av fremmedspråklige inn-
lemmet i Kurspakke for ufaglærte. Dagens delta-
kere i Kvalifisering av fremmedspråklige skal iva-
retas innenfor ordningen Kurspakke for 
ufaglærte.

I 2020 besto 72 deltakere fagprøven som helse-
fagarbeider. Siden oppstart i 2012 har 490 perso-
ner bestått fagprøven. I 2020 har 161 deltakere tatt 
tverrfaglig eksamen vg3, og av disse har 133 
bestått.

Bevilgningen foreslås videreført med 9,5 mill. 
kroner i 2022. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 
2025.

Post 61 Vertskommuner

Etter ansvarsreformen i helsevernet for psykisk 
utviklingshemmede, som ble gjennomført tidlig 
på 1990-tallet, overtok 33 kommuner ansvaret for 
en rekke beboere hjemmehørende i andre kom-
muner. Formålet med den øremerkede tilskudds-
ordningen er å kompensere de nå 32 vertskom-
munene for de beboerne som valgte å bli boende i 
institusjonskommunen. Tilskudd er fordelt iht. 
antall gjenværende vertskommunebeboere. Det 
er stilt krav om at vertskommunene fører pro-
sjektregnskap for tilskuddet. Kommunene må 
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kunne legge dette fram for Helsedirektoratet på 
forespørsel.

En del av vertskommunene vil pga. frafall av 
beboere kunne få store endringer i inntekt fra ett 
år til et annet. Dette kan gi enkelte kommuner 
utfordringer i arbeidet med omstilling og nedbyg-
ging av tjenestetilbudet. Det er innført en skjer-
mingsordning for å sikre vertskommuner mot 
brått inntektsbortfall, slik at ingen kommuner ved 
frafall av beboere trekkes mer enn et fastsatt 
beløp knyttet til antallet innbyggere i kommunen. 
Skjermingsbeløpet per innbygger skal svare til 
beløpet som gjelder for overgangsordningen i inn-
tektssystemet. Uttrekk av midler vil bli foretatt 
uavhengig av øvrige uttrekk av rammetilskuddet 
til kommunene. Den delen av reduksjonen i til-
skudd som den enkelte kommune ikke blir truk-
ket pga. skjermingsordningen, hefter ved denne 
kommunen de påfølgende år. Ordningen med 
50 pst. uttrekk for kommuner som ligger under 
dagens gjennomsnitt for vertskommunene sam-
let, videreføres. Telling og uttrekk av midler ved 
frafall av beboere vil bli gjennomført hvert år fram 
til alle beboere har falt fra, og tilskuddsordningen 
er avviklet i sin helhet. Det foreslås å redusere 
bevilgningen med 52,7 mill. kroner i 2022 som 
følge av dette.

Post 62 Investeringstilskudd til 
trygghetsboliger

Det foreslås å gjennomføre en pilot med inves-
teringstilskudd til trygghetsboliger for eldre fra 
Husbanken. Formålet med tilskuddsordningen er 
å stimulere kommunene og borettslag til å øke til-
budet av trygghetsboliger til eldre. Tilskuddet 
kan gis til både bygging, kjøp, leie og ombygging 
av trygghetsboliger med felles oppholdsarealer. 
Det skal ikke gis tilskudd til ordinært vedlikehold.

Forslaget har vært på høring, og det er mottatt 
43 høringsuttalelser, hvorav 38 hadde merknader 
eller støttet forslaget i sin helhet. Overordnet er 
høringsinstansene positive til at det gjennomføres 
en pilot med investeringstilskudd til trygghetsbo-
liger, men det fremheves fra flere at detaljene i 
ordningen må klargjøres, herunder krav til 
boligene, rollen til trygghetsvertene, tildelingskri-
terier og livsløpsstandard mv. Departementet har 
merket seg innspillene og vil følge opp merkna-
dene i det videre arbeidet med endelig regelverk 
og veiledningsmateriell for ordningen. Flere av 
høringsinstansene har innvendinger mot den fore-
slåtte avgrensningen av piloten til kun å gjelde 
kommuner i sentralitetsgruppe 5 og 6 (SSBs sen-
tralitetsindeks), med henvisning til at det er behov 

for denne typen boliger i hele landet, og at en slik 
avgrensning vil slå skjevt ut. Det vises blant annet 
til at mange større kommuner også har områder 
med mange av de samme fellestrekkene som 
kommuner i sentralitetsgruppe 5 og 6, med lav 
omsetning og lite nybygging. Regjeringen vurde-
rer at behovet for denne typen boliger er størst i 
distriktskommuner, og det foreslås at den fore-
slåtte avgrensningen fastholdes for å høste erfa-
ringer i pilotperioden.

For å få søknaden vurdert, foreslås det at det 
legges til grunn at det må foreligge markedssvikt, 
dvs. at det ikke eksisterer eller bygges denne 
typen boliger i kommunene i det ordinære marke-
det. Kommunene må selv vurdere markedssitua-
sjonen i den enkelte kommune, for å fastslå at det 
er mangel på tilrettelagte boliger i markedet, at 
nye prosjekter ikke igangsettes i kommunen og at 
salg av privateid bolig ikke vil være tilstrekkelig til 
å finansiere en sentrumsnær tilrettelagt leilighet.

Målgruppen for boligene er eldre, og det fore-
slås som en hovedregel en nedre aldersgrense på 
65 år. For å kvalifisere til trygghetsbolig legges 
det til grunn at den nåværende boligen eller bosi-
tuasjonen er uegnet. For at det sosiale aspektet 
skal fungere best mulig, er man avhengig av 
interesse og innsats fra beboerne. Det anbefales 
derfor at helse- og omsorgsbehov ikke benyttes 
som tildelingskriterium. Som et vilkår for tildeling 
av tilskudd til trygghetsboliger skal det etableres 
en ordning med trygghetsvert. Det er kommunen 
som har ansvar for at det etableres og oppretthol-
des et slikt tilbud. Kommunen kan involvere 
andre i driften, for eksempel borettslag, frivillige, 
ideelle organisasjoner mv.

Departementet arbeider med å følge opp 
høringen og vil i løpet av høsten 2021 fastsette ny 
forskrift for piloten med investeringstilskudd til 
trygghetsboliger. Husbanken vil få i oppdrag å 
utarbeide veiledningsmateriell for ordningen. 
Piloten vil bli evaluert.

Det benyttes samme budsjetteringssystem for 
post 62 som for post 63 og 69. Det foreslås en 
maksimal anleggskostnad på 4,0 mill. kroner for 
nybygg og 3,0 mill. kroner for rehabilitering av 
eksisterende bygg. Videre foreslås det at til-
skuddssatsen utgjør 30 pst. av anleggskostna-
dene.

For nærmere omtale av budsjetteringssys-
temet vises det til omtale på kap. 761, post 63.

Det foreslås en tilsagnsramme på 57 mill. kro-
ner i 2022, med en bevilgning på 5,7 mill. kroner 
knyttet til tilskudd som innvilges i 2022. I tillegg 
foreslås det en tilsagnsfullmakt på 51,3 mill. kro-
ner, jf. forslag til romertallsvedtak IV.
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Post 63 Investeringstilskudd – rehabilitering 
mv.

Bevilgningen dekker investeringstilskudd til 
heldøgns omsorgsplasser gitt i perioden fram til og 
med 2018, samt tilsagn om tilskudd fra og med 2019 
til rehabilitering/modernisering, utskifting og til-
tak som ikke innebærer ren netto tilvekst av 
heldøgns omsorgsplasser. Videre dekker bevilgnin-
gen utbetaling av tilsagn om investeringstilskudd til 
lokalkjøkken med eget produksjonskjøkken.

Bevilgningen på posten foreslås samlet redu-
sert med 995,8 mill. kroner:
– 47,6 mill. kroner i økt bevilgning som første års 

utbetaling av tilsagnsrammen for 2022, tilsva-
rende investeringstilskudd til om lag 250 
heldøgns omsorgsplasser.

– 7,4 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
forventet utbetaling av gitte tilsagn om inves-
teringstilskudd til lokalkjøkken fra tidligere år.

– 1 036 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til forventet ferdigstillelse av prosjekter med 
tilsagn fra tidligere år.

Det foreslås endringer i utbetalingsprofilen for 
nye tilsagn om tilskudd fra og med 2022.

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser 
– rehabilitering

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplas-
ser i institusjon og omsorgsboliger ble innført i 
2008. Formålet med tilskuddet har vært å stimu-
lere kommunene til både å fornye og øke tilbudet 
av institusjonsplasser og omsorgsboliger for per-
soner med behov for heldøgns helse- og omsorgs-
tjenester.

For 2022 foreslås det en tilsagnsramme til nye 
tilskudd på 475,5 mill. kroner på posten. Rammen 
vil dekke tilskudd til rehabilitering/modernise-
ring og utskifting av om lag 250 heldøgns 
omsorgsplasser i institusjon og omsorgsbolig.

Husbanken innvilger investeringstilskudd til 
prosjekter som kan ta flere år å fullføre. Posten 
har derfor et budsjetteringssystem med tilsagns-
ramme, tilsagnsfullmakt og bevilgning. Det vises 
til Prop. 1 S (2014–2015) for Helse- og omsorgsde-
partementet, boks 4.2, for beskrivelse av budsjet-
teringssystem for poster med tilsagnsfullmakt. I 
budsjetteringen av investeringstilskuddet legges 
det til grunn at tilsagnsrammen utbetales over 
flere år basert på en vedtatt utbetalingsprofil. Det 
vises til eget avsnitt under om forslag til ny utbeta-
lingsprofil fra og med 2022.

Det foreslås en bevilgning på 2 257,8 mill. kro-
ner i 2022, hvorav 47,55 mill. kroner er knyttet til 
tilskudd som innvilges i 2022 og 2 210,3 mill. kro-
ner er knyttet til tilskudd innvilget tidligere år og 
som kommer til utbetaling i 2022. I tillegg foreslås 
det en tilsagnsfullmakt på 3 631,8 mill. kroner, jf. 
forslag til romertallsvedtak IV.

Den maksimale anleggskostnaden foreslås 
satt til 3,621 mill. kroner for kommuner utenfor 
pressområder, og 4,141 mill. kroner for pressom-
rådekommuner. Som følge av økte maksimale 
anleggskostnader, heves dermed de maksimale 
tilskuddssatsene som vist i tabell 4.12. I forvaltnin-
gen av tilskuddet skal de kommunene som omstil-
ler seg i tråd med reformen Leve hele livet bli pri-
oritert, jf. nærmere omtale under kap. 761.

For å motta fullt tilskudd til rehabilitering og/
eller bygging av nye heldøgns omsorgsplasser, 
må nye prosjekter inneholde produksjonskjøkken 
og tilfredsstillende lokale kjøkkenfunksjoner i 
eller i nærheten av boenhetene. For prosjekter 
uten dette, reduseres maksimal godkjent anlegg-
skostnad med 5 pst.

Omsorgsplasser som får innvilget inves-
teringstilskudd skal være universelt utformet og 
tilrettelagt for mennesker med demens og kogni-
tiv svikt. Slik utforming og tilrettelegging skal skje 
i tråd med Demensplan 2020/Demensplan 2025 
og i tråd med formålet for ansvarsreformen for 
mennesker med utviklingshemming.

Tabell 4.12 Foreslåtte tilskuddssatser i 2022 for investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser

Foreslåtte tilskuddssatser per plass i 2022 (tusen kroner)
Pressområde-

kommuner
Andre 

kommuner

Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 2 278 1 992

Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 1 863 1 629

Gjennomsnittlig tilskuddssats per boenhet, 50 pst. av maksimal godkjent 
anleggskostnad 2 071 1 811

Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet 4 141 3 621
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Rapportering

I 2020 utbetalte Husbanken investeringstilskudd 
for 3 385 mill. kroner på posten. Til sammen 1935 
heldøgns omsorgsplasser ble ferdigstilt og fikk 
utbetalt tilskudd. 1183 av plassene var i sykehjem 
og 752 i omsorgsbolig.

Over post 63 ble det i 2020 innvilget tilsagn om 
tilskudd for 1 396,3 mill. kroner. Til sammen 624 
heldøgns omsorgsplasser fikk tilsagn, fordelt på 
357 plasser i omsorgsbolig og 267 plasser i institu-
sjon. Samlet tilsagnsbeløp var 1 396,3 mill. kroner.

Ny utbetalingsprofil

Heldøgns omsorgsplasser er store investeringer i 
kommunene som krever god planlegging. Men 
det vil likevel kunne være uforutsette hendelser 
som vil kreve endringer i planene. Det er derfor 
utfordrende å lage en konsistent utbetalingsprofil 
som treffer nøyaktig for det enkelte budsjettår. 
Helse- og omsorgsdepartementet vurderer imid-
lertid at det er behov for en mer treffsikker utbe-
talingsprofil, som vil redusere det årlige ubrukte 
beløpet som overføres mellom budsjettårene. 
Med forslag til ny utbetalingsprofil vil kommu-
nene også motta en andel av tilskuddet underveis 
i prosessen, i stedet for å måtte vente til ferdigstil-
lelsen før første og eneste utbetaling av tilskudd. 
Det foreslås at utbetalingsprofilen endres fra til-
sagnsåret 2022.

Endringen i utbetalingsprofilen vil gjelde både 
for investeringstilskuddet til rehabilitering/
modernisering av heldøgns omsorgsplasser over 
kap. 761, post 63 og for investeringstilskuddet til 
netto tilvekst over kap. 761, post 69. Det vises 
også til forslag om pilot med investeringstilskudd 
til trygghetsboliger for eldre, som også vil ha 
samme utbetalingsprofil.

Det foreslås at investeringstilskuddet utbeta-
les i to delutbetalinger, der den første delutbeta-
ling skjer ved byggestart og delutbetaling to når 
prosjektet er fullført og tatt i bruk. Delutbetaling 1 
utgjør 40 pst. av tilskuddet. Det foreslås samtidig 
at utbetalingsprofilen utvides fra fem til seks år.

For å sikre best mulig treffsikkerhet for fram-
tidige budsjetter og større grad av realistisk bud-
sjettering endres utbetalingsprofilen i tråd med 
tabell 4.13.

Plankrav

Som varslet i Prop. 1 S (2020–2021) vil det innfø-
res et plankrav ved søknad om investeringstil-
skudd til heldøgns omsorgsplasser. Innførings-
tidspunktet var opprinnelig foreslått til 2021, men 
med mulighet for å tilpasse tidspunktet til korona-
situasjonen. Av hensyn til kommunenes ekstraor-
dinære innsats under pandemien utsettes innfø-
ringen av plankravet til 1. januar 2022. Dette inne-
bærer at søknader som kommer inn i løpet av 
2021 ikke omfattes av plankravet. Videre vil det bli 
vurdert om prosjekter som påbegynnes i 2021, 
men hvor søknad sendes i 2022, skal omfattes. 
Prosjekter som påbegynnes i 2022 omfattes av et 
plankrav.

Det legges ikke opp til at plankravet medfører 
behov for rullering eller endring av allerede ved-
tatte overordnede planer. Innholdet i plankravet 
vil være:
– beskrivelse av dagens bo- og tjenestetilbud
– utarbeide et kunnskapsgrunnlag basert på til-

gjengelig statistikk
– beskrivelse av hvordan brukermedvirkning er 

ivaretatt
– beskrivelse av hvordan investeringer og drift 

er ivaretatt i økonomiplan og/eller årsbudsjett
– behovsvurderinger – helhetlig vurdering av 

overnevnte punkter

Mindre tiltak som først og fremst skal bidra til 
bedre kvalitet på eksisterende omsorgsplasser er 
fritatt fra plankravet, som fellesareal som kun er til 
bruk for beboerne i omsorgsbygget, opparbeiding 
av uteareal, for eksempel etablering av sansehage 
og rene utbedringer som installering av velferds-
teknologi, sprinkleranlegg, heis med mere.

Husbanken vil frem mot innføringen utvikle 
skjemaer/verktøy til nytte i kommunenes planleg-
gingsprosesser. Kommunene bes derfor om tidlig 
å kontakte Husbankens regionkontor for dialog 

Tabell 4.13 Utbetalingsprofil

Utbetalingsår 
Ny profil fra 

og med 2022
Profil til 

og med 2021

1 10 % 5 %

2 35 % 15 %

3 15 % 30 %

4 20 % 30 %

5 15 % 20 %

6 5%
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om kartlegging, planer og konkrete prosjekter og 
hva plankravet betyr for disse tiltakene.

Samarbeid med KS om fremtidige behov

Det er etablert samarbeid med KS om et løpende 
planarbeid for å kartlegge og utrede framtidige 
behov med sikte på videre utbygging av sykehjem 
og omsorgsboliger. Regjeringen og KS sammen-
holder foreliggende materiale fra KS, SSB, diverse 
undersøkelser, samt statistikk og vurderinger fra 
Husbanken med sikte på nærmere analyser av 
behovet i årene framover og som grunnlag for 
fastsettelse av investeringsrammen i framtidige 
års budsjett. Planarbeidet forankres i konsulta-
sjonsordningen mellom regjeringen og KS. Plan-
samarbeidet har også blant annet resultert i et fel-
les notat om forståelsen av heldøgnsbegrepet til 
bruk i statistikk.

Investeringstilskudd til lokalkjøkken

Regjeringen har fra 1. oktober 2019 etablert et 
eget investeringstilskudd til lokalkjøkken. Ordnin-
gen gjelder etablering eller gjenetablering av 
lokale kjøkkenløsninger med eget produksjons-
kjøkken ved eksisterende sykehjem og omsorgs-
boliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. 
Tilskuddet skal bidra til flere lokale produksjons-
kjøkken på sykehjem og heldøgns omsorgsboli-
ger. Målet er å gjøre mat og måltider til en bedre 
opplevelse og styrke matomsorgen ved å bringe 
mat og måltidsopplevelser tettere på beboerne i 
sykehjem og omsorgsboliger. Hele tilsagnsram-
men på 12,5 mill. kroner ble benyttet i 2019. I 2020 
ble det gitt tilsagn om tilskudd til fem prosjekter 
med et samlet tilsagnsbeløp på 23,8 mill. kroner. 
Tilsagnsrammen i 2020 var på 96,9 mill. kroner. 
Prosjektene som mottok tilsagn i 2020 omfatter 
445 personer med et heldøgns tjenestetilbud som 
enten bor på sykehjemmet eller i omsorgsboliger 
eller eget hjem i umiddelbar nærhet til det lokale 
produksjonskjøkkenet.

Det ble ikke vedtatt tilsagnsramme til nye pro-
sjekter i statsbudsjettet for 2021. Det vises for 
øvrig til krav om kjøkkenløsninger i fremtidige 
prosjekter til heldøgns omsorgsplasser, jf. omtale 
av investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplas-
ser på post 63 og 69.

Bevilgningen i 2022 foreslås redusert med 
7,4 mill. kroner til 10,9 mill. kroner til å dekke 
utbetalingen av tilsagn gitt i 2019 og 2020, i tråd 
med gjeldende utbetalingsprofil for tilskuddet. I 
tillegg foreslås det en tilsagnsfullmakt på 14,4 
mill. kroner, knyttet til gjenstående utbetaling av 

tidligere gitte tilsagn om tilskudd, jf. forslag til 
romertallsvedtak IV.

Anmodningsvedtak

Nye finansieringsformer – Boliger til eldre

Vedtak nr. 438, 31. januar 2018

«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om 
hvordan nye finansieringsformer for boliger til 
eldre kan bidra til å redusere behovet for syke-
hjemsplasser og andre former for heldøgns 
omsorg.»

Vedtaket ble truffet gjennom votering over forslag 
3 i forbindelse med debatten etter erklæring fra 
regjeringen Solberg 31. januar 2018. Regjeringen 
har hatt et forslag til investeringstilskudd til trygg-
hetsboliger for eldre på høring og foreslår på 
denne bakgrunn å gjennomføre en pilot med 
investeringstilskudd til trygghetsboliger i distrikt-
skommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 (SSBs sen-
tralitetsindeks). Bakgrunnen for forslaget er at 
det de kommende tiårene blir stadig flere eldre i 
Norge. Denne utviklingen vil påvirke og ha konse-
kvenser for flere deler av samfunnet, og spesielt 
etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. 
Det er et mål at piloten skal legge til rette for at 
flere eldre kan bo hjemme lenger og bidra til flere 
egnede boliger i distriktene.

Videre tas det sikte på å innføre et plankrav fra 
2022 for investeringstilskuddet for heldøgns 
omsorgsplasser. Formålet med plankravet er å sti-
mulere til bedre og mer helhetlige behovsvurde-
ringer fra kommunene knyttet til de mest kost-
nadskrevende tilbudene, og dermed kunne få økt 
oppmerksomhet omkring tilbud på et lavere trinn 
i omsorgstrappen og gjennom økt innsats på fore-
bygging, aldersvennlig samfunn mv.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp.

Post 64 Kompensasjon for renter og avdrag

Bevilgningen dekker renter og avdrag for opp-
startstilskudd som ble gitt under handlingsplan 
for eldreomsorgen 1998–2003 og opptrappingspla-
nen for psykisk helse 1994–2004.

Bevilgningen foreslås økt med 77,4 mill. kro-
ner som følge av økt rentesats. Rentesatsen for 
2022 er 1,0 pst. For omtale av tildelingskriterier 
vises det til Prop. 1 S (2009–2010) Kommunal- og 
regionaldepartementet.

Ordningen forvaltes av Husbanken. I 2020 ble 
det utbetalt 820,5 mill. kroner i kompensasjonstil-



290 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
skudd. Alle tilskudd er utbetalt, og det er ingen 
avdragsfrihet. Bevilgningsbehovet består av 
beregnet rentekompensasjon og avdragskompen-
sasjon.

Det foreslås bevilget 805,4 mill. kroner i 2022.

Post 65 Forsøk med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene

Det foreslås at forsøk med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene avsluttes 31. desember 2021. 
Bevilgningen skal dekke inntektspåslag til kom-
munene som har vært med i forsøket, samt even-
tuelle merutgifter i kommunene til forsøket i 2021.

Sammenlignet med saldert budsjett 2021 er 
bevilgningen konsekvensjustert med 35,4 mill. 
kroner. Videre foreslås bevilgningen på posten 
redusert med 2 601,2 mill. kroner knyttet til for-
slag om avvikling av forsøket med statlig finansi-
ering av omsorgstjenestene:
– 1 983,4 mill. kroner foreslås flyttet til kap. 571, 

post 60 over Kommunal- og moderniseringsde-
partementets budsjett.

– 307,8 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til ressurskrevende tjenester.

– 310 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til enhetskostnader, aktivitet og nedtrapping av 
inntektspåslag.

Posten har stikkordet overslagsbevilgning. Forsø-
ket forvaltes av Helsedirektoratet og følgeevalue-
res, jf. omtale under kap. 761, post 21.

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstje-
nestene startet opp i 2016 og skulle pågå i tre år. 
Forsøket er senere videreført og utvidet med flere 
deltakende kommuner.

I tråd med forsøkets formål ser det ut til at for-
søket gir økt likebehandling på tvers av kommu-
negrenser og riktigere behovsdekning. Samtidig 
har forsøket gitt økte overføringer fra staten til de 
deltakende kommunene. Evaluator vurderer det 
slik at kompetanseheving, krav til tildelingspro-
sessen og økte økonomiske rammer har hatt 
større effekt enn selve finansieringsmodellen. 
Forsøket skulle etter planen avsluttes 31. desem-
ber 2022. Det foreslås at forsøket avsluttes 31. 
desember 2021.

Forsøket har i hovedsak vært finansiert gjen-
nom overførte midler fra Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet, svarende til netto driftsut-
gifter til omsorgstjenestene i deltakerkommunene 
i året forut for oppstart. Dette er midler som ved 
avvikling skal tilbakeføres til Kommunal- og 
moderniseringsdepartements budsjett. En avvik-
ling av forsøket per 31. desember 2021 innebærer 

at 1 983,4 mill. kroner overføres fra Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett kap. 761 post 65 
til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
budsjett kap. 571, post 60 Rammetilskudd til kom-
munene.

I og med at kommunene i forsøkets finansier-
ingsmodell får dekket utgifter til ressurskrevende 
tjenester samme år som de påløper, er bevilgnin-
gen til forsøket økt tilsvarende. Ved avvikling av 
forsøket 31. desember 2021 skal bevilgningen set-
tes tilsvarende ned. En avvikling innebærer at 
bevilgningen som følge av dette settes ned med 
307,8 mill. kroner.

Deltakende kommuner mottar i tillegg et årlig 
inntektspåslag svarende til 4 pst. av netto driftsut-
gifter til omsorgstjenestene. Inntektspåslaget er 
per kommune begrenset oppad til 25 mill. kroner 
årlig (2016–priser) og øremerket omsorgstje-
nester. For nærmere omtale av forsøkets innret-
ning vises det til omtale i Prop. 1 S (2015–2016) 
for Helse- og omsorgsdepartementet. Ved avvik-
ling av forsøket skal inntektspåslaget settes ned 
med 40 pst. første år og med 60 pst. andre år etter 
avslutning. Tredje året etter avslutning utbetales 
ikke inntektspåslag.

Kommunene Stjørdal, Selbu, Bjørnafjorden, 
Lillesand og Indre Østfold har deltatt i forsøkets 
finansieringsmodell i hele 2021. Kommunene Fro-
land, Lødingen, Enebakk og Lyngdal har mottatt 
inntektspåslag fra 1. april 2021 og har deltatt i for-
søkets finansieringsmodell fra 1. oktober 2021. 
Kommunene Arendal og Askøy har mottatt inn-
tektspåslag fra 1. juli 2021. Det foreslås at bevilg-
ningen på kap. 761 post 65 dekker nedtrapping av 
inntektspåslag til alle de 11 kommunene som har 
inngått avtale om deltakelse. Tildeling av inntekts-
påslag for 2022 vil ta utgangspunkt i helår-
svirkning av tildelt inntektspåslag for 2021.

Dersom kommunene i forsøket har ubrukte 
tilskuddsmidler ved utgangen av året forsøket 
avsluttes, kan midlene overføres til neste regn-
skapsår. Ubrukte midler skal deretter tilbakebeta-
les til Helsedirektoratet.

Det vises også til omtale i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets Prop. 1 S (2021–
2022), Programkategori 13.70.

Rapportering

I 2020 ble det utbetalt 1 513,7 mill. kroner til kom-
munene som deltok i forsøket.

Forsøket følgeevalueres. Femte evaluerings-
rapport ble publisert i januar 2021. Rapporten 
beskriver følgende hovedfunn: Forsøket ser ut til 
å ha gitt noe likere praksis og tjenestesammenset-
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ning i forsøkskommunene og et bedre grunnlag 
for å tildele riktigere tjenester ut fra brukernes 
behov. Forsøkskommunene har innarbeidet en 
grundigere og mer dialogbasert kartlegging av 
den enkelte brukers behov. Tjenestene er nå i 
større grad tilpasset brukernes mål og behov. 
Kommunene har gjennom forsøket også hatt økt 
økonomisk handlingsrom til å utvikle tjenestene 
med et større mangfold av tjenester. Alle kommu-
nene har økt sin kompetanse gjennom deltakelsen 
i forsøket. Det har vært en betydelig utgiftsvekst i 
kommunene, men med store variasjoner mellom 
kommunene. Samtidig har staten hatt økte utgif-
ter. De økte utgiftene knytter seg til utbetaling av 
inntektspåslag, at uttrekket fra rammetilskuddet 
justeres etter demografisk utvikling i landet som 
helhet, ikke for den respektive kommune og at 
enkelte av enhetsprisene i kommunene er lavere 
enn de nasjonale enhetsprisene. I tillegg forklarer 
tilskuddet til ressurskrevende tjenester en del av 
kostnadsveksten i forsøket. Finansieringsordnin-
gen med basis i aktivitetsdata sikrer at kommu-
nene kontinuerlig gjennomgår og kvalitetssikrer 
egne data til KPR. Dette har gitt kommunene et 
bedre grunnlag for å forstå og styre omsorgstje-
nesten i kommunene. Forsøket er gjennomført i 
henhold til plan.

Post 67 Utviklingstiltak

Formålet med bevilgningen er å bidra til nyskaping 
og utvikling av nye løsninger i omsorgssektoren og 
kompetanseheving av ansatte. Midlene går til 
Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester 
(USHT), kompetansehevende tiltak for lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt, modell-
utviklingsprogram om hjemmetid og hjemmedød, 
tiltak for å øke kompetansen i helse- og omsorgstje-
nestene til personer med utviklingshemming og 
sekretariatsfunksjoner i helsefellesskapene.

Bevilgningen foreslås økt med 10 mill. kroner 
til styrkingen av tilskuddet til USHT.

Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetje-
nester (USHT) skal bidra til å styrke kvaliteten i 
helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og 
kompetanseutvikling og spredning av ny kunn-
skap, nye løsninger og nasjonale føringer. Sen-
trene skal være en ressurs i fylket og fremme 
samarbeid mellom kommunene. Totalt er det 20 
utviklingssentre i landet. Hvert senter er drevet av 
en vertskommune. Etter fylkessammenslåingene i 
2018 og 2020 har enkelte fylker flere sentre.

Sammen med statsforvalterne og KS regionalt 
utgjør USHTene det regionale støtteapparatet i 
oppfølgingen av Meld. St. 15 (2017–2018) Leve 
hele livet. Formålet til støtteapparatet er å under-
støtte kommunenes endringsarbeid og legge til 
rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og 
lokalt forbedringsarbeid i reformperioden. Det 
vises til bevilgning og omtale under post 21.

USHTene vil framover ha en større og vikti-
gere rolle i den regionale oppfølgingen av Leve 
hele livet. De fleste kommunene er over i en gjen-
nomføringsfase og har behov for faglig støtte og 
veiledning til endrings- og implementeringsarbei-
det. USHTene vil være en avgjørende bidragsyter 
i dette arbeidet. I tillegg skal USHTene ha en 
avgjørende rolle i implementeringen av Trygg-
hetsstandard-verktøyet.

Utviklingssentrene rapporterer om varier-
ende måloppnåelse i 2020, og samlet sett middels 
måloppnåelse, grunnet omprioritering av ressur-
ser til pandemiarbeid. Satsingsområder for 2020 
har vært: Demensplan, Leve hele livet, kvalitet i 
tjenester til personer med utviklingshemming og 
pasientsikkerhet. Utviklingssentrene har lagt til 
rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsde-
ling mellom kommunene via digitale plattformer. 
Flere utviklingssentre har i 2020 jobbet med et 
opplæringstiltak innen klinisk observasjonskom-
petanse i kommunen, og kompetansemodellen 
«KlinObsKommune» ble ferdigstilt og publisert i 
2020.

Det foreslås å styrke sentrene med 10 mill. 
kroner og totalt bevilge 54,4 mill. kroner over post 
67 i 2022. Det vises også til bevilgning og omtale 
på kap. 761, post 21.

Helsedirektoratet forvalter tilskuddsmidlene 
til USHTene. I forvaltningen av tilskuddet skal 
kommunene som omstiller seg i tråd med Leve 
hele livet-reformen bli prioritert, jf. nærmere 
omtale under kap. 761. Det vises til omtale på kap. 
761, post 21 for bevilgning til Senter for omsorgs-
forskning med formål om å bistå utviklingssen-
trene i deres arbeid.

Kompetansehevende tiltak for lindrende behand-
ling og omsorg ved livets slutt

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kva-
liteten i tilbudet til personer med behov for lin-
drende behandling og omsorg, og bidra til kompe-
tanseoppbygging i kommunene. Ordningen for-
valtes av statsforvalterne, i samarbeid med de 
regionale kompetansesentrene for lindrende 
behandling. Oversikt over prosjektene publiseres 
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på nettsidene til de regionale kompetansesen-
trene for lindrende behandling.

I 2020 ble det avsatt 0,5 mill. kroner til evalue-
ring av tilskuddsordningen. Evalueringen ble fer-
digstilt høsten 2020. På bakgrunn av kvalitative og 
kvantitative analyser konkluderer evaluator med 
at tilskuddsordningens innretning og forvaltning i 
all hovedsak er hensiktsmessig, og at prosjektene 
som støttes av tilskuddsordningen har god 
måloppnåelse og bidrar til å forbedre det palliative 
tjenestetilbudet i kommunene. Evaluator mener at 
tilskuddsordningen med stor sannsynlighet har 
medført kompetanseheving for ansatte innenfor 
palliativ omsorg, som igjen medfører bedre tjenes-
ter for palliative pasienter og deres pårørende i 
kommunene.

Bevilgningen til tiltaket foreslås videreført 
med 11,8 mill. kroner. I forvaltningen av tilskud-
dene skal de kommunene som omstiller seg i tråd 
med Leve hele livet-reformen bli prioritert, jf. nær-
mere omtale under kap. 761.

Modellutviklingsprogram om hjemmetid og 
hjemmedød

I 2021 ble det bevilget 3 mill. kroner til et treårig 
program for utvikling av ulike modeller for hvor-
dan man kan legge til rette for mer hjemmetid og 
hjemmedød for personer i livet siste fase. Målet 
med ordningen er å legge til rette for lindrende 
behandling og omsorg i hjemmet for døende pasi-
enter og deres pårørende, for en verdig død i 
hjemmet. Målgruppe er personer over 18 år i 
livets siste måneder og deres pårørende. Mål-
gruppe for utviklingsprogrammet er blant andre 
sentrale aktører i kommunalt palliativt team, 
inkludert fastlegen, hjemmesykepleien og andre 
aktuelle faggrupper, kommunal eller interkommu-
nal palliativ enhet, enten i kommunen eller i spesi-
alisthelsetjenesten.

Bevilgningen foreslås videreført med 3 mill. 
kroner i 2022. Tiltaket inngår i Meld. St. 24 (2019–
2020) Lindrende behandling og omsorg.

Tiltak for å øke kompetansen i helse- og omsorgs-
tjenestene til personer med utviklingshemming

Tilskuddsordningen skal styrke fag- og tjenesteut-
vikling og kompetanseheving hos personell som 
yter tjenester til personer med utviklingshem-
ming. Direkte målgruppe for tiltaket er ansatte i 
helse- og omsorgstjenestene som arbeider med 
personer med utviklingshemming.

Rapportering fra tilskuddsmottakerne for 2020 
tyder på at pandemien har påvirket helse- og 

omsorgstjenestetilbudet til personer med 
utviklingshemming. Det er mange kommuner 
som har behov for å videreføre prosjekter ut over 
planer og søker om overføring av midler. Til tross 
for dette har tilskuddet bidratt til fagutvikling og 
kompetanseheving blant annet innenfor ernæring, 
brukermedvirkning, velferdsteknologi, helseopp-
følging og etablering av fagnettverk.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjem-
metjenester (USHT) og Nasjonalt kompetanse-
miljø om utviklingshemming (NAKU) har vært 
søker eller involvert i flere av prosjektene som har 
fått innvilget støtte. Begge bidrar til deling av erfa-
ringer fra prosjektene regionalt og nasjonalt. 
Måloppnåelse for ordningen vurderes som god. 
Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025. I forvalt-
ningen av tilskuddet skal de kommunene som 
omstiller seg i tråd med reformen Leve hele livet 
bli prioritert, jf. nærmere omtale under kap. 761.

Bevilgningen foreslås videreført med 7,6 mill. 
kroner i 2022.

Sekretariatsfunksjoner i helsefellesskapene

Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og syke-
husplan 2020–2023, lanserte innføring av 19 hel-
sefellesskap mellom helseforetak og kommuner. 
Regjeringen og KS deler målet om å skape mer 
sammenhengende og bærekraftige tjenester til 
pasienter som trenger tjenester fra både spesia-
listhelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og inngikk derfor en avtale 
23. oktober 2019 om innføringen av helsefelles-
skap. I helsefellesskapene skal kommuner og 
helseforetak møtes som likeverdige partnere og, 
sammen med brukere og representanter fra 
lokale fastleger, planlegge og utvikle tjenester 
sammen. Regjeringen og KS er enige om at hel-
sefellesskapene bør ha et særlig fokus på å 
utvikle gode tjenester for barn og unge, personer 
med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, 
skrøpelige eldre og personer med flere kroniske 
lidelser.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 og 
avtalen mellom Regjeringen og KS peker på noen 
sentrale elementer for å lykkes med dette, her-
under en tydeligere samarbeidsstruktur, økt sam-
ordning mellom de samarbeidende kommunene 
og enhetene i helseforetakene, bedre beslutnings-
prosesser og sekretariat. Ved Stortingets behand-
ling av Prop. 117 S (2019–2020), jf. Innst. 360 S 
(2019–2020) ble det besluttet å etablere en til-
skuddsordning for sekretariatsfunksjoner for 
kommunene i helsefelleskapene i planperioden 
2020–2023. Tilskuddet til kommunal sekretariats-
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funksjon skal bidra til at kommunene blir mer 
samordnet, og dermed et mer likeverdig partner-
skap i helsefellesskapet. Tilskuddet hadde halvår-
seffekt i 2020. Det ble utbetalt 2, 5 mill. kroner til 
ti kommuner som søkte på vegne av kommunene i 
sitt helsefellesskap, og som har rapportert at de 
har fått på plass en sekretariatsfunksjon.

Det foreslås å videreføre tilskuddet med 
9,7 mill. kroner i 2022.

Post 68 Kompetanse og innovasjon

Bevilgningen dekker tilskudd til kompetanse og 
innovasjon, tilskudd til utvikling av gode modeller 
for å bedre kvalitet, kompetanse og kontinuitet i 
omsorgstjenestene, tilskudd til modellutvikling 
Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for 
omsorgstjenesten, tilskudd til Helseinnovasjons-
senteret i Kristiansund og tilskudd til en beløn-
ningsordning for fritt brukervalg.

Utover gjennomgående budsjettiltak omtalt i 
del I, foreslås bevilgningen redusert med 
105,7 mill. kroner:
– 75 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 

særskilte tilskuddsordninger i 2021 for å redu-
sere de negative konsekvensene av smittevern-
tiltakene for sårbare eldre.

– 20,7 mill. kroner i redusert bevilgning i kompe-
tanse- og innovasjonstilskuddet for å styrke 
andre prioriterte satsinger innenfor velferds-
teknologiområdet, herunder et kommunenett-
verk innenfor velferdsteknologi.

– 10 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av tilskuddsordningen Hospitering 
mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 
for å styrke andre prioriterte satsinger innen-
for oppfølgingen av Leve hele livet, herunder 
styrking av bevilgningen til USHTene.

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet

Formålet med kompetanse- og innovasjonstilskud-
det er å styrke kommunenes evne og mulighet til 
å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgs-
tjenester, og gi en tydelig prioritet til noen av de 
viktigste framtidsutfordringene kommunene står 
overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Det ble bevilget 372,4 mill. kroner til kompe-
tanse- og innovasjonstilskuddet i 2021. Det fore-
slås en samlet bevilgning på 358 mill. kroner til 
kompetanse- og innovasjonstilskuddet i 2022. 
Bevilgningen skal bidra til at kommunene setter i 
verk kompetansehevende tiltak og utviklingsar-
beid ut fra lokale forutsetninger og behov. Mid-
lene foreslås fordelt på tre hovedformål:

– Opplæring knyttet til brukerstyrt personlig 
assistanse.

– Midler til kompetanseheving, herunder til-
skudd til grunn-, videre- og etterutdanning av 
ansatte og kompetansetiltak om rus og psy-
kiske lidelser.

– Innovasjonstiltak, blant annet utvikling av nye 
tiltak og metoder for forebygging og tidlig inn-
sats, egenmestring, aktivitet og kulturopplevel-
ser, mat og måltidsfelleskap, ernæring, lege-
middelhåndtering, rehabilitering og samspill 
med pårørende og frivillige i omsorgssektoren 
generelt og i demensomsorgen spesielt.

Det ble bevilget midler til opplæring av i underkant 
av 2600 assistenter, arbeidsledere og saksbehand-
lere for brukerstyrt personlig assistanse i 2020.

Økt kompetanse er viktig for å utvikle god 
praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset 
den enkeltes behov. Det ble for perioden 2016–
2020 bevilget til sammen om lag 1,7 mrd. kroner 
til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i 
omsorgstjenestene, fordelt på Nasjonal lederut-
danning for primærhelsetjenesten på post 21, 
kompetanse- og innovasjonstilskuddet på post 68, 
lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie på kap. 
762, post 63, inklusive 116 mill. kroner som i 2018 
ble flyttet til ny tilskuddsordning til fagskoleutdan-
ning på kap. 240, post 60 på Kunnskapsdeparte-
mentets budsjett.

Om lag 24 000 ansatte i omsorgstjenestene 
fullførte en grunn-, videre- eller etterutdanning i 
2020 med midler fra kompetanse- og innovasjons-
tilskuddet. Av disse fullførte om lag 500 personer 
en bachelorutdanning i helse- og sosialfag, om lag 
1750 personer en utdanning på videregående nivå, 
om lag 600 personer en fagskoleutdanning, om lag 
1650 personer en videreutdanning eller master-
gradsutdanning innenfor høyere utdanning, og 
om lag 20 000 personer kurs, internopplæring 
eller annen type etterutdanning. Om lag 1300 
ansatte knyttet til rusfeltet og psykisk helse full-
førte et kompetansetiltak i 2020.

207,5 mill. kroner av bevilgningen foreslås øre-
merket til grunn- og videre- og etterutdanning av 
ansatte i omsorgstjenestene i 2022. Tilskudd til 
etterutdanning begrenses primært til statlig initi-
erte opplæringstilbud (ABC-opplæringen mv.). 
Det foreslås i tillegg å øremerke 20 mill. kroner til 
desentraliserte studier for ansatte i omsorgstje-
nestene, som en del av regjeringens strategi for 
Norges vei ut av koronakrisen. Statsforvalterne 
skal i tilskuddsforvaltningen, der det er hensikts-
messig, bidra til etablering av desentraliserte og 
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distriktsvennlige utdanningstilbud med kommu-
nene som målgruppe.

Det ble i 2020 gitt tilskudd til 381 innovasjons-
prosjekter. Hoveddelen av prosjektene omhandler 
forebygging, tidlig innsats og egenmestring, kul-
turopplevelser, velferdsteknologi, habilitering og 
rehabilitering, ernæring, samt samspill med pårø-
rende og frivillige. Videre er det bevilget midler til 
prosjekter innen bl.a. legemiddelhåndtering og fri-
tidsaktivitet med assistanse.

Avlastning er viktig for at pårørende skal 
kunne bevare egen helse og stå i jobb. Som ledd i 
regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, 
er det foreslått å øremerke opptil 5 mill. kroner 
årlig innenfor innovasjonstilskuddet til å opprette 
og teste modeller for fleksible kommunale avlast-
ningstilbud for pårørende. Satsingen vil løpe i stra-
tegiperioden.

I forvaltningen av tilskuddet skal de kommu-
nene som omstiller seg i tråd med reformen Leve 
hele livet bli prioritert, jf. nærmere omtale under 
kap. 761.

Midlene forvaltes i hovedsak av statsforval-
terne. Tilskuddsordningen skal sikre bedre sam-
ordning med tilskudd som gis til andre kommu-
nale tjenesteområder under Helse- og omsorgsde-
partementets budsjett. Innovasjons- og kompetan-
setilskuddet skal også ses i sammenheng med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
skjønnstilskudd, som også kan benyttes til kom-
munal innovasjon og utvikling. Tilskuddsordnin-
gen inngår i Kompetanseløft 2025.

Satsingen på teknologier for trygghet og mest-
ring har de siste årene vært i en sprednings- og inn-
føringsfase, der det innenfor tilskuddsordningen 
har vært gitt midler til å spre velferdsteknologiske 
løsninger basert på erfaringene fra utviklingskom-
munene. Ved utgangen av desember 2020 er om 
lag 80 pst. av kommunene med i velferdsteknologi-
programmets spredningsprosjekt, hvor målet er å 
implementere velferdsteknologi som en integrert 
del av helse- og omsorgstjenesten. I 2021 ble det 
bevilget 20,7 mill. kroner til tiltaket. Tiltaket fore-
slås avviklet i 2022 og midlene foreslås disponert i 
tråd med forslagene om å styrke andre prioriterte 
satsinger innenfor velferdsteknologiområdet, her-
under et kommunenettverk innenfor velferdstekno-
logi. Se samlet omtale på kap. 761.

Leve hele livet – Økt kompetanse, kontinuitet og 
aktivitet

Formålet med tilskuddet er utvikling av gode 
modeller for å bedre kvalitet, kompetanse og kon-
tinuitet i omsorgstjenestene, i tråd med hovedom-

rådene i Leve hele livet. I forvaltningen av tilskud-
det skal de kommunene som omstiller seg i tråd 
med reformen Leve hele livet bli prioritert, jf. nær-
mere omtale under kap. 761.

Målgruppen for tilskuddsordningen er kom-
muner som sammen eller hver for seg kan iverk-
sette tiltak for å bidra til utvikling av gode løsnin-
ger innenfor de områdene som følger nedenfor.

Det ble samlet bevilget 23,1 mill. kroner i 
2021. I 2022 foreslås det en bevilgning på 
13,5 mill. kroner.

Hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunale helse- og omsorgstjenester

Midlene dekker tilskudd til kommuner for å 
utvikle og spre gode modeller for hospitering av 
ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kom-
munale helse- og omsorgstjenester. Formålet er 
gjensidig kompetanseoverføring for å bidra til å 
sikre god kunnskap i tjenestene og om hver-
andres hverdag og brukergruppe, for å sikre hel-
hetlige og gode løp for pasientene.

Rapportering fra 2020 viser en forsinket opp-
start grunnet pandemisituasjonen. Samtidig er 
prosjektene i gang og det er etablert dialog mel-
lom de to tilskuddsmottakerne, Indre Østfold og 
Karmøy kommune.

Det ble i 2021 bevilget 10 mill. kroner til ord-
ningen. Prosjektene som skal prøve ut modeller 
for hospitering mellom spesialist- og kommune-
helsetjenesten skal ferdigstilles innen sommeren 
2022, og det vil ikke være behov for å igangsette 
nye prosjekter i 2022. Det foreslås derfor å avvikle 
tilskuddsordningen slik at midlene kan dispone-
res til andre tiltak i oppfølgingen av Leve hele 
livet, herunder en styrking av USHTene, jf. samlet 
omtale på kap. 761.

Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i 
omsorgstjenestene

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til 
omlegging av arbeidsformer og organisering av 
arbeidet for å øke kontinuiteten i tjenestene, gi 
brukere og ansatte større forutsigbarhet og 
trygghet og å bidra til tjenester som er tilpasset 
brukernes hverdag. Tiltak som bidrar til flere hel-
tidsstillinger er en viktig del av dette. Det legges 
til grunn at det skal benyttes allerede kjente struk-
turer, eksisterende læringsnettverk mellom kom-
muner, fortrinnsvis i noen utvalgte nettverk av 
kommuner. Det aktuelle tiltaket skal primært 
benyttes for å få økt iverksettelse av kunnskap på 
området. KS har ansvaret for modellutprøving og 
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spredning av erfaringer og kunnskap til kommu-
nene. Det foreslås en bevilgning på 4,5 mill. kro-
ner til tiltaket i 2022.

Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og 
beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere 
til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og 
sosial kontakt slik at personer i målgruppen får 
aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevel-
ser og sosial kontakt med sine nærmeste. Det leg-
ges til grunn at kommunene mobiliserer og sam-
arbeider med frivillige ressurser og/eller 
næringsliv i dette arbeidet og at aktivitetene tilpas-
ses den enkeltes egne interesser, ønsker og 
behov. Midlene skal gå til implementering av til-
tak som bidrar til gode opplevelser for den 
enkelte.

Aktivitetene skal legge til rette for fysiske, 
sosiale og kulturelle opplevelser og gode møter 
mellom generasjoner. Tiltakene skal ha overfø-
ringsverdi til andre kommuner. Tilskuddet forval-
tes av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet skal 
samle og spre løsningene fra de kommunale pro-
sjektene.

Det ble bevilget 9 mill. kroner til ordningen i 
2020. Videre ble tilskuddsordningen sett i sam-
menheng med tilskudd til Aktivitetstilbud og 
besøksverter (tiltakspakke for sårbare eldre) i 
2020, slik at det totalt ble 183 mill. kroner til for-
målet i 2020 over post 68 og 79, jf. omtale under 
post 21.

Statsforvalteren rapporterer om at det har 
vært stor interesse for å søke på ordningen fra 
kommunene. Det er gjennomført gode tiltak 
som har bidratt til økt aktivitet og aktivisering 
for eldre på institusjon. Sykehjem og omsorgs-
boliger har engasjert besøksverter som har 
bidratt med forskjellige typer opplevelser for de 
som bor på institusjon. Det har vært arrangert 
turer, det har vært kjøpt inn forskjellig utstyr 
for å kunne gjennomføre aktiviteter, det har 
vært organisert digitale konserter, samlet flere 
til måltidsopplevelser, innkjøp av digitale enkle 
plattformer slik at det har vært mulig å gjen-
nomføre digitale familiesammenkomster mv. 
Det har vært et mål om lav terskel for å få innvil-
get midler slik at det har blitt et bredt spekter 
av tilbud til aktivitetstilbud i en sårbar tid. De 
fleste aktivitetene har blitt gjennomført i 2020, 
men enkelte er overført til 2021 pga. smittesitu-
asjonen lokalt.

Det foreslås bevilget 9 mill. kroner til tiltaket i 
2022.

Modellutvikling Klinisk ernæringsfysiolog som 
ressurs for omsorgstjenesten

Tiltaket er tilskudd til et treårig modellutviklings-
program Klinisk ernæringsfysiolog som ressurs 
for omsorgstjenesten. Formålet er å styrke det 
systematiske ernæringsarbeidet og den ernæ-
ringsfaglige kompetansen i omsorgstjenesten. Til-
skuddet ble opprettet i 2021. Rapportering over 
bruken av midlene vil foreligge i 2022.

Tilskuddet skal bidra til å utvikle ulike model-
ler for hvordan klinisk ernæringsfysiolog kan 
benyttes som ressurs for omsorgstjenesten i det 
systematiske mat- og ernæringsarbeidet. Modell-
utviklingsprogrammet kan inkludere fag- og kvali-
tetsutviklingsarbeid, kvalitetssikring av mattilbu-
det og ernæringsoppfølgingen, bistand i lærings-
nettverk, tverrfaglige team, strategi- og planar-
beid mv. Modellutviklingsprogrammet skal også 
vektlegge tverrfaglig samarbeid mellom ansatte i 
kjøkken og ansatte i helse- og omsorgstjenestene 
for å sikre en mat- og ernæringsoppfølging som er 
i tråd med brukers egne ønsker og behov, og 
nasjonale anbefalinger. Tilskuddet forvaltes av 
Helsedirektoratet og skal inkludere en evaluering 
etter at prosjektet er avsluttet. Modellene som 
utvikles skal ha overføringsverdi til andre kom-
muner. Helsedirektoratet skal samle og spre løs-
ningene fra de kommunale prosjektene, blant 
annet basert på erfaringene fra tidligere modell-
utviklingsprogram i demensplanarbeidet.

Tiltaket inngår i Nasjonal strategi for godt 
kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og 
som mottar hjemmetjenester, som inngår i oppføl-
gingen av Leve hele livet. Tiltaket inngår også i 
Kompetanseløft 2025.

Det ble i 2021 bevilget 5,1 mill. kroner til tilta-
ket. Bevilgningen foreslås videreført i 2022.

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund arbeider 
for økt bruk og innfasing av teknologi og tjeneste-
innovasjon i helse- og omsorgssektoren, samt 
koordinering og videreutvikling av interkommu-
nale samarbeid med bakgrunn i fagområdene 
forskning og innovasjon, helse som næring og vel-
ferdsteknologi. Bevilgningen foreslås videreført 
med 10,3 mill. kroner i 2022.

Belønningsordning fritt brukervalg

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2019–
2020) ble det besluttet å opprette en belønnings-
ordning for kommuner som innfører fritt bruker-
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valg på 4 mill. kroner, med 500 000 kroner per 
kommune, jf. Innst. 11 S (2019–2020). I 2020 ble 
det søkt om og innvilget tilskudd til en kommune. 
Bevilgningen foreslås videreført i 2022.

Post 69 Investeringstilskudd, netto tilvekst

Bevilgningen dekker investeringstilskudd til netto 
tilvekst av heldøgns omsorgsplasser fra og med 
2019. Tilskuddet forvaltes av Husbanken.

Bevilgningen foreslås økt med 208,9 mill. kro-
ner, hvorav 47,6 mill. kroner til første års utbeta-
ling av tilskudd til om lag 250 heldøgns omsorgs-
plasser. Videre er 161,3 mill. kroner knyttet til til-
sagn gitt tidligere år. I tillegg foreslås det en til-
sagnsfullmakt på 2 061,1 mill. kroner, jf. forslag til 
romertallsvedtak IV.

Bevilgningsforslaget innebærer en tilsagns-
ramme på 475,5 mill. kroner i 2022. Rammen vil 
kunne dekke tilskudd til netto tilvekst på om lag 
250 heldøgns omsorgsplasser. For prosjekter som 
mangler eget produksjonskjøkken og tilfredsstil-
lende lokale kjøkkenfunksjoner i eller i nærheten 
av boenhetene, reduseres maksimal godkjent 
anleggskostnad med 5 pst.

Det benyttes samme budsjetteringssystem for 
post 69 som for post 63. Det foreslås en maksimal 
anleggskostnad og tilskuddssats på samme nivå 
som for investeringstilskuddet til rehabilitering/
modernisering og utskiftning. For nærmere 
omtale av budsjetteringssystemet vises det til 
omtale på kap. 761, post 63.

Med netto tilvekst menes at de plasser som får 
tilskudd kommer i tillegg til de plassene kommu-
nen allerede har. Kommunen kan ikke avvikle 
eksisterende plasser i ti år fra søknadstidspunktet 
når det søkes om tilskudd til plasser som gir netto 
tilvekst.

Omsorgsplasser som får innvilget inves-
teringstilskudd skal være universelt utformet og 
tilrettelagt for mennesker med demens og kogni-
tiv svikt. Slik utforming og tilrettelegging skal skje 
i tråd med Demensplan 2020/Demensplan 2025 
og i tråd med formålet for ansvarsreformen for 
mennesker med utviklingshemming.

For å stimulere til bedre og mer helhetlige 
behovsvurderinger fra kommunene, tas det sikte 
på å innføre et plankrav for investeringstilskuddet 
fra og med budsjettåret 2022. For nærmere 
omtale se kap. 761, post 63.

Rapportering

I 2020 ble det utbetalt investeringstilskudd for 
46 mill. kroner. 33 heldøgns omsorgsplasser ble 

ferdigstilt og fikk utbetalt tilskudd, hvorav 9 i 
sykehjem og 33 i omsorgsbolig.

Over post 69 ble det i 2020 innvilget tilsagn om 
tilskudd til 684 heldøgns omsorgsplasser til netto 
tilvekst i kommunene som mottok tilsagn om til-
skudd, fordelt på 377 plasser i omsorgsbolig og 
307 plasser i institusjon. Samlet tilsagnsbeløp var 
1 129,1 mill. kroner.

Post 71 Frivillig arbeid mv.

Bevilgningen dekker tilskudd til frivillige og ide-
elle organisasjoner til informasjons- og opplys-
ningsvirksomhet, kontaktskapende arbeid, aktivi-
tetstiltak mv.

Utover generell prisjustering foreslås det å 
styrke bevilgningen til demenslinjen med 1 mill. 
kroner, mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen 
til oppfølging av Demensplan 2025 på kap.761, 
post 21. Videre foreslås det å redusere bevilgnin-
gen med 55 mill. kroner knyttet til særskilte til-
skuddsordninger i 2021 for å redusere de negative 
konsekvensene av smitteverntiltakene for sårbare 
eldre.

Informasjons- og kontaktskapende arbeid mv.

Målet er å fremme og styrke landsdekkende frivil-
lige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende 
informasjons- og kontaktskapende arbeid mv. Det 
er formidlet kunnskap om ulike grupper til helse-
personell, pårørende og andre gjennom blant 
annet brosjyrer, filmer, informasjonssamlinger og 
telefon- og chattetjenester.

Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd 
til fem særskilte tiltak:
– 3 mill. kroner til Blindeforbundets likemanns-

arbeid.
– 2 mill. kroner til Hørselshemmedes Landsfor-

bunds likemannsarbeid, hørselshjelpsordnin-
gen.

– 2,5 mill. kroner til Demenslinjen, i regi av 
Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Røde Kors besøkstjeneste.
– Hjertelinjen, i regi av Nasjonalforeningen for 

folkehelsen.

I tillegg foreslås det å videreføre 3 mill. kroner 
øremerket til frivillige organisasjoner som legger 
til rette for besøks- og aktivitetsvenner i 
eldreomsorgen, som en del av regjeringens mål 
om å forebygge ensomhet blant eldre.

Utover dette er øvrige midler søkbare for 
andre landsdekkende frivillige organisasjoner. Til-
skuddet forvaltes av Helsedirektoratet.
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Det foreslå en samlet bevilgning på 20 mill. 
kroner i 2022.

Tilskudd til aktivitetstilbud for personer med 
demens

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere 
til aktivitetstilbud for personer med demens i regi 
av frivillige og ideelle organisasjoner. Tilskuddet 
ble opprettet i 2021 som en engangsbevilgning på 
20 mill. kroner knyttet til å redusere de negative 
konsekvensene av smitteverntiltakene for sårbare 
eldre.

Tilskudd til støtte og avlastning for pårørende

Formålet med tilskuddet er å mobilisere frivillig 
innsats rettet mot eldre pårørende til hjemmebo-
ende. Tilskuddet ble opprettet i 2021 som en 
engangsbevilgning på 15 mill. kroner knyttet til å 
redusere de negative konsekvensene av smitte-
verntiltakene for sårbare eldre.

Tilskudd til spisevenner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere 
frivillige og ideelle organisasjoner til å bidra til 
gode mat- og måltidsopplevelser for eldre. Til-
skuddet ble opprettet i 2021 som en engangsbe-
vilgning på 20 mill. kroner knyttet til å redusere 
de negative konsekvensene av smitteverntilta-
kene for sårbare eldre.

Post 72 Landsbystiftelsen

Bevilgningen dekker tilskudd til Camphill Lands-
bystiftelsen i Norge. Formålet med bevilgningen 
er å bidra til drift av stiftelsens landsbyer.

Camphill Landsbystiftelsen i Norge, som er 
inspirert av antroposofien, skal tilby et helhetlig bo- 
og arbeidsfellesskap for unge og voksne med sær-
lige omsorgsbehov. Landsbyene skal gi beboerne en 
trygg livssituasjon hvor de kan ta egne valg, få god 
omsorg, et meningsfylt arbeid og et rikt kulturliv.

Det er seks landsbyer med totalt 122 heldøgn-
splasser og 22 dagplasser. Beleggsprosenten i 
2020 er på 92 pst. for begge tiltakstyper. Midlene 
blir stilt til rådighet for Camphill Landsbystiftelsen 
i Norge som fordeler midlene til landsbyene. Hel-
sedirektoratet følger virksomheten gjennom års-
melding og årsregnskap. Kommuner som har per-
soner med utviklingshemming ved landsbyene, 
får ikke tildelt midler for disse gjennom inntekts-
systemet. Bevilgningen foreslås videreført med 
88,1 mill. kroner i 2022.

Post 73 Særlige omsorgsbehov

Bevilgningen dekker tilskudd til lindrende enhe-
ter og delvis utgifter til drift av fag- og opplærings-
seksjonen for kompetanseheving internt og 
eksternt ved Signo Conrad Svendsen senter. I til-
legg får Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og seni-
orsenter bidrag til drift.

Tilskudd til lindrende enheter

Formålet med tilskuddet er å styrke mangfoldet 
av tilbudet til de som trenger lindrende behand-
ling og omsorg. Tilskuddet skal gå til etablering 
og drift av lindrende enheter som drives etter 
hospicefilosofien. Frivillige aktører og stiftelser 
kan søke om tilskudd. Særlig tilrettelagte tilbud 
om lindrende behandling og omsorg til barn og 
unge skal prioriteres. Tiltaket inngår i Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg.

I 2020 ble det i tillegg til øremerket tilskudd til 
etablering av Lukas Hospice i Malvik, gitt tilskudd 
til etablering av en ny avdeling for barn og unge 
voksne i regi av stiftelsen Nordre Aasen i Oslo og 
til Stiftelsen Frambu i Nordre Follo sitt tilbud for 
barn og unge. I tillegg ble det bevilget et eget til-
skudd til etableringen av barnehospice i Kristi-
ansand i 2020. Måloppnåelsen vurderes samlet 
sett som god, og tilbud til barn og unge prioriteres 
i tråd med føringene. Koronasituasjonen i 2020 
skapte utfordringer for planlegging og drift, med 
utsettelse av enkelte aktiviteter, men det rapporte-
res likevel om stor grad av framdrift i arbeidet.

For å legge til rette for et mangfold av tilbud, 
foreslås det 17,8 mill. kroner i et søkbart tilskudd 
til drift og etablering av lindrende enheter i 2022. 
Aktører som har etablert/etablerer tilbud basert 
på tilskudd fra denne ordningen skal prioriteres i 
videre søknadsprosesser, så fremt alle vilkår for 
midlene ellers er oppfylt.

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 11 S (2020–2021), ble det 
bevilget 30 mill. kroner til barnehospice i Kristi-
ansand i regi av Foreningen for barnepalliasjon og 
30 mill. kroner til Lukas hospice i Malvik. I 
anmodningsvedtak 153 (2020–2021) har Stortin-
get bedt om at regjeringen øremerker 30 mill. kro-
ner til Hospice Malvik og 30 mill. kroner til barne-
hospice i Kristiansand i pilotperiodene. Det fore-
slås å videreføre øremerkingene med 30,8 mill. 
kroner til hver av hospicene i 2022.

Samlet utgjør bevilgningen til lindrende enhe-
ter 79,4 mill. kroner.
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Anmodningsvedtak

Finansiering av Lukas Hospice i Malvik

Vedtak nr 93, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Lukas 
Hospice i Malvik sikres forutsigbar finansiering 
i prosjektperioden.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020), jf. Innst. 73 S (2020–2021).

Det vises til anmodningsvedtak nr. 153 av 3. 
desember 2020 om å øremerke tilskudd til 
hospice Malvik og barnehospice i Kristiansand i 
pilotperioden. Helse- og omsorgsdepartementet 
legger til grunn en femårig pilotperiode for Lukas 
hospice Malvik, fra og med første år med tilskudd. 
For Lukas hospice Malvik er pilotperioden defi-
nert til å være fra og med 2019 til og med 2023. 
Regjeringen foreslår å avslutte rapporteringen på 
vedtak nr. 93 og viser til videre oppfølging av ved-
tak nr. 153 fra stortingssesjonen 2020–2021.

Tilskudd til Signo Conrad Svendsen senter

Formålet med bevilgningen er å bidra til drift av 
fag- og opplæringsseksjonen for kompetansehe-
ving internt og eksternt (Seksjon helse og språk). 
Seksjonen utreder, diagnostiserer og behandler 
døve og døvblinde ved Signo Conrad Svendsen 
senter. Seksjonen gir også opplæring og veiled-
ning knyttet til døve, hørselshemmede og døv-
blinde med tilleggsvansker i kommunene. Det 
foreslås 16,7 mill. kroner til stiftelsen i 2022.

Tilskudd til Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og 
seniorsenter

Formålet med bevilgningen er å bidra til drift av 
Mosserødhjemmet drevet av Syvendedags 
Adventistkirken og Jødisk bo- og seniorsenter, og 
derigjennom stimulere til at kommuner velger å 
kjøpe plasser ved disse institusjonene. Bevilgnin-
gen skal bidra til drift i henhold til følgende tilde-
lingskriterier:
– Bevilgningen skal i hovedsak nyttes til å subsi-

diere den kommunale kostnaden for nye bebo-
ere som enten tilhører Det Mosaiske Trossam-
funn eller Syvendedags Adventistsamfunn.

– Tilskuddet bør fortrinnsvis tilgodese personer 
hjemmehørende i andre kommuner enn der 
institusjonen ligger.

– Midlene skal nyttes for plass til personer som 
ut fra kommunens egne behovsvurderinger 
har behov for et tilbud i institusjonen.

– Subsidieringen kan ikke ha et slikt omfang at 
det urimelig påvirker kommunens valg av type 
tiltak.

De midler som ikke kan nyttes i samsvar med 
punktene ovenfor, kan anvendes til medlemmer av 
trossamfunnene som ikke er faste beboere ved til-
taket. Dette kan være tilbud om dagplass, kort-
tidsplass, hjemmebesøk mv. Til sammen foreslås 
det å bevilge 9,2 mill. kroner i tilskudd til Mosse-
rødhjemmet og Jødisk bo- og seniorsenter.

Post 75 Andre kompetansetiltak

Bevilgningen dekker tilskudd til Fagnettverk 
Huntington og Nasjonalt kompetansemiljø om 
utviklingshemming (NAKU).

Utover gjennomgående budsjettiltak som 
omtalt i del I, og generell pris- og lønnsjustering, 
foreslås det ingen andre endringer på posten.

Fagnettverk Huntington

Formålet med bevilgningen er å bedre det kom-
munale helse- og omsorgstilbudet for personer 
med Huntingtons sykdom og deres familier. 
Bevilgningen skal sikre drift av de fem regionale 
ressurssentrene. Ressurssentrene skal ha ansvar 
for drift og utvikling av hvert sitt regionale fag-
nettverk, utvikling av egen nettside, samt delta 
aktivt i det nasjonale fagnettverket.

Ressurssentrene skal være pådrivere for kunn-
skapsbasert praksis og bidra til kommunal tilrette-
legging av helse- og omsorgstjenester, spesielt for 
mennesker i siste fase av Huntingtons sykdom. 
Fagnettverket har gjennomført tiltak for å øke 
kompetanse og kunnskap om Huntington, samt 
koordineringsutvikling på tvers av sentrene. Nett-
siden fagnettverk Huntington er videreutviklet 
som et viktig verktøy i arbeidet.

Bevilgningen foreslås videreført med 5,4 mill. 
kroner i 2022.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, 
NAKU

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshem-
ming (NAKU) skal bidra til å utvikle og styrke det 
faglige grunnlaget i tjenestetilbudene til personer 
med utviklingshemming ved å forene forskning, 
utdanning og praksis. Med bakgrunn i det lands-
omfattende tilsynet med de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene til personer med utviklings-
hemming i 2016, har NAKU gjennomført flere til-
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tak for å øke kompetanse og kvalitet i den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten.

Ett av satsingsområdene til NAKU er å drifte 
Kunnskapsbanken, som helse- og omsorgsperso-
nell kan bruke som støtte og veiledning i sitt dag-
lige arbeid. I 2020 var prioriterte oppgaver drift og 
utvikling av Kunnskapsbanken, pådrive kunn-
skapsutvikling, holde oversikt over kompetanse-
behovet i kommunene, drifte det nasjonale fag-
nettverket om utviklingshemming og psykisk 
helse og samarbeide med tjenestene, kompetanse-
miljøer og andre aktuelle aktører. NAKU har i 
2020 deltatt i flere fagnettverk og prosjekter som 
gjennomføres i kommunale helse- og omsorgs-
tjenester til personer med utviklingshemming.

Det foreslås å videreføre det øremerkede til-
skuddet med 6,3 mill. kroner i 2022.

Post 79 Andre tilskudd

Bevilgningen kan nyttes under post 21. Omtalen 
av postene er samlet i sin helhet under post 21. 
Bevilgningen dekker tilskudd til ulike utviklings-
tiltak innen de kommunale helse- og omsorgstje-
nestene.

Det foreslås å flytte tilskuddet til Ønsketrans-
porten på 4 mill. kroner fra kap. 761, post 21.

Utover gjennomgående budsjettiltak omtalt i 
del I, foreslås bevilgningen på posten i tillegg 
redusert med til sammen 150 mill. kroner knyttet 
til særskilte tilskuddsordninger i 2021 for å redu-
sere de negative konsekvensene av smitteverntil-
takene for sårbare eldre.

Helse- og omsorgsdepartementet garanterer 
for ev. inntektsbortfall ved Det nasjonale alders-
hjem for sjømenn i Stavern med 1 mill. kroner for 
inntil tre beboere som ikke har hjemstedskom-
mune i Norge, jf. forslag til romertallsvedtak IV.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– 29 mill. kroner til flere Alis-avtaler som nasjo-

nal ordning over kap. 762, post 63
– 9,3 mill. kroner til flere primærhelseteam over 

kap. 762, post 63
– 8,8 mill. kroner til drift av koronavaksinasjons-

programmet over kap. 762, post 21
– 1,4 mill. kroner til tolkelovsatsing over kap. 

762, post 21
– 9 mill. kroner foreslås flyttet fra kap. 762, post 

21 til kap. 762, post 70 da regnskapstall for 2019 

og 2020 viser et økt bevilgningsbehov på post 
70. Postene ses under ett.

– 15 mill. kroner foreslås flyttet fra kap. 762, post 
60 til kap. 762, post 70 for å dekke kostnader til 
nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten

– 556 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 
til avvikling av teststasjoner ved grenseover-
ganger

– 80 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av kompensasjonsordning for fastle-
ger

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 148 048 252 120 174 953

60 Forebyggende helsetjenester 453 459 420 961 413 078

61 Fengselshelsetjeneste 182 744 188 963 193 876

63 Allmennlegetjenester 205 003 854 787 344 855

70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 54 775 45 296 70 062

73 Seksuell helse, kan overføres 57 859 59 979 61 538

74 Stiftelsen Amathea 25 228 26 035 26 712

Sum kap. 762 1 127 116 1 848 141 1 285 074
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Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhel-
setjeneste – nærhet og helhet følges opp i tråd 
med Innst. 40 S (2015–2016). Meldingen beskri-
ver utfordringsbildet for de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene med bl.a. fragmenterte tjenes-
ter, mangel på styringsdata, behov for økt og 
endret kompetanse og mangel på tilstrekkelig 
ledelse. I stortingsmeldingen ble det foreslått til-
tak som skal bidra til å utvikle den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten slik at innbyggerne 
opplever at tjenestene er mer kompetente, bedre 
samordnet og mer tilgjengelige. Flere tiltak gjen-
nomføres for å utvikle en mer teambasert tje-
neste, bedre tilbudet til personer med kronisk 
sykdom, styrke tjenestene til barn og unge og for 
å forbedre ledelsen av og heve kompetansen i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten.

I dette budsjettet foreslås det å bevilge midler 
over flere kapitler for å følge opp Primærhelsetje-
nestemeldingen. Mange av tiltakene er en del av 
regjeringens handlingsplan for allmennlegetje-
nesten, som ble lagt fram 11. mai 2020, jf. under. 
Handlingsplanen er forankret i meldingen. Flere 
tiltak er nærmere omtalt her med forslag til 
bevilgninger under de enkelte postene.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Fastleger og kommuner har de senere årene 
meldt om utfordringer i fastlegeordningen og 
øvrige allmennlegetjenester. Evalueringen som 
ble sluttført i 2019 bekreftet dette. Kommuner har 
økende utfordringer med å rekruttere fastleger, 
fastlegene opplever arbeidsbelastningen som for 
stor og innbyggerne opplever utfordringer med 
tilgjengelighet og at kvaliteten ikke er like god for 
alle.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 
(2020–2024). Attraktiv, kvalitetssikker og team-
basert, som ble lagt fram i mai 2020, adresserer 
utfordringene. Planen har tre målområder: (1) en 
attraktiv og trygg karrierevei for fastlegene, (2) 
god kvalitet til alle og (3) en framtid med teamba-
serte allmennlegetjenester. Det inngår 17 tiltak i 
handlingsplanen som til sammen skal tilrettelegge 
for en bærekraftig og framtidsrettet allmenn-
legetjeneste.

Handlingsplanen ble lagt fram som en forplik-
tende opptrappingsplan. Over planperioden fram 
til 2024 vil regjeringen fremme forslag om å 
styrke allmennlegetjenesten med 1,6 mrd. kroner 
sammenlignet med saldert budsjett i 2020. I 2021 
ble bevilgningen styrket med 450 mill. kroner, 
hvorav 50 mill. kroner gjennom omdisponering. I 
2022 foreslås det å styrke bevilgningen til tiltak i 

planen med 300 mill. kroner, hvorav 205 mill. kro-
ner over Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentets budsjett til helårseffekten av styrket 
basistilskudd som følge av økt bevilgning til for-
målet i revidert nasjonalbudsjett for 2021 
(154 mill. kroner), samt en ytterligere styrking av 
basistilskuddet med 51 mill. kroner i 2022. Per 
capitasatsen for de første 1000 listeinnbyggere 
foreslås økt med 11 kroner fra 642 kroner til 653 
kroner, fra 1. januar 2022. 

På kort sikt er det viktigste målet med planen 
å bedre rekrutteringen til og stabiliteten i fastle-
getjenesten. Basisfinansieringen ble derfor styr-
ket og lagt om fra 1. mai 2020. Det ble innført et 
grunntilskudd og et knekkpunkt i basistilskuddet 
svarende til 1000 listeinnbyggere. Formålet med 
omleggingen var og er økt trygghet for leger som 
starter med korte lister og å legge til rette for at 
legene kan redusere arbeidsbelastningen sin noe. 
Basistilskuddet (per capitatilskuddet under 
knekkpunkt) er styrket også i 2021, jf. Revidert 
nasjonalbudsjett for 2021 og foreslås ytterligere 
styrket med 51 mill. kroner i 2022, jamfør over. I 
tillegg foreslås å øke refusjonstakstene for all-
mennlegene med 49 mill. kroner fra 1. januar 2022 
med samme begrunnelse.

Et annet prioritert tiltak for å bedre rekrutte-
ringen er ALIS-avtaler. En trygg og tilrettelagt 
spesialistutdanning har stor betydning for å 
rekruttere leger inn i ordningen. Så langt har til-
skuddet vært rettet mot rekrutteringssvake kom-
muner. Regjeringen vil øke antallet ALIS-avtaler. 
Fra 2022 foreslår regjeringen i tillegg å innføre en 
nasjonal ALIS-avtaleordning. I en nasjonal ordning 
foreslås det at alle avtaler inneholder et sett med 
standardelementer, mens kommuner med størst 
rekrutteringsutfordringer kan tilby tilleggsele-
menter. Det foreslås også midler til introduksjo-
navtaler i 2022. Det vises til omtale under kap. 
762, post 21 og 63. Sykehjelps- og pensjonsordnin-
gen for leger (SOP) er styrket også i avtaleåret 
2021–2022.

I 2021 har Helse- og omsorgsdepartementet 
sammen med KS og Legeforeningen begynt arbei-
det med å gjennomgå takstsystemet for å under-
støtte faglig riktig praksis. Enkelte takstendringer 
er allerede innført fra 1. juli 2021.

Enkelte tiltak i planen, framfor alt under mål-
område 2 og 3, strekker seg over flere år og har 
som formål å bidra til gode allmennlegetjenester 
til alle innbyggere framover i tid. Helsedirektora-
tet har startet utredningen av et nasjonalt system 
for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 
Systemet skal bygge på eksisterende aktører og 
systemer, og skal legge grunnlaget for mer syste-
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matisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasi-
entsikkerhet i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Viktige elementer som inngår 
er å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer, å 
utvikle veileder for systematisk arbeid med kvali-
tet og pasientsikkerhet, å utvikle et system for 
feedback fra pasient til lege og for å måle pasien-
topplevd kvalitet og å integrere kvalitets- og pasi-
entsikkerhetsarbeid i etter- og spesialistutdan-
ning i allmennmedisin.

Systematisk, god og trygg ledelse i og av all-
mennlegetjenesten i kommunen er viktig for å 
sikre kvalitet i tjenestene og en effektiv ressursut-
nyttelse. Gjennom handlingsplanen har regjerin-
gen forpliktet seg til å styrke ledelsen i fastlege-
ordningen og øvrig allmennlegetjeneste i kommu-
nene. I 2022 følges dette opp gjennom forslag om 
økt bevilgning til Nasjonal lederutdanning for pri-
mærhelsetjenesten for å utvide antall plasser øre-
merket for leger i kommunale helse- og omsorgs-
tjenester. For at flere skal kunne gjennomføre 
lederutdanning er det i tillegg anskaffet utvikling 
av en tilrettelagt kortere utdanning rettet mot 
ledere av primærhelseteam og gruppepraksiser 
som også skal tilrettelegges for øvrige fastleger. 
Utdanningen skal være en kombinasjon av nettba-
serte studier og samlinger. I 2022 foreslås også 
bevilgning til sistnevnte utdanning.

Under målområde 3 vil evalueringen av piloten 
med primærhelseteam ferdigstilles ved utgangen 
av 2021. Videre utvikling av en teambasert all-
mennlegetjeneste, herunder en hensiktsmessig 
finansieringsmodell for dette, vil vurderes i det 
videre arbeidet basert bl.a. på sluttevalueringen. I 
utredningsarbeidet legges det til grunn at ny 
modell bør kunne velges både av leger i team og 
av leger som ikke jobber i team. Å gå over i even-
tuell ny modell vil være frivillig. For å følge opp 
målet om en mer teambasert fastlegeordningen 
foreslår regjeringen å styrke bevilgning til team 
også i 2022 og bevilge midler til et risikojuste-
ringsverktøy.

En pilot for utprøving av triageringverktøy på 
fastlegekontor ble iverksatt mai 2021, og vil gi inn-
sikt i bruk av nye arbeidsmetoder. Formålet med 
piloten er bl.a. å bedre sortere helsehjelpen til 
beste effektive omsorgsnivå og prioritere innbyg-
gernes helsebehov i tråd med hastegrad og alvor-
lighet.

Helsedirektoratet følger utviklingen i allmenn-
legetjenesten nøye. Første årsrapport ble lagt 
fram medio mai 2021. Årsrapporten viser at det 
fortsatt er rekrutteringsutfordringer. Årsrappor-
ten viser likevel at det allerede første året er 
skjedd mye, men at endring tar tid. Det er for tid-

lig å konkludere i hvor stor grad tiltakene i planen 
har effekt.

Oversikten nedenfor viser beløpene tiltak på 
allmennlegeområdet er foreslått budsjettert med i 
2022, på kap. 762:
– 93,7 mill. kroner til pilot primærhelseteam
– 7,5 mill. kroner til pilot legevakt
– 174,6 mill. kroner til Alis-avtaler som nasjonal 

ordning
– 40 mill. kroner til Alis-kontor
– 32,7 mill. kroner til introduksjonsavtaler
– 8 mill. kroner til kvalitetsarbeid (SKIL)
– 5 mill. kroner til risikojusteringsverktøy
– 5 mill. kroner til triageringsverktøy
– 8,5 mill. kroner til lederutdanning
– 8,5 mill. kroner til EPJ-utvikling gjennom EPJ-

løftene
– 32,8 mill. kroner til forskning og kompetanse 

(AFEene, NSDM og NKLM)

Totalt foreslås det 416,3 mill. kroner i 2022.
Det foreslås 10,7 mill. kroner til pilot oppføl-

gingsteam og 22 mill. kroner til digital hjemme-
oppfølging. Dette er prosjekter som også bidrar til 
å utvikle allmennlegetjenesten i tråd med målene i 
handlingsplanen.

Det foreslås i tillegg 205 mill. kroner over 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
budsjett til styrket basistilskudd under knekk-
punkt.

Tiltak som følge av covid-19

Koronapandemien har skapt utfordringer for kom-
munene, behandlergruppene og brukerne. Kom-
munene har ytt en formidabel innsats i håndterin-
gen og bekjempelsen av pandemien. Kommuner 
har i 2021 hatt merutgifter særlig til arbeidet med 
testing, isolering, smittesporing og karantenering 
(TISK-arbeid), vaksinasjon, generelle smittevern-
tiltak inkludert smittevernutstyr og bruk av perso-
nell til nye og endrede oppgaver. Det er opprettet 
luftveisklinikker, teststasjoner og vaksinasjons-
sentre. Massetesting og jevnlig testing er tatt i 
bruk som virkemiddel for å åpne samfunnet ras-
kere og for å sørge for å holde skoler, barnehager, 
universiteter osv. åpne i 2021.

Kommunene er i hovedsak kompensert for 
merutgiftene over Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets budsjett. I tillegg har det 
vært egne tilskuddsordninger til bl.a. testing på 
grensen, testing i karantenehotell og praksiskom-
pensasjon til leger som blir smittet i sitt virke. I 
2021 ble det bevilget 825 mill. kroner til testing på 
grensen, 28 mill. kroner til testing i karanteneho-
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tell og 60 mill. kroner til praksiskompensasjon til 
leger. Det ble bevilget 941 mill. kroner til massete-
sting og 257 mill. kroner til statlig finansiering av 
testing til koronasertifikat ved bruk av private 
aktører uten avtale med det offentlige. Det ble 
også gjort takstendringer for å tilrettelegge for 
bl.a. digital oppfølging av pasienter. De aller fleste 
koronatiltakene vil avvikles i løpet av høsten 2021. 
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget der-
som situasjonen skulle tilsi behov for bevilginger 
til disse tiltakene også i 2022.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Det foreslås 8,8 mill. kroner til å iverksette koro-
navaksinasjonsprogrammet i kommunene. Kost-
nadene i kommunene er bl.a. knyttet til innkjøp av 
utstyr, lagerleie, pakking, distribusjon og håndte-
ring av vaksinelager.

Utgiftene til å gjennomføre og drifte koro-
navaksinasjonsprogrammet er nært knyttet til 
behovet for vaksiner i befolkningen i 2022. Det er 
ventet at hele befolkningen fra 12 år og oppover 
vil ha fått tilbud om vaksine i løpet av 2021. Pande-
misituasjonen tilsier imidlertid at befolkningen 
også i 2022, og sannsynligvis i årene framover, vil 
ha behov for oppfriskningsdoser og/eller vaksi-
ner som beskytter mot nye virusvarianter.

Barn, unge og familier

Barn, unge og familier er et av regjeringens sats-
ningsområder. Tiltak rettet mot målgruppen 
inkluderer hele helse- og omsorgstjenesten og fol-
kehelsearbeidet. Barn og unge skal oppleve god 
tilgjengelighet til hjelp når de trenger det. Korona-
pandemien har imidlertid medført at mange 
helse- og omsorgstjenester fikk redusert åpnings-
tid eller ble stengt. Dette gir utfordringer og økt 
risiko for mange grupper, bl.a. sårbare og utsatte 
barn og unge. Mange av de som var sårbare fra 
før, har blitt mer sårbare. Særlig kapasiteten og til-
gjengeligheten ved avlastningstjenester og helses-
tasjons- og skolehelsetjenesten har vært redusert, 
både pga. smitteverntiltak og omdisponering av 
personell. Videre har stengte eller reduserte tje-
nester også medført belastninger for pårørende.

Helsedirektoratet utarbeidet tidlig i pande-
mien anbefalinger til helse- og omsorgstjenesten 
om oppfølging av sårbare grupper, herunder per-
soner med psykiske helse- og rusutfordringer. 
Anbefalingene har vektlagt at lavterskeltiltak bør 
opprettholdes i så stor grad som mulig og at både 
kommuner og spesialisthelsetjenesten skal opp-
rettholde så normal drift som mulig innenfor ram-

mene av smittevernhensyn. Det ble i mars 2020 
også nedsatt en direktoratsgruppe for å følge med 
på tjenestetilbudet til barn og unge under pande-
mien. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redu-
sere de negative konsekvensene av pandemien for 
barn og unge. Ved behandlingen av Prop. 117 S 
(2019–2020) ble det bevilget 400 mill. kroner til en 
tiltakspakke for sårbare barn og unge. 10. novem-
ber 2020 la regjeringen fram et tillegg til 2021-bud-
sjettet (Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)) hvor det 
ble foreslått en bevilgning på 158 mill. kroner ret-
tet mot sårbare grupper og personer som er 
ensomme. 29. januar 2021 (Prop. 79 S (2020–
2021)) ble det lagt fram en tiltakspakke for barn 
og unge, eldre og studenter med tiltak på totalt 
om lag 2 mrd. kroner. Forslagene ble vedtatt.

Det vises til nærmere omtale av tiltak under 
kap. 714, 761 og 765.

Barn og unge har høy digital kompetanse, 
men mange opplever det som krevende å finne 
fram til helseinformasjon og vurdere kildene. Det 
arbeides derfor med å legge til rette for utvikling 
og drift av digitale tjenester til barn og unge, her-
under digitalisering av helsestasjons- og skolehel-
setjenesten og for å tilrettelegge for kvalitetssikret 
og relevant informasjon som er lett tilgjengelig. Se 
omtale under kap. 762, post 21.

Regjeringen har lagt fram Meld. St. 25 (2020–
2021) Likeverdsreformen. Målet med Likeverds-
reformen er å gjøre hverdagen enklere for fami-
lier som har eller venter barn med alvorlig syk-
dom, skade eller funksjonsnedsettelse. Gode tje-
nester til barn og unge forutsetter bedre samar-
beid mellom ulike hjelpetiltak. Regjeringen har i 
Prop. 100 L (2020–2021) Endringer i velferds-
tjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og 
barnekoordinator), foreslått en rekke lov-
endringer som skal gi bedre velferdstjenester for 
barn og unge som har behov for et sammensatt 
tjenestetilbud, herunder bl.a. lovfeste en rett til 
barnekoordinator og lovfeste en plikt for alle vel-
ferdstjenestene til å samarbeide om oppfølgingen 
av barn og unge som har behov for sammensatte 
tjenester. For nærmere omtale se kap. 761, Prop. 
100 L (2020–2021), jf. Innst. 581 L (2020–2021).

Et sentralt mål for regjeringen er å styrke det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet til 
barn, unge og deres familier, inkludert tilbudet til 
gravide. Regjeringen har satset på å bygge opp et 
godt lavterskeltilbud i kommunene og har bl.a. 
over flere år styrket helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten. Se nærmere omtale under kap. 762, 
post 60.

Et særlig satsingsområde for regjeringen er 
arbeidet mot vold og overgrep. Gjennom å tydelig-
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gjøre ansvaret i lov og øke kompetansen, legger 
regjeringen til rette for at de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene, inkludert fastleger, helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten og legevakt, blir 
bedre i stand til å avdekke og bekjempe vold og 
overgrep, og til å følge opp og hjelpe voldsutsatte 
og voldsutøvere. Regjeringen la i august 2021 
fram Frihet fra vold – regjeringens handlingsplan 
for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjo-
ner (2021–2024). Se omtale under kap. 765, post 
21 og 75.

Kunnskapsdepartementet har ledet 0–24-
samarbeidet, der Helse- og omsorgsdepartemen-
tet, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og 
sosialdepartementet og Justis- og beredskapsde-
partementet deltok. Samarbeidet skulle i 
utgangspunktet gjelde perioden 2015–2020. For-
sinkelser på grunn av den ekstraordinære situa-
sjonen med pandemien og smitteverntiltak i 2020 
gjorde at 0–24-samarbeidet ble forlenget inn i 
2021. Målet er å styrke oppfølgingen av utsatte 
barn og unge i alderen 0–24 år gjennom bedre 
samarbeid mellom tjenestene for å hindre frafall i 
videregående opplæring og senere utenforskap i 
samfunnet. 0–24-samarbeidsprosjektet i direkto-
ratene har levert sluttrapport og gjennomført en 
utredning med anbefalinger om videre tverrsek-
toriell samordning. For ytterligere omtale, se 
Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2021–
2022). Det er et stort behov for å koordinere 
samarbeid om utsatte barn og unge som over-
skrider sektorområder og forvaltningsnivåer. I 
Strategi for utvikling av departementsfellesska-
pet – gode hver for oss best sammen 
(2021−2025) er kjernegrupper en ny arbeidsform 
for å sikre flerfaglig samarbeid og forankring ved 
gjenstridige problemer. Kjernegrupper skal iva-
reta samordnet utvikling og gjennomføring av 
tverrgående politikk på komplekse områder. Det 
er under etablering en kjernegruppepilot for 
samordning av arbeidet for utsatte barn og unge. 
Det videre samarbeidet om utsatte barn og unge 
vil tas inn i kjernegruppepiloten.

Habilitering og rehabilitering

Helsedirektoratet fikk i 2020 i oppdrag å evalu-
ere Opptrappingsplan for habilitering og rehabili-
tering (2017–2019). Evalueringen ble lagt fram 
februar 2021. Formålet med opptrappingsplanen 
var å sette kommunene bedre i stand til å ivareta 
pasienter med habiliterings- og rehabiliterings-
behov på en god måte. Evalueringen viser bl.a. at 
planen har hatt en positiv virkning ved å sette 
fokus på et felt som tidligere ikke har vært til-

strekkelig prioritert. Samtidig peker rapporten 
på flere forbedringspunkter og at planen har truf-
fet kommunene ulikt. Rapporten kommer med 
flere anbefalinger, bl.a. å utarbeide en nasjonal 
plan for habilitering og rehabilitering samt 
bedret datakvalitet og forskning på området. 
Andelen kommuner som har plan for sin rehabili-
teringsvirksomhet har økt i opptrappingsplanens 
virketid. Kommunalt planarbeid innen rehabilite-
ring har vært et sentralt element i opptrappings-
planen. Helse- og omsorgsdepartementet vil 
følge opp evalueringen i samarbeid med Helsedi-
rektoratet.

Anmodningsvedtak

Nasjonal plan for rehabilitering av personer som har 
gjennomgått COVID-19

Vedtak nr. 12, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest få på plass en 
nasjonal plan for rehabilitering av personer som 
har gjennomgått COVID-19, og har behov for 
opptrening.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trondale-
debatt i Stortinget, 6. oktober 2020. Anmodnings-
vedtaket anses som utkvittert gjennom Helsedi-
rektoratets lansering av nasjonal plan for rehabili-
tering etter covid-19 den 21. juni 2021. Planen 
angir anbefalt retning for arbeidet med rehabilite-
ring for personer som har rehabiliteringsbehov 
etter å ha gjennomgått covid-19-sykdom.

Ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsyke-
pleie

God kompetanse er en forutsetning for gode, 
effektive og trygge tjenester. Som beskrevet i Pri-
mærhelsetjenestemeldingen, har kommunene 
behov for personell med høyere og bredere kom-
petanse enn i dag. På initiativ fra regjeringen er 
det derfor etablert en masterutdanning i avansert 
klinisk allmennsykepleie rettet mot behovene i 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Regjerin-
gen har innført spesialistgodkjenning for denne 
gruppen. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025.

Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for 
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten for perioden 
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2021–2025. Målet med Kompetanseløft 2025 er å 
bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre at 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har til-
strekkelig og kompetent bemanning. Kompetan-
seløft 2025 har følgende fire strategiske områder 
med tilhørende tiltak:
– rekruttere, beholde og utvikle personell
– brukermedvirkning, tjenesteutvikling og tverr-

faglig samarbeid
– kommunal sektor som forskningsaktører, fag-

utviklings- og opplæringsarena
– ledelse, samhandling og planlegging

Flere tiltak under kap. 762, postene 21, 60, 63 og 
70 inngår i kompetanseløftet.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pris-
justering:
– 8,8 mill. kroner til drift av koronavaksinasjons-

programmet.
– 1,4 mill. kroner til tolkelovsatsing
– 9 mill. kroner foreslås flyttet til post 70 da regn-

skapstall for 2019 og 2020 viser økt bevilg-
ningsbehov på posten. Postene ses under ett.

– 80 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av kompensasjonsordning for fast-
leger.

Bevilgningen dekker tilskudd og driftsutgifter til 
ulike utviklingstiltak innen primærhelsetjenester. 
Bevilgningen kan nyttes under post 70.

Pilot primærhelseteam

Det ble i 2021 bevilget 77,2 mill. kroner til pilot-
prosjektet med primærhelseteam, hvorav 
25,3 mill. kroner på kap. 762, post 21.

Det foreslås i 2022 å bevilge 26 mill. kroner på 
kap. 762, post 21. Det vises til nærmere omtale av 
piloten på kap. 762, post 63.

Tilskudd til pilot primærhelseteam inngår i 
Kompetanseløft 2025.

Risikojusteringsverktøy

Det foreslås å bevilge 5 mill. kroner over kap. 762, 
post 21 til Helsedirektoratet i 2022 til arbeidet 
med et verktøy for risikojustering.

Et risikojusteringsverktøy vil bl.a. kunne 
benyttes i arbeidet med kvalitet, for å få bedre 
data om tjenesten, samt til finansieringsformål.

Digital hjemmeoppfølging

Forsøk med digital hjemmeoppfølging omtales 
nærmere under kap. 762, post 63. Det vises også 
til øvrig omtale av velferdsteknologiprogrammet 
under kap. 701, post 21, kap. 740, kap. 761, post 21 
og 68 og kap. 769, post 70.

Det ble bevilget til sammen 22 mill. kroner til 
prosjektet ny utprøving av digital hjemmeoppføl-
ging i 2021, 10 mill. kroner på kap. 762, post 21 og 
12 mill. kroner på kap. 762, post 63. Det foreslås å 
videreføre samme bevilgning og fordeling mellom 
postene i 2022.

E-konsultasjon og triagering

Det ble i takstforhandlingene 2019 lagt til rette for 
økt og riktig bruk av e-konsultasjon. I forbindelse 
med koronapandemien har det vært en økning i 
antall og andel e-konsultasjoner i forhold til kon-
sultasjoner med fysisk oppmøte.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i 2021, 
sammen med Helsedirektoratet, ferdigstilt en 
utredning om bruk av e-konsultasjon ved sykmel-
ding.

Helsedirektoratet og Norsk Helsenett SF 
(NHN) ble i 2020 gitt i oppdrag å forberede 
anskaffelse og utprøving av triageringsverktøy i 
fastlegekontor. I mai 2021 ble en pilot startet. Et 
triageringsverktøy skal bidra til å sortere helse-
hjelpen til det mest effektive omsorgsnivået, prio-
ritere innbyggers helsebehov i tråd med haste- og 
alvorlighetsgrad, bedre forberedelse før legetime 
og avlaste fastlegen. Videre skal det gi pasienten 
grunnlag for å gjøre informerte valg om egne hel-
sebehov og bidra til at pasienten ses som en like-
verdig partner med et aktivt forhold til sin helse-
situasjon.

Det ble i 2020 bevilget 7 mill. kroner til 
utprøving av triageringsverktøy på kap. 762, post 
21. I 2021 ble det bevilget 5 mill. kroner til dette 
formålet. Det foreslås bevilget 5 mill. kroner i 
2022.

Det vises til omtale om digitalisering under 
kap. 701, post 21, kap. 740 og kap. 761.

Pilot oppfølgingsteam

Pilot for tverrfaglig strukturert oppfølgings-
team startet høsten 2018. Formålet med piloten 
er å få til strukturert og tverrfaglig oppfølging 
ut fra brukerens/pasientens individuelle behov 
og som bidrar til mestring og bedre funksjon. 
Formålet er også å forebygge og/eller utsette 
behovet for kommunale helse- og omsorgstje-
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nester og redusere unødvendige innleggelser i 
sykehus. Målgruppen for oppfølgingsteam er 
personer med store og sammensatte behov uav-
hengig av alder og diagnose. Seks kommuner 
har deltatt i pilotprosjektet i tre år. Piloten er 
videreført til 2023 som følge av forsinkelser i 
framdrift bl.a. som følge av koronapandemien. 
Fire av de seks opprinnelige kommunene deltar 
i videreføringen. Ett element i piloten er å tidlig 
identifisere personer med behov for slik oppføl-
ging. I den forbindelse testes det ut et nytt elek-
tronisk verktøy for risikokartlegging. Verktøyet 
prøves ut hos fastleger i deltakerkommunene og 
senere også i sykehus.

Det ble i 2021 bevilget til sammen 12,5 mill. 
kroner til piloten, hvorav 8,5 mill. kroner over post 
63 og 4 mill. kroner over post 21. Som følge av 
redusert antall kommuner som deltar i forlengel-
sen av piloten, foreslås det å redusere den årlige 
bevilgningen til 10,7 mill. kroner fordelt på pos-
tene 21 og 63 i 2022. Tilskudd til pilot oppføl-
gingsteam inngår i Kompetanseløft 2025.

Legevaktfeltet

Som en oppfølging av akuttmedisinforskriften og 
NOU 2015: 17 Først og fremst, er Helsedirektora-
tet tildelt midler til drift og anskaffelser på lege-
vaktfeltet, bl.a. til kurs i akuttmedisin og volds- og 
overgrepshåndtering. Det ble bevilget 4 mill. kro-
ner i 2021. Smitteverntiltak har medført forsinkel-
ser i gjennomføringen av kursene. Overgangsord-
ningen for å ha gjennomført kurs ble besluttet for-
lenget. Det vises til omtale under kap. 762, post 
63.

Med bakgrunn i Meld. St. 26 (2014–2015) 
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og hel-
het og Akuttutvalgets utredning, har Helsedirek-
toratet utredet et pilotprosjekt på legevaktfeltet 
som kan bidra til å sikre en bærekraftig og for-
svarlig lokal akuttmedisinsk beredskap i kommu-
nene i framtiden. Drift av prosjektet startet i 2019. 
På grunn av forsinket oppstart ble det besluttet å 
forlenge legevaktpilotene fram til 30. juni 2022. 
Det ble bevilget 3 mill. kroner til pilotprosjektet på 
denne posten i 2021. Beløpet foreslås videreført i 
2022 med halvårseffekt (1,5 mill. kroner). Det 
vises til omtale under post 63.

Det ble i 2015 innført et nasjonalt telefonnum-
mer 116 117 til alle kommunale legevaktsentraler. 
116 117 er et EU-harmonisert telefonnummer 
som er gratis å ringe for innbyggerne. Drifts- og 
samtalekostnader dekkes av staten via Helsedi-
rektoratet. Det ble bevilget 4 mill. kroner til for-

målet i 2021. Bevilgningen foreslås videreført i 
2022.

En ekspertgruppe på legevakt ble nedsatt i 
januar 2021. Ekspertgruppen skal kartlegge vakt-
belastning for lege i vakt på tvers av kommuner 
med ulik størrelse og sentralitet. Sluttrapporten 
legges fram 1. november 2021. Det er avsatt 
2,5 mill. kroner til ekspertgruppens arbeid.

Anmodningsvedtak

Legevakt- og fastlegeordningen

Vedtak nr. 468, 13. februar 2018

«Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak 
til Stortinget om forbedringer i legevaktordnin-
gen som også bidrar til rekrutteringen til fastlege-
ordningen.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Represen-
tantforslag 8:3 S (2017–2018) om tiltak for å styrke 
rekruttering til og finansiering av fastlegeordnin-
gen, i tråd med intensjonene i samhandlingsrefor-
men, jf. Innst. 109 S (2017–2018).

I Innst. 11 S (2020–2021) viste Helse- og 
omsorgskomiteen til at Stortinget ikke har mottatt 
en egen sak om forbedringer i legevaktordningen 
som også bidrar til rekrutteringen til fastlegeord-
ningen, samt at regjeringens handlingsplan for all-
mennlegetjenesten ikke gikk nærmere inn i lege-
vaktordningen. Kontroll- og konstitusjonskomi-
teen opprettholdt vedtaket, jf. Innst. 580 S (2020–
2021). Komiteen viser til vedtakets ordlyd hvoret-
ter regjeringen ble bedt om å legge fram en egen 
sak om legevakts- og fastlegeordningen og avven-
ter dette før vedtaket kan kvitteres ut.

Vedtaket er fulgt opp gjennom handlingspla-
nen for allmennlegetjenesten. Legevakt inngår 
som eget tiltak i handlingsplanen: «regjeringen vil 
skaffe økt innsikt om legevaktarbeid og prøve ut 
nye måter å drive legevakt». I januar 2021 ned-
satte departementet en ekspertgruppe som skal 
kartlegge hvordan legers vaktbelastning er for-
delt på kommuner av ulik størrelse og sentralitet. 
Ekspertgruppen leverte sin rapport november 
2021.

Legevaktpiloten videreføres og vil gi erfaring 
med alternative måter å organisere legevakt på. 
Innsikten fra ekspertgruppen og piloten vil bli 
brukt aktivt i forbedringen av legevaktordningen 
slik at den ikke virker til hinder for rekruttering til 
allmennlegetjenesten.
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Nasjonalt system for kvalitetsforbedring og pasient-
sikkerhet i fastlegeordningen og øvrig allmenn-
legetjeneste

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten har 
som et av tre målområder å sikre tjenester av god 
kvalitet til alle. Et ledd i å oppnå dette er å styrke 
satsingen på det systematiske arbeidet med kvali-
tetsforbedring og pasientsikkerhet i den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vurdere 
hvordan det kan etableres et nasjonalt system for 
systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet i fastlegeordningen og øvrig all-
mennlegetjeneste i kommunene. Oppdraget er en 
del av oppfølgingen av handlingsplan for allmenn-
legetjenesten, men det skal også bidra til å følge 
opp handlingsplan for pasientsikkerhet og kvali-
tetsforbedring og til å implementere forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring. Formålet er å bidra 
til målrettet, systematisk og samordnet innsats for 
gode og trygge tjenester, og legge til rette for at 
krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten kan etterleves. Det er 
et mål at både kvaliteten i tjenestene og kompetan-
sen i praktisk kvalitetsforbedringsarbeid styrkes. 
Arbeidet skal bidra til færre pasientskader, bedre 
pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i fastlege-
ordningen og øvrig allmennlegetjeneste i kommu-
nene.

Arbeidet med det nasjonale systemet er foran-
kret i Helsedirektoratet med involvering av rele-
vante aktører som bl.a. KS, Folkehelseinstituttet 
(FHI), Direktoratet for e-helse, Legeforeningen 
og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieunder-
søkelser (NOKLUS).

Senter for kvalitet i legetjenesten (SKIL) spil-
ler også en viktig rolle i arbeidet med kvalitetsfor-
bedring og pasientsikkerhet i kommunene. Kunn-
skapen og kompetansen til SKIL vil derfor være 
viktig inn i arbeidet som pågår med det nye nasjo-
nale systemet og SKIL vil inngå som en sentral 
aktør i dette. SKIL ble i 2021 omdannet fra et 
aksjeselskap til en stiftelse. Det foreslås å bevilge 
8 mill. kroner til SKIL for å understøtte SKILs 
arbeid inn mot nytt nasjonalt system for kvalitets-
forbedring og pasientsikkerhet i fastlegeordnin-
gen og øvrig allmennlegetjeneste.

Gjennomføring av handlingsplanen for allmenn-
legetjenesten

Det foreslås å bevilge 8 mill. kroner til å gjennom-
føre og evaluere handlingsplanen for allmennle-

getjenesten i 2022. Midlene skal dekke ekstern 
følgeevaluering av handlingsplanen og gjennomfø-
ring og oppfølging av handlingsplanen i Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Digitale tjenester til barn og unge

Det ble i 2021 avsatt 35 mill. kroner på kap. 762, 
post 21 for å legge til rette for utvikling og drift av 
digitale tjenester til barn og unge. Midlene ble til-
delt Helsedirektoratet, og ble i 2021 bl.a. dispo-
nert til prosjektet DigiHelsestasjon. Digitalise-
ring av helsestasjons- og skolehelsetjenesten inn-
går som tiltak i regjeringens handlingsplan for 
forebygging av selvmord. Det er særlig relevant å 
se arbeidet i sammenheng med programmet digi-
tale tjenester til barn og unge (DigiUng) i tråd 
med anbefalingene fra Helsedirektoratet, Direkto-
ratet for e-helse og Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet. Den pågående koronapandemien har 
ytterligere aktualisert behovet for digitale tjenes-
ter for barn og unge. Bevilgingen foreslås videre-
ført. Inntil 1 mill. kroner av bevilgningen foreslås 
øremerket til utviklingstilskudd til digitale hjelpe-
tjenester til organisasjoner som er med i DigiUng 
nettverket.

I forbindelse med Stortingets behandling av 
Prop. 1 S (2020–2021), jf. Innst. 11 S (2020–2021) 
ble det bevilget 11,3 mill. kroner til drift og videre-
utvikling av digitale tjenester til ungdom og helse-
informasjon via ung.no. Bevilgningen er bl.a. 
benyttet til å finansiere svar på helsespørsmål på 
ung.no og på ulike utviklings- og prosjektarbeid 
knyttet til chat-tjenester, søk-funksjonalitet og sik-
ker-dialog. Bevilgningen foreslås videreført.

Midlene skal i 2022 også disponeres til infor-
masjon og veiledning på internett om seksuell og 
reproduktiv helse og prevensjon for ungdom.

Nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp

Det vises til omtale i Meld. St. 15 (2017–2018) 
Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, og 
Stortingets behandling av denne jf. Innst. 43 S 
(2018–2019). I meldingen foreslås det å videreføre 
læringsnettverk for gode pasientforløp i perioden 
2020–2022. Formålet er å støtte kommunene og 
helseforetakene i arbeidet med å bedre overgan-
gene i pasientforløpet og sikre brukernes behov 
for helhetlige, trygge og koordinerte tjenester. 
Tiltaket er forankret i avtalen mellom regjeringen 
og KS om gjennomføring av Leve hele livet 2019–
2023. Arbeidet med læringsnettverkene er forsin-
ket på grunn av koronapandemien. For å sikre 
prosjektet tilstrekkelig tid til gjennomføring, fore-
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slås prosjektperioden forlenget med ett år, ut 
2023.

Midlene skal benyttes i tråd med prosjekt-
beskrivelser og budsjett slik de er godkjent av sty-
ringsgruppen for læringsnettverk for gode pasi-
entforløp. Det foreslås å videreføre tildelingen av 
inntil 4 mill. kroner til læringsnettverkene over 
kap. 762, post 21 for 2022. I tillegg foreslås det å 
videreføre tilskudd til formålet over kap. 765, post 
21 for 2022. Tilskuddet inngår i Kompetanseløft 
2025.

Seksuell helse

Regjeringens innsats på seksuell helse er foran-
kret i Snakk om det! Strategi for seksuell helse 
(2017–2022). God seksuell helse er en ressurs og 
beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og 
mestringsferdigheter gjennom hele livet.

Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall 
svangerskapsavbrudd (2020–2024) er forankret i 
strategien Snakk om det! Strategi for seksuell 
helse (2017–2022). Målet med handlingsplanen er 
å bidra til å redusere aborttallene med en tredje-
del i perioden 2014–2024. Regjeringen følger opp 
handlingsplanen bl.a. ved å utvide rekvireringsret-
ten til jordmødre og helsesykepleiere fra 1. januar 
2022, slik at de også gis rett til å rekvirere hormo-
nell prevensjon til unge under 16 år.

I 2021 ble det bevilget 13,3 mill. kroner for å 
dekke driftsutgifter og anskaffelser i tilknytning 
til arbeidet med Snakk om det! Strategi for seksu-
ell helse (2017–2022). Midlene finansierer bl.a. 
Helsedirektoratet sin ordning med gratis kondo-
mer, drift og videreutvikling av Zanzu.no og kam-
panjer. I 2020 distribuerte Helsedirektoratet om 
lag 3 millioner kondomer via helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, organisasjoner og utdan-
ningsinstitusjoner samt om lag 3 millioner kondo-
mer via nettjenesten gratiskondomer.no (Hel-
senorge). Pga. koronapandemien var det en ned-
gang i distribusjon via helsestasjon, skolehelsetje-
neste mv. på 40 pst. sammenlignet med 2019. I 
2021 dekket midlene også arbeidet med revitalise-
ring av strategi for seksuell helse Snakk om det! 
og ekstern evaluering av tilskuddsordningene 
Seksuell helse, Forskrift om tilskudd til arbeid 
innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjo-
ner (kap. 762, post 73) og Stiftelsen Amathea (kap. 
762, post 74). Bevilgningen foreslås videreført i 
2022.

Anmodningsvedtak

Forskrivningsrett på prevensjon til de under 16 år

Vedtak nr. 589, 13. juni 2019

«Stortinget ber regjeringen fjerne begrensningen 
som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke 
har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til 
unge under 16 år.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 
19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga Gode liv i eit 
trygt samfunn, jf. Innst. 269 S (2018–2019).

I Innst. 11 S (2020–2021) viser komiteens fler-
tall til at forslaget er sendt ut på høring med frist 8. 
januar 2021, og at regjeringen vil komme tilbake 
til Stortinget på egnet måte.

Anmodningsvedtaket anses som utkvittert 
ettersom Helse- og omsorgsdepartementet høsten 
2020 sendte på høring forslag om å utvide rekvire-
ringsretten slik at jordmødre og helsesykepleiere 
også gis rett til å rekvirere hormonell prevensjon 
til unge under 16 år. I Innst. 580 S (2020–2021) 
merket kontroll- og konstitusjonskomitéen seg at 
forslaget var sendt på høring, og avventet utkvitte-
ring av vedtaket til forskriftsendringene ble gjen-
nomført. Det ble 24. august 2021 fastsatt 
endringer i forskrift om rekvirering av legemidler 
fra apotek som innebærer at helsesykepleiere og 
jordmødre kan rekvirere alle typer prevensjon, 
også til personer under 16 år. Forskriften trer i 
kraft 1. januar 2022.

Nasjonal diabetesplan

Nasjonal diabetesplan 2017–2021 har hatt som mål 
å forbedre helse- og omsorgstjenestenes arbeid 
med å forebygge, følge opp og behandle personer 
med diabetes. De fleste av tiltakene i planen er 
gjennomført eller er under gjennomføring. Flere 
av dem er ferdigstilt i samarbeid mellom Helsedi-
rektoratet og Diabetesforbundet. I planperioden 
er det bl.a. gjennomført flere tiltak for å bedre fast-
legers oppfølging av pasienter med diabetes, som 
f.eks. opplæring i bruk av medikamenter ved dia-
betes, og forbedrede takster for gjennomføring av 
årskontroller og innsending av diabetesskjema til 
kvalitetsregistre. Avstandsoppfølging og annen 
digitalisering har bidratt til bedre oppfølging av 
pasienter med diabetes. Kompetanseløft 2025 er 
lagt fram og skal forbedre kompetansen i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg 
er det lagt fram flere dokumenter som omhandler 
risikofaktorer for diabetes. Det er fortsatt behov 
for tiltak for både å forebygge utvikling av diabe-
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tes type 2, forbedre helse- og omsorgstjenestens 
oppfølging av alle med en diabetesdiagnose, og 
innhente mer kunnskap om behandling av syk-
dommen. Regjeringen foreslår at diabetesplanen 
fornyes fra 2022 ved at noen tiltak fra gjeldende 
plan videreføres og nye tilføres. Det foreslås at 
bevilgningen på 4 mill. kroner til oppfølging av 
planen blir videreført i 2022.

Smittevern

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet 
og er en forutsetning for å begrense utbrudd og 
spredning av smittsomme sykdommer i helsetje-
nesten og samfunnet. Slik er godt smittevern også 
avgjørende for å håndtere utfordringen med anti-
mikrobiell resistens (AMR). Smittevern både 
begrenser spredningen av resistente mikrober og 
forebygger infeksjoner. Dermed reduseres beho-
vet for antibiotikabehandling. Helse- og omsorgs-
departementet har utarbeidet en nasjonal Hand-
lingsplan for et bedre smittevern (2019–2023) 
med det mål å redusere helsetjenesteassosierte 
infeksjoner.

Det er klare overlapp i arbeidet mot antibioti-
karesistens og håndteringen av koronaviruset. 
Tiltakene som er satt i gang etter lansering av 
handlingsplanen for et bedre smittevern bidrar 
ikke bare til å begrense spredning av resistente 
bakterier, men er også viktige for å begrense 
smitte av koronavirus.

Regjeringen har hatt et mål om å redusere 
antibiotikabruken i befolkningen med 30 pst. 
innen utløpet av 2020. Selv om målet sannsynligvis 
er nådd, er det viktig å fortsette arbeidet for å opp-
rettholde fokus på antibiotikaresistens også etter 
2020. Det foreslås å videreføre midler til Helsedi-
rektoratets arbeid med smittevern i 2022.

Det ble i 2020 opprettet en ordning med prak-
siskompensasjon til fastleger som i sitt legearbeid 
blir smittet av eller satt i karantene grunnet covid-
19. I 2020 er det utbetalt 59 mill. kroner til ordnin-
gen. I 2021 ble det i Revidert nasjonalbudsjett 
bevilget 60 mill. kroner til ordningen. Ordningen 
avvikles i 2022.

Det ble i 2021 innført et nasjonalt system med 
massetesting for covid-19 i barnehager, skoler og i 
høyere utdanning. Hensikten var å legge til rette 
for at virksomhetene kunne holde fysisk åpent i 
størst mulig grad. Til sammen ble det bevilget 
941 mill. kroner til tiltaket. Det ble bevilget 
257 mill. kroner til statlig finansiering av testing til 
koronasertifikat ved bruk av private aktører uten 
avtale med det offentlige. Regjeringen vil komme 

tilbake til Stortinget dersom situasjonen skulle 
tilsi behov for bevilginger til disse tiltakene også i 
2022.

Anvendelse av helselovgivningen på Svalbard og 
Jan Mayen

Det foreslås å bevilge 0,2 mill. kroner til Statsfor-
valteren i Troms og Finnmark knyttet til bered-
skapsarbeid og tilsynsvirksomhet på Svalbard og 
Jan Mayen.

Anmodningsvedtak

Helse-, sosial- og omsorgssektoren – saksbehand-
ling av klager

Vedtak nr. 1105, 2. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen sørge for at saksbe-
handlingstiden hos statsforvalteren i klagesaker 
på helse-, sosial- og omsorgssektoren reduseres. 
Stortinget orienteres på egnet måte.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 
25 (2020–2021), jf. Innst. 570 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert ved den grad-
vise implementeringen av den nye budsjettforde-
lingsmodellen til statsforvalterne, som vil tilføre 
midler til de embetene med størst restanser i dag. 
Videre har Helse- og omsorgsdepartementet 
igangsatt restanseprosjekter hos Statsforvalteren 
for å redusere saksbehandlingstiden. Rapporte-
ring og utvikling for saksbehandlingstid i klagesa-
ker kan leses i statsforvalterenes årsrapporter.

Beslutningsstøttesystem for sykmeldere

Prosjektet med å utvikle beslutningssystem for 
sykemeldere ble avsluttet i 2019. Det ble i 2020 
bevilget 0,5 mill. kroner til forvaltning og oppdate-
ring av verktøyet, både mht. faglig utvikling og 
regelverksendringer. Det foreslås at midlene vide-
reføres i 2022.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Det foreslås 8,8 mill. kroner til drift av koronavak-
sinasjonsprogrammet i primærhelsetjenesten. 
Kostnadene i primærhelsetjenesten er bl.a. knyt-
tet til innkjøp av utstyr, lagerleie, pakking, distri-
busjon og håndtering av vaksinelager. Det vises til 
kapittelomtalen.
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Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Helsedirektoratet arbeider med å utvikle pakke-
forløp hjem for kreftpasienter som skal være klart 
innen utgangen av 2021. Pakkeforløp hjem for 
kreftpasienter skal bidra til økt fokus på livskvali-
tet, god helse og mestring for personer som lever 
med kreft, eller etter endt kreftbehandling. Pakke-
forløpet skal bidra til mer systematisk avdekking 
av pasientenes individuelle behov knyttet til pasi-
entens livssituasjon, også behov som går utover 
den medisinskfaglige oppfølgingen, og med fokus 
på hva som er viktig for den enkelte pasient. Pak-
keforløp hjem skal bidra til at disse behovene blir 
fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til 
andre tjenesteytere, og plassering av ansvar for 
videre oppfølging.

Det ble for 2021 bevilget inntil 5 mill. kroner 
for at Helsedirektoratet kunne gjennomføre et 
prøveforsøk i utvalgte kommuner og sykehus for 
å få erfaringer med implementering av pakkefor-
løpet før en nasjonal implementering ble startet. 
På grunn av endret innretning av implemente-
ringsarbeidet har det ikke vært behov for å gjen-
nomføre forsøk før nasjonal implementering. Hel-
sedirektoratet sendte i september 2021 pakkefor-
løp hjem for kreftpasienter på høring. Direktoratet 
ble tildelt inntil 1,6 mill. kroner til implemente-
ringsaktivtet for 2021.

Tolkelovsatsing

Det skal innføres en rekke krav til offentlige orga-
ners bruk av tolk og krav til tolker. Det foreslås 
bevilget 1,4 mill. kroner til Helsedirektoratet for 
utarbeidelse av retningslinjer for dette.

Post 60 Forebyggende helsetjenester

Forebygging, avdekking, veiledning og opplæring 
for å unngå sykdom, psykisk uhelse eller å mestre 
sykdom skjer i stor grad i regi av kommunene. 
Sentralt i kommunenes helsefremmende og fore-
byggende arbeid er helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten samt ulike frisklivs-, lærings- og mest-
ringstilbud. Finansieringen av forebyggende tje-
nester over denne posten går i hovedsak til disse 
tjenestene.

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennom-
gående budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– Det foreslås å flytte 15 mill. kroner fra post 60 

til post 70 til nasjonalt kompetansemiljø for hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er den vik-
tigste tjenesten rettet mot barn, unge og deres 
familier, gravide og barselfamilier. Tjenesten har 
svært høy oppslutning i befolkningen og når ut til 
de fleste i sin målgruppe. Det er likevel utfordrin-
ger. Barn og unge etterspør bedre tilgjengelighet 
til tjenesten og kommuner rapporterer om utfor-
dringer med å rekruttere helsesykepleiere. Helse-
direktoratet og Statistisk sentralbyrå har hatt et 
samarbeid for å utvikle årsverksstatistikk der 
deltjenestene splittes. Helsedirektoratet har i 2021 
publisert årsverkstall for de ulike deltjenestene på 
sine hjemmesider.

Kostra-tall viser at i overkant av 40 pst. fikk 
hjemmebesøk av jordmor innen tre dager etter 
hjemkomst. Nesten 70 pst. av alle nybakte for-
eldre fikk hjemmebesøk fra helsestasjonen av hel-
sesykepleier innen to uker etter hjemkomst i 
2020, en nedgang fra 90 pst. i 2019. Nedgangen fra 
2019 skyldes i stor grad pandemien. Andelen barn 
som fikk gjennomført skolestartundersøkelsen 
innen utgangen av første skoleår var om lag 
90 pst. i 2020.

Kostra-tall viser også en betydelig årsverksut-
vikling i tjenesten. I perioden 2015–2020 økte 
antall årsverk totalt med om lag 1580. Dette inklu-
derer en økning på om lag 590 årsverk for helsesy-
kepleiere og 225 årsverk for jordmødre.

Regjeringen har gjennom flere år satset på hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten. I 2021 fikk 
kommunene 929 mill. kroner i frie inntekter 
begrunnet i behovet for å styrke tjenesten. For 
2022 foreslås det 952,2 mill. kroner i rammetil-
skudd. Det vises til omtale i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets Prop. 1 S (2021–
2022). Til sammen utgjorde tilskuddsordningen 
Styrking og utvikling av helsestasjons- og skole-
helsetjenesten 389,4 mill. kroner i 2021. Av dette 
var 60 mill. kroner øremerket jordmorkompe-
tanse i kommunene. I 2021 ble tilskuddsmidlene i 
sin helhet fordelt. Det rapporteres for 2020 at mid-
lene brukes etter hensikten. Det var per mai 2021 
totalt 315 søknader på ordningen, fordelt på 300 
kommuner.

Innretningen på tilskudd til styrkning av helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten ble endret fra 
2021 da tilskuddet ble omgjort til et rent lønnstil-
skudd til årsverk for tjenestens kjernekompe-
tanse, definert som lege, jordmor, fysioterapeut, 
psykolog og helsesykepleier. I tillegg kan det gis 
støtte til administrativt støttepersonell. Det fore-
slås å viderføre øremerking av 60 mill. kroner 
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innenfor tilskuddsordningen for 2022 til jordmor-
årsverk i kommunene.

Det er behov for styrket kompetanse-, fagut-
vikling og forskning på helsestasjons- og skolehel-
setjenestens områder. Det foreslås derfor å omdis-
ponere 15 mill. kroner av tilskudd til styrking av 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten til et nasjo-
nalt tverrfaglig kompetansemiljø for helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. Se nærmere omtale 
under kap. 762, post 70.

Det foreslås 379,7 mill. kroner til tilskudd til 
styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 
2022.

Tilskudd til styrking av helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten inngår i Kompetanseløft 2025.

Områdesatsinger i og utenfor Oslo

Stortinget vedtok i behandling av Prop. 1 S (2020–
2021), jf. Innst. 11 S (2020–2021) at 4 mill. kroner 
av tilskuddet til å styrke helsestasjons- og skole-
helsetjenesten ble omdisponert til eget tilskudd til 
helsefremmende og forebyggende tjenester i 
områdesatsinger utenfor Oslo. Det ble også ved-
tatt at 4,4 mill. kroner fra samme tilskuddsordning 
ble omdisponert til tilskudd til helsefremmende 
og forebyggende tjenester i områdesatsning i 
Oslo. I 2021 har tilskuddet til områdesatsinger 
utenfor Oslo i sin helhet vært øremerket Stavan-
ger kommune, mens tilskuddet til områdesatsin-
ger i Oslo har vært øremerket Oslo kommune. 
Bevilgningen foreslås videreført. En nærmere 
omtale av områdesatsingen i sin helhet finnes i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
budsjett for 2021–2022.

Frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Mange trenger veiledning for å endre levevaner 
og lære å leve med sykdom og kroniske plager. 
Det er etablert en tilskuddsordning til å etablere 
og utvikle frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i 
kommunene. Formålet med ordningen er å stimu-
lere til utvikling av kommunale helse- og omsorgs-
tilbud som støtter opp under og realiserer målene 
bl.a. i samhandlingsreformen, NCD-strategien, 
Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhel-
setjeneste – nærhet og helhet og Meld. St. 19 
(2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit 
trygt samfunn. I dag har om lag to tredjedeler av 
kommunene etablert frisklivssentral, enten alene 
eller i et interkommunalt samarbeid som et tilbud 
til personer som trenger hjelp til å endre livsstil og 
mestre helseutfordringer. Om lag 87 pst. av 
befolkningen er bosatt i kommuner med frisklivs-

sentral. Personer kan oppsøke tilbudet selv eller 
henvises dit av bl.a. fastlegen. Antallet frisklivs-
sentraler har vært nokså stabilt de siste årene, 
men utviklingen går mot at flere av sentralene, har 
flere tilbud til brukerne og større tverrfaglighet 
enn tidligere. Det er ønskelig at alle kommuner 
har tilbud om hjelp, ikke bare til å endre leve-
vaner, men også til å mestre livet med sykdom. 
Disse leve-med tilbudene er ikke et alternativ til, 
men bør komme i tillegg til de diagnosespesifikke 
opplæringstilbudene i spesialisthelsetjenesten. I 
disse tilbudene må kommunene samarbeide med 
brukerorganisasjonene og andre. Tilskuddsord-
ningen har siden 2020 blitt forvaltet av fylkeskom-
munen.

Som følge av Stortingets vedtak i forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett for 2021 Innst. 600 S 
(2020–2021) ble det bevilget 7 mill. kroner til å 
styrke tilskuddsordningen i 2021 med begrunnelse 
i at midlene skal bl.a. benyttes til aktiviteter og til-
tak, som støtter opp under målet med tilskudds-
ordningen, med relevans for følger av korona-
pandemien på somatisk helse og levevaner, psykisk 
helse og mestring. Styrkingen ble foreslått som 
oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen som 
vurderte konsekvenser koronapandemien har for 
befolkningens psykiske helse og rusmiddelbruk. 
Tilskuddsordningen er i 2021 totalt på 25,2 mill. 
kroner.

Det foreslås 20 mill. kroner til ordningen i 
2022. I forvaltningen av tilskuddet skal de kom-
munene som omstiller seg i tråd med reformen 
Leve hele livet bli prioritert, jf. nærmere omtale 
under kap. 761.

Nasjonalt forsøk innen rehabilitering

Det ble fra 2017 til og med 2020 årlig bevilget 
5 mill. kroner til et nasjonalt forsøk med rehabili-
tering i regi av Helsehuset Askim. Tiltakene i pro-
sjektet skulle bidra til å styrke rehabiliteringstil-
budet i kommunene i samsvar med de politiske 
målene om større ansvar i kommunene. Prosjek-
tet ble avsluttet i 2020. Erfaringene og evaluerin-
gen fra prosjektet er at prosjektarbeidet har 
bidratt til sammenhengende, koordinerte og hel-
hetlige forløp på tvers av samfunnssektorer. Kom-
munen sier de kan ta økt ansvar for rehabilitering 
og at mer rehabilitering kan foregå i hjemmet. 
Tjenesten styrker personers mulighet til å opprett-
holde og/eller gjenvinne sin fysiske og/eller psy-
kiske mestringsevne. Prosjektet har særlig høstet 
gode erfaringer med tverrfaglig utredning av 
behov gjennom teamarbeid og økt bruk av tekno-
logi. Erfaringer fra prosjektet tas med i oppfølging 
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av evaluering av opptrappingsplanen for habilite-
ring- og rehabilitering. Det foreslås å videreføre 
midlene til rehabiliteringsformål.

Post 61 Fengselshelsetjeneste

Det går fram av lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m., at i kommuner hvor det 
ligger fengsler, skal kommunene ha tilbud om 
helse- og omsorgstjenester for de innsatte. Fylkes-
kommunene skal tilby tannhelsetjenester til inn-
satte etter Rundskriv IK28/89. Helseforetakene 
har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til 
innsatte i fengsel.

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommu-
nene og fylkeskommunene yter nødvendige 
helse- og omsorgstjenester til innsatte. Kommu-
nene og fylkeskommunene må selv vurdere beho-
vet for å bevilge midler ut over det årlige tilskud-
det, for å ivareta sitt sørge-for ansvar. Kommu-
nene og fylkeskommunene står fritt til å 
bestemme hvordan oppgavene skal organiseres, 
men Helsedirektoratet anbefaler at helsepersonell 
er til stede i fengselet til faste tider.

Det foreslås til sammen 189,4 mill. kroner i til-
skudd til vertskommuner og vertsfylkeskommu-
ner for fengsler for å yte hhv. helse- og omsorgs-
tjenester og tannhelsetjenester til innsatte i 2022.

Det ble i 2020 tildelt midler til ND-sentre (Nar-
kotikaprogram med domstolskontroll) i fem kom-
muner, der ND-sentrene i Oslo og Bergen har 
kompetansesenterfunksjon for de øvrige sen-
trene. Midlene bidrar til kommunal deltagelse i 
ND-sentrenes arbeid. Tilskuddsordningen vil vur-
deres i løpet av 2022. Det ble i 2021 bevilget 
4,5 mill. kroner til ND-ordningen, det forslås å 
videreføre bevilgningen på samme nivå i 2022.

Som en del av Prop. 15 S (2015–2016) Opptrap-
pingsplanen for rusfeltet (2016–2020) ble til-
skuddsordningen styrket med til sammen 15 mill. 
kroner som skal bidra til at kommunene kan gi et 
nødvendig tjenestetilbud til innsatte personer med 
rusproblemer og psykiske lidelser.

Helse- og omsorgstjenester i fengsel må bidra 
til at arbeidet med individuell plan (IP) for inn-
satte med behov for langvarige og koordinerte tje-
nester, igangsettes før løslatelse, jf. veileder for 
helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel.

For 2020 ble det gitt i tilskudd 160,1 mill. kro-
ner til kommuner med fengsel og 23,3 mill. kroner 
til fylkeskommuner med fengsel. Kriminalom-
sorgsdirektoratet rapporterer for 2020 at det var 
totalt 3855 innsatte i 45 fengsel, fordelt på 2549 
soningsplasser med høy sikkerhet og 1057 med 
lav sikkerhet.

Midlene tildeles kommuner og fylkeskommu-
ner på grunnlag av kvantifiserbare fordelingskri-
terier ut fra antall og type soningsplasser. Fra 2020 
ble det foretatt en ytterligere forenkling slik at 
kommuner og fylkeskommuner ikke lenger tren-
ger å søke om midler, men at Helsedirektoratet til-
deler tilskuddsbeløpet etter antall plasser og type 
soning to ganger årlig.

For å bedre samordningen mellom kriminal-
omsorgen, ulike forvaltningssamarbeidspartnere 
og kommuner har regjeringen lagt fram en Nasjo-
nal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjen-
nomført straff (2017–2021). Tiltakene i strategien 
dreier seg primært om å tette glippsonen mellom 
løslatelse fra fengsel og overgangen til sivil-
samfunnet. Dette vil være viktige bidrag til å 
skape større trygghet i hverdagen og et mer 
inkluderende samfunn. Tiltakene i strategien føl-
ges bl.a. opp gjennom et tverrdepartementalt til-
bakeføringsutvalg i samarbeid mellom Justis- og 
beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialde-
partementet, Kommunal- og moderniseringsde-
partementet, Helse- og omsorgsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet.

De lovpålagte kravene om samarbeidsavtaler 
mellom kommuner og regionale helseforetak, 
eller med helseforetak som det regionale helse-
foretak bestemmer, skal bidra til at pasienter/bru-
kere mottar et helhetlig tilbud om helse- og 
omsorgstjenester. Dette gjelder for rus, somatisk 
og psykisk helse, som er kjente helseutfordringer 
for innsatte i fengsler.

Helsedirektoratet fikk i 2020 i oppdrag å revi-
dere veileder for helse- og omsorgstjenester for 
innsatte i fengsler samt å kartlegge hvordan opp-
holdsprinsippet kan oppfylles for innsatte i fengsel.

Helse- og omsorgsdepartementet vil i samar-
beid med Helsedirektoratet vurdere egnet måte å 
innhente kunnskap om de innsattes behov og 
hvilke helse- og omsorgstjenester som tilbys.

Post 63 Allmennlegetjenester

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– 46 mill. kroner til flere Alis-avtaler som nasjo-

nal ordning og introduksjonsavtaler
– 9,3 mill. kroner til flere primærhelseteam
– 556 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet 

til avvikling av teststasjon ved grenseovergan-
ger

Bevilgningen dekker tilskudd til ulike utviklings-
tiltak innen allmennlegetjenester.
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Spesialistutdanning i allmennmedisin

Det ble i 2021 bevilget totalt 83,6 mill. kroner til å 
dekke kommunenes utgifter til forskriftsfestet vei-
ledning til leger som er under spesialisering i all-
mennmedisin.

Det har i flere år blitt gitt tilskudd til rekrutte-
ring av fastleger gjennom tilrettelegging av spesia-
liseringsløpet i allmennmedisin gjennom ALIS-
avtaler og ALIS-prosjektene.

Det er igangsatt to femårige ALIS-prosjekter, 
ALIS-Vest og ALIS-Nord. Prosjektene har som mål 
å rekruttere og utdanne spesialister i allmennme-
disin. ALIS-Vest del 1 startet opp i 2017 og har fått 
delfinansiering fra staten på totalt 25 mill. kroner 
for hele prosjektperioden. ALIS-Vest del 2 startet 
opp i 2019. Prosjektet er tildelt 12 mill. kroner for 
hele prosjektperioden. ALIS-Nord har blitt tildelt 
39 mill. kroner for hele prosjektperioden. I ALIS-
Nord skal ordningen også prøves ut for nærings-
drivende fastleger. Under ALIS-Nord prosjektet 
ble det i 2020 innvilget tilskudd til 32 ALIS-avtaler. 
Det ble samme år gitt tilskudd til 24 ALIS-avtaler 
under ALIS-Vest prosjektet.

Det er etablert egne tilskuddsordninger for 
ALIS-avtaler for leger som er under spesialisering 
i allmennmedisin i kommuner med rekrutterings-
utfordringer. ALIS-avtaler er avtaler mellom kom-
mune og leger i spesialisering i allmennmedisin 
om særskilte rekrutteringstiltak som går ut over 
og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som 
følger av spesialistforskriften. I 2021 ble det bevil-
get 102 mill. kroner til ALIS-avtaler. Det er per juli 
2021 gitt tilskudd til 150 ALIS-avtaler.

Det foreslås å gjøre ALIS-avtaler til en nasjo-
nal ordning. Dette er i tråd med ønsker fra Lege-
foreningen og vil følge opp anmodningsvedtak nr. 
466, 13. februar 2018 og nr. 467, 13. februar 2018. 
ALIS-avtaler som en nasjonal ordning, nasjonal 
ALIS, vil innebære at alle leger som spesialiserer 
seg i allmennmedisin får tilbud om en ALIS-avtale 
med standard innholdselementer. Samtidig vil 
leger i kommuner med særlige rekrutteringsut-
fordringer få tilleggselementer i sin avtale. For-
målet med ALIS-avtale som nasjonal ordning vil 
overordnet være å rekruttere flere leger inn i all-
mennmedisin ved å få flere nyutdannede leger til 
å ønske å begynne på og fullføre spesialisering i 
allmennmedisin. Rammene for å gjennomføre 
spesialistutdanning i allmennmedisin bør da være 
konkurransedyktig med rammene for spesialist-
utdanning i sykehusspesialiteter. Nasjonal ALIS 
skal omfatte alle leger i kommunalt legearbeid 
som spesialiserer seg i allmennmedisin. Tidligere 
tilskudd til veiledning som er under spesialise-

ring i allmennmedisin legges inn i ordningen med 
nasjonal ALIS. Det skal likevel avsette noe til-
skuddsmidler utenfor ordningen med nasjonal 
ALIS til å dekke kommunens kostnader til veiled-
ning for leger som velger å ikke inngå ALIS-
avtale. Videre foreslås det å disponere midler tid-
ligere avsatt til ALIS-avtaler til tilskuddsordning 
til nasjonal ALIS. Tilskuddordningen til ALIS-
avtaler bare for kommuner med rekrutteringsut-
fordringer avvikles. Nasjonal ALIS vil omfatte 
både leger med fastlønn og leger som er selvsten-
dig næringsdrivende. Totalt foreslås det bevilget 
174,6 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for 
nasjonal ALIS. I en overgangsperiode foreslås det 
fra disse midlene til å dekke kommunenes utgif-
ter til forskriftsfestet veiledning til leger som er 
under spesialisering i allmennmedisin som ikke 
velger å inngå en ALIS-avtale. Det foreslås også 
som en overgangsordning å disponere midlene 
slik at de ALIS-avtaler som allerede er inngått kan 
fullføres. Tilskuddsordningen skal forvaltes av 
Helsedirektoratet.

Det foreslås å innføre introduksjonsavtaler fra 
2022. Nødvendige endringer i trygdeforskriften 
trer i kraft 1. januar 2022. Introduksjonsavtaler for-
stås som avtaler som gir leger under spesialise-
ring i allmennmedisin rett til trygderefusjon 
under visse vilkår, når de jobber på andre fastle-
gers lister, selv om fastlegen(e) som har ansvar 
for listen(e) er til stede på legekontoret samtidig. 
Introduksjonsavtaler har som hovedformål å øke 
stabiliteten i og styrke rekruttering til stillinger i 
sykehjem, i legevakt og annet allmennlegearbeid 
utenfor fastlegeordningen ved å bedre tilrette-
legge for spesialisering i allmennmedisin. Dette 
vil bidra til å heve kvaliteten i disse tjenestene. 
Introduksjonsavtaler vil også kunne bidra til 
bedre rekruttering inn i fastlegeordningen ved å 
senke terskelen for å prøve seg som fastlege og 
starte spesialisering i allmennmedisin. En tilleggs-
effekt er å bidra til stabilisering i fastlegeordnin-
gen gjennom å redusere fastlegenes arbeidsbe-
lastning.

For leger ansatt i annet allmennlegearbeid er 
det utfordringer knyttet til å få gjennomført den 
del av spesialiseringen i allmennmedisin som fore-
går i åpen uselektert allmennpraksis. Rekrutte-
ring til allmennmedisin omfatter også rekrutte-
ring til andre allmennlegeoppgaver i kommunen 
som bl.a. sykehjem og legevakt. I distriktskommu-
ner inngår ofte allmennmedisinsk kommunalt 
arbeid i deltidsstilling som kombineres med fast-
legepraksis. I større byer er disse stillingene ved 
sykehjem og legevakt ofte fulltidsstillinger. Det 
kan være utfordringer med å få tilgang til to år 
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med åpen uselektert allmennpraksis, slik spesia-
listforskriften krever, uten å måtte forplikte seg til 
videre jobb som fastlege. Introduksjonsavtaler 
legger til rette for å få gjennomført dette kravet.

Det foreslås bevilget 32,7 mill. kroner til intro-
duksjonsavtaler. Ut fra eksisterende anslag på 
utgifter ved hver avtale gir dette 65 introduksjons-
avtaler. Avtalene vil tildeles kommuner etter søk-
nad til Helsedirektoratet etter nærmere fastsatte 
kriterier. Midlene budsjetteres på kap. 2755, post 
70 for å dekke folketrygdens utgifter.

I 2020 ble det opprettet fem ALIS-kontorer i 
Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. 
Gjennom å bistå kommunene skal ALIS-kontorene 
bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesiali-
sering i allmennmedisin. Målet er gode, forutsig-
bare og enhetlige utdanningsløp og å redusere ter-
skelen for å starte i spesialisering i allmennmedisin. 
Det foreslås å styrke ALIS-kontorene, slik at de har 
tilstrekkelig kapasitet til å bistå kommunene. Det 
foreslås at ALIS-kontorene tillegges nye oppgaver i 
forbindelse med nasjonal ALIS-ordning, f.eks. økt 
bistand ved inngåelse av ALIS-avtale, organisering 
av nettverkssamlinger, organisering og gjennomfø-
ring av veilederkurs og bistand til å konvertere fra 
gammel til ny ordning for spesialistutdanning i all-
mennmedisin. De ble bevilget 20 mill. kroner til 
ALIS-kontorene i 2021. Bevilgningen foreslås økt 
med 20 mill. kroner til totalt 40 mill. kroner.

Pilot primærhelseteam

Det ble i 2021 bevilget 77,2 mill. kroner til pilot-
prosjektet med primærhelseteam, hvorav 
51,9 mill. kroner på kap. 762, post 63. Det foreslås 
å øke bevilgningen til team med 12 mill. kroner i 
2022 hvorav 9,3 blir tilført kapitlet og 2,7 mill. kro-
ner er omprioritering av midler på posten. Mid-
lene benyttes til å utvide antall team fra 2022, jf. 
handlingsplanen for allmennlegetjenestens mål 
om å legge til rette for en mer teambasert fast-
legetjeneste. Samlet foreslås det bevilget 92,9 mill. 
kroner, hvorav 67,7 mill. kroner over post 63.

Forsøk med primærhelseteam startet i 2018. 
Formålet er bl.a. å sikre bedre oppfølging av bru-
kere med kroniske sykdommer og store sammen-
satte behov gjennom tverrfaglig teamorganise-
ring i fastlegepraksiser. Primærhelseteam består i 
piloten av fastlege, sykepleier og helsesekretær, 
og teamet arbeider i henhold til fastlegeforskrif-
ten. I prosjektet piloteres to ulike finansierings-
modeller, driftstilskuddsmodellen og honorar-
modellen. Forsøket omfatter 17 fastlegepraksiser i 
ni kommuner. Tilsammen deltar om lag 110 fast-
leger i pilotprosjektet.

Piloten følgeevalueres og det leveres årlige 
statusrapporter. Sluttrapport leveres desember 
2021. Sluttrapporten vil være med å danne grunn-
lag for utvikling av en teambasert fastlegeordning 
i tråd med tiltak i handlingsplanen. Underveiseva-
lueringene viser at pasienter som er blitt fulgt opp 
av primærhelseteam over tid, opplever behandlin-
gen som mer helhetlig og koordinert med økt 
kontinuitet, tilgjengelighet og mestring av egen 
helsetilstand. Behandlingskontinuiteten er bedret 
og mer dialog om pasienten mellom ulikt helse-
personell har økt informasjonskontinuiteten. Pasi-
entene oppgir at den relasjonelle kontinuiteten 
styrkes til tross for at ikke all oppfølging skjer hos 
fastlegen. Om lag halvparten av fastlegene og 
sykepleierne opplever at de arbeider noe mer pro-
aktivt, spesielt overfor eldre med høy sykelighet 
og innbyggere som i liten grad selv etterspør tje-
nester. Det er økning i antallet hjemmebesøk, i 
hovedsak fra sykepleier. Personer med utviklings-
hemming følges opp bedre. Det er stor variasjon i 
organiseringen av teamarbeidet og i fastlegenes 
bruk av sykepleierne. Sykepleiernes innsats kom-
mer både i tillegg til (utvidet tjenestespekter) og i 
stedet for innsats fra fastlegen. Evalueringen 
peker også på betydningen av god ledelse for å 
lykkes med primærhelseteam.

Midler til og driftsformer for legekontorene 
som deltar i piloten er tidligere forlenget til mars 
2023. Regjeringen foreslår nå at legekontor som 
deltar i pågående pilot og nye team fra 2022 kan 
driftes innenfor eksisterende finansieringsmodel-
ler og driftsformer fram til en ev. ny finansierings-
modell er på plass. Om ikke teamene/kontorene 
ønsker å gå over i en ev. ny modell, kan de gå til-
bake til dagens finansieringsmodell for fastlegetje-
nesten.

Tilskudd til pilot primærhelseteam inngikk i 
Kompetanseløft 2020, og inngår i det nye Kompe-
tanseløft 2025. Det vises også til omtale på kap. 
762, post 21.

Digital hjemmeoppfølging

Utprøvning av digital hjemmeoppfølging av pasi-
enter med kroniske sykdommer gjennom de ordi-
nære kommunale helse- og omsorgstjenestene, 
dvs. hjemmetjenestene og fastlegepraksis, og i til-
legg i primærhelseteam, ble startet i 2018 og 
avsluttes 2021. Formålet med utprøvningen er å få 
mer kunnskap om effekter av digital hjemmeopp-
følging, både for pasienter, de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten 
og på denne bakgrunn kunne utforme nasjonale 
anbefalinger.
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Utprøvningen følges av forskning, i form av en 
randomisert kontrollert studie. Rapport vil fore-
ligge i desember 2021. På bakgrunn av resultatene, 
vil det vurderes om det er behov for å videreføre 
utprøvningen for å innhente mer kunnskap før en 
går over i en spredningsfase av digital hjemmeopp-
følging i en ny programperiode fra 2022–2024. Det 
vises også til øvrig omtale av velferdsteknologi-
programmet under kap. 701, post 21, kap. 740, kap. 
761, post 21 og 68 og kap. 769, post 70.

Det ble bevilget tilsammen 22 mill. kroner til 
prosjektet ny utprøving av digital hjemmeoppføl-
ging i 2021, 10 mill. kroner på kap. 762, post 21 og 
12 mill. kroner på kap. 762, post 63. Det foreslås å 
videreføre samme bevilgning og fordeling mellom 
postene i 2022.

Pilot oppfølgingsteam

Piloten startet opp høsten 2018 og skulle opprinne-
lig pågå i tre år. Piloten er videreført til 2023 som 
følge av forsinkelser som bl.a. skyldes koronasitua-
sjonen. Fire av de seks opprinnelige kommunene 
deltar i videreføringen. Det ble i 2021 bevilget til 
sammen 12,5 mill. kroner til piloten, hvorav 
8,5 mill. kroner over post 63 og 4 mill. kroner over 
post 21. Det foreslås å videreføre en redusert 
bevilgning på 10,7 mill. kroner til piloten i 2022, der 
midlene fordeles med 4 mill. kroner på post 21 og 
6,7 mill. kroner på post 63. Tilskudd til pilot oppføl-
gingsteam inngår i Kompetanseløft 2025.

Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk 
sykepleie

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie er et 
sentralt satsingsområde i Meld. St. 26 (2014–
2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet 
og helhet. På initiativ fra regjeringen er det nå eta-
blert en masterutdanning i avansert klinisk all-
mennsykepleie rettet mot behovene i den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten. Det er innført 
offentlig spesialistgodkjenning for denne grup-
pen. Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere 
kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å 
videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk syke-
pleie som ivaretar behov i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet forvalter 
ordningen. Målgruppen er sykepleiere i helse- og 
omsorgstjenesten i kommunene. De som søker 
må ha minst to års relevant yrkeserfaring. Utdan-
ningen må omfatte veiledet klinisk praksis, som 
retter seg mot funksjonen som avansert klinisk 
sykepleier i den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025.

I 2021 ble det bevilget 10 mill. kroner i til-
skudd. Tilskuddet har i sin helhet blitt fordelt i 
2021. Totalt er det i 2021 gitt støtte til 120 sykeplei-
ere fordelt på 50 ulike kommuner. Det foreslås 
bevilget 12 mill. kroner til tilskuddet i 2022. I for-
valtningen av tilskuddet skal de kommunene som 
omstiller seg i tråd med reformen Leve hele livet 
bli prioritert, jf. nærmere omtale under kap. 761.

Legevakttjenesten, herunder pilotprosjekt

Det er foretatt midlertidige endringer i akuttme-
disinforskriften §7 som trådte i kraft 30. april 2021. 
Våren 2021 rapporterte kommuner at pandemi-
håndteringen medførte særskilte ressursutfor-
dringer med å bemanne legevakt. Helsedirektora-
tet utredet midlertidige endringer i akuttmedisin-
forskriftens kompetansekrav til lege i vakt. Par-
tene i trepartssamarbeiet ble konsultert i proses-
sen. Endringene innebærer at leger med fullført 
LIS1 er unntatt kompetansekravene nedfelt i 
akuttmedisinforskiften §7. De midlertidige end-
ringene gjelder fram til 1. juli 2022.

Det er også igangsatt andre tiltak på legevakt-
feltet. Helsedirektoratet har utarbeidet veileder 
for legevakttjenesten som ble publisert 28. 
februar 2020 og utreder kvalitetsmål for legevakt-
tjenesten som vil inngå i et helhetlig kvalitetsindi-
katorsett for de prehospitale tjenestene.

Det ble bevilget 12 mill. kroner til oppfølging 
av akuttmedisinforskriften i 2021 for å dekke kom-
munenes utgifter til kurs i akuttmedisin og volds- 
og overgrepshåndtering og til å styrke kompetan-
sen ved ansettelse av nye operatører i legevakt-
sentraler. Koronautbruddet våren 2020 førte imid-
lertid til en reduksjon i kapasiteten for gjennomfø-
ring av kurs. Fristen for gjennomført kurs er der-
for forlenget. Det er beregnet at inntil 10 000 leger 
og annet helsepersonell i legevakt skal ha gjen-
nomført kurs i akuttmedisin og volds- og over-
grepshåndtering innen 1. mai 2022 når overgangs-
ordningen for krav til kurs utgår.

Det ble bevilget totalt 11 mill. kroner til lege-
vakt, herunder pilotprosjekt på legevaktfeltet, på 
kap. 762, post 63 i 2021. På grunn av sen oppstart 
av legevaktpilotene i Møre og Romsdal, er det 
besluttet å forlenge driften av legevaktpilotene 
fram til 30. juni 2022. Det foreslås derfor å bevilge 
5,5 mill. kroner til legevaktpiloten i 2022. Dette vil 
gi et bedre vurderingsgrunnlag når sluttevaluerin-
gen utarbeides og overleveres høsten 2022. I til-
knytning til følge- og sluttevaluering av prosjektet 
er det bl.a. igangsatt en brukerundersøkelse og 
innsamling av lokale data.
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Testing ved grenseoverganger og i karantenehotell

Det ble fra august 2020 opprettet teststasjoner ved 
grenseoverganger finansiert over en tilskuddsord-
ning til aktuelle kommuner. Tiltaket har vært sen-
tralt for å hindre importsmitte. I 2020 ble det utbe-
talt 40,6 mill. kroner til formålet. Utbetalt beløp 
var langt lavere enn det bevilgede beløpet på 
174 mill. kroner grunnet i hovedsak lavere reise-
aktivitet enn lagt til grunn.

Det er i 2021 bevilget 825 mill. kroner til test-
stasjoner på grensen, hvorav 645 mill. kroner til 
tilskuddsordningen til teststasjoner på grensen på 
kap. 762, post 63. I tillegg ble det overført 
133,4 mill. kroner i ubrukte tilskuddsmidler fra 
2020 til 2021. Det ble i 2021 bevilget 28 mill. kro-
ner til testing i karantenehotell, hvorav 17 mill. 
kroner på kap. 762, post 63. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget dersom situasjonen 
skulle tilsi behov for bevilginger til disse tiltakene 
også i 2022.

Anmodningsvedtak

Modell for økt testing for covid-19 ved grensen

Vedtak nr. 226 10. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen vurdere en modell for 
økt testing for covid-19 ved grensen, som sammen 
med innreisekarantene kan bidra til lavere 
smitte i Norge, der man også tar med erfarin-
gene fra Island.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:2 S (2020–2021), jf. Innst. 142 S (2020– 2021).

Vedtaket anses som oppfylt ettersom alle inn-
reisende til Norge fikk testplikt ved åpne grenseo-
verganger ved inngangen til 2021. Antallet teststa-
sjoner er utvidet og kapasiteten er bygget opp slik 
at kapasiteten står i forhold til testkravet. Dette 
sammen med innreisekarantene har bidratt til 
redusert importsmitte. Det vises også til omtale 
og utkvittering av vedtaket i Prop. 195 S (2020–
2021) og Innst. 600 S (2020–2021).

Økt testkapasitet i hele landet

Vedtak nr. 227, 10. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest komme til-
bake til Stortinget med en oppdatert plan for 
hvordan man skal sikre økt testkapasitet i hele 
landet.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:2 S (2020–2021), jf. Innst. 142 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert gjennom den 
løpende oppfølgingen Helsedirektoratet har med 
testkapasiteten, samt midler bevilget over kom-
munerammen og andre tilskudd. I all hovedsak 
har kapasiteten vært god gjennom pandemien. 
Kommunene har hatt beredskap til å teste inntil 
5 pst. av befolkningen i uken. Midler til TISK 
(testing, isolering, smittesporing og karantine-
ring) er i all hovedsak bevilget over kommune-
rammen, samt enkelte egne tilskudd til blant 
annet teststasjoner på grensene. Det vises også til 
omtale og utkvittering av vedtaket i Prop. 195 S 
(2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021).

Økt testing og testkapasitet for risikogrupper

Vedtak nr. 228, 20. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig komme 
tilbake til Stortinget med en plan for hvordan 
sikre økt testing og økt testkapasitet for risiko-
grupper, og straks legge til rette for testing for 
covid-19 hos ansatte og personer uten symptomer 
i helseinstitusjoner, dersom fagmyndighetene til-
rår dette.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:2 S (2020–2021), jf. Innst. 142 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert gjennom den 
løpende oppfølgingen Helsedirektoratet har av 
testkapasiteten, samt midler bevilget over kom-
munerammen og andre tilskudd. I all hovedsak 
har kapasiteten vært god gjennom pandemien. 
Kommunene har hatt beredskap til å teste inntil 
5 pst. av befolkningen i uken. Midler til TISK 
(testing, isolering, smittesporing og karantine-
ring) er i all hovedsak bevilget over kommune-
rammen, samt enkelte over egne tilskudd til blant 
annet teststasjoner på grensene.

Testkapasitet i kommuner

Vedtak nr. 556, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen tilføre kommunene 
tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i 
samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved 
karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing 
for covid 19 blant risikogrupper i kommunale 
helseinstitusjoner.»
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Vedtaket ble fattet i etterkant av statsministerens 
redegjørelse om håndteringen av koronapande-
mien i Stortinget, 18. januar.

Anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at det fra 
2. januar ble obligatorisk å teste seg ved innreise 
fra røde land. Fra 18. januar ble det obligatorisk å 
teste seg ved teststasjoner på grensen ved inn-
reise til Norge fra røde land. Antallet teststasjoner 
er utvidet og kapasiteten er bygget opp slik at 
kapasiteten står i forhold til testkravet. Utgiftene 
til ordningen dekkes gjennom et øremerket til-
skudd til kommuner med teststasjoner på grensen 
forvaltet av Helsedirektoratet og via folketrygden. 
Det er også opprettet et eget øremerket tilskudd 
til testing i karantenehotellene. Alle beboere i 
sykehjem som kan ta vaksinen er vaksinert. Det 
vises også til omtale og utkvittering av vedtaket i 
Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S (2020–
2021).

Tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene

Vedtak nr. 557, 19. januar 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre tilstrekkelig test-
kapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje 
på flyplassene ved ankomst.»

Vedtaket ble fattet i etterkant av statsministerens 
redegjørelse om håndteringen av koronapande-
mien i Stortinget, 18. januar.

Anmodningsvedtaket anses som fulgt opp ved 
at antallet teststasjoner er utvidet og kapasiteten 
er bygget opp slik at kapasiteten står i forhold til 
testkravet. Fra 2. januar ble det obligatorisk å 
teste seg ved innreise fra røde land. Fra 18. januar 
ble det obligatorisk å teste seg ved teststasjoner 
på grensen ved innreise til Norge fra røde land. 
Utgiftene til ordningen dekkes gjennom et øre-
merket tilskudd til kommuner med teststasjoner 
på grensen forvaltet av Helsedirektoratet og via 
folketrygden. Det vises også til omtale og utkvitte-
ring av vedtaket i Prop. 195 S (2020–2021) og 
Innst. 600 S (2020–2021).

Kommunikasjon til kommuner og kommune-
overleger om nasjonale endringar og tiltak

Vedtak nr. 612, 11. februar 2021

«Stortinget ber regjeringa endre sin kommunika-
sjonspraksis under pandemien på ein slik måte 
at kommunane og kommuneoverlegane blir 
direkte varsla om nasjonale endringar og tiltak.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:68 S (2020–2021), jf. Innst. 196 S (2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som utkvittert ved 
at det er lagt til rette for at det faglige grunnlag 
utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelsein-
stituttet som medfører endring i smitteverntiltak 
og/eller forskriftsendringer, videreformidles til 
statsforvalterne og kommunene så raskt som 
mulig.

Post 70 Tilskudd

Bevilgningen dekker tilskudd knyttet til formålet 
for kapittelet.

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennom-
gående budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– 9 mill. kroner foreslås flyttet fra post 21 til post 

70 da regnskapstall for 2019 og 2020 viser et 
økt bevilgningsbehov på post 70. Bevilgningen 
på postene ses under ett.

– Det foreslås å flytte 15 mill. kroner fra post 60 
til nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten.

Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten

Det foreslås å etablere et kompetansemiljø for hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten er en av de viktigste tje-
nesten rettet mot barn og unge, men det er behov 
for mer systematisk fag-, kompetanseutvikling og 
forskning på de områdene tjenesten dekker. Hel-
sestasjons- og skolehelsetjenesten er en tverrfag-
lig tjeneste og det er viktig at et kompetansemiljø 
reflekterer dette. Kompetansemiljøet skal for-
trinnsvis bli en del av ett eksisterende fag- og 
kompetansemiljø rettet mot kommunale helse- og 
omsorgstjenester og bidra til kompetansebyg-
ging i og veiledning av kommunene. Helsedirek-
toratet vil få i oppdrag å vurdere lokalisering og 
forankring av miljøet.

Det foreslås å bevilge 15 mill. kroner til formå-
let i 2022.

Forskning på kiropraktikk

Det er behov for å opprettholde forskningsaktivi-
teten innen muskel- og skjelettsykdommer på 
kiropraktikk. Norsk kiropraktorforbund har eta-
blert en forskningsstiftelse som i nært samarbeid 
med Universitetet i Stavanger bidrar til oppret-
telse av forskningsaktivitet på feltet. Det foreslås å 
videreføre 1 mill. kroner til formålet i 2022.
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Helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt 
samfunn

Per 1. januar 2021 var det registrert 800 094 innvan-
drere i Norge og 197 848 norskfødte med innvan-
drerforeldre. Dette utgjør om lag 19 pst. av Norges 
befolkning. Innvandreres helse varierer etter sosio-
økonomiske faktorer, etter landbakgrunn og etter 
årsak til innvandring. Det skal ytes likeverdige 
helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. 
Tjenestetilbudet skal tilpasses den enkelte, slik at 
tilgangen til og kvaliteten på tjenestene blir like 
gode uavhengig av brukernes norskkunnskaper, 
kulturelle tilhørighet og sosioøkonomiske bak-
grunn. Koronapandemien har rammet innvandrer-
befolkningen i Norge hardere enn befolkningen 
ellers. Personer født i utlandet har hyppigere fått 
påvist smitte og blir oftere innlagt på sykehus med 
Covid-19. Per dags dato er det lite forskningsbasert 
kunnskap om hvorfor innvandrerbefolkningen er 
overrepresentert i statistikken.

Regjeringen har satt ned to ekspertgrupper 
som har vurdert og foreslått tiltak på integrerings-
feltet som følge av koronapandemien. Den første 
ekspertgruppen leverte sin rapport 4. desember 
2020, med forslag til 29 tiltak for å intensivere akti-
vitet rettet mot innvandrerbefolkningen. 23. juni 
2021 leverte den andre ekspertgruppen sin rap-
port som inneholdt forslag til 26 tiltak fordelt på 
ulike departementers sektoransvar. Forslag 
innenfor helseområdet var særlig rettet mot vaksi-
nasjon og tiltak for å øke vaksinasjonsandelen 
blant innvandrere. I etterkant av ekspertgruppe-
rapportene har Helse- og omsorgsdepartementet 
sendt oppdragsbrev til Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet for oppfølging av de foreslåtte 
tiltakene. De fleste tiltak er fulgt opp eller under 
oppfølging.

Koronapandemien har gitt verdifull lærdom i 
hvordan formidling av informasjon spiller en sen-
tral rolle i beredskapsarbeidet, og viktigheten av å 
nå ut til målgrupper med tilpasset, målrettet og 
forståelig informasjon. Pandemien har vist hvor 
viktig mangfold blant helsepersonell og ansatte i 
andre offentlige tjenester er, og viktigheten av at 
lokale og nasjonale myndigheter samarbeider 
med innvandrerorganisasjoner og ressursperso-
ner fra innvandrermiljøene.

I 2018 la regjeringen fram strategien Integre-
ring gjennom kunnskap (2019–2022). Formålet 

med strategien er å øke deltagelsen for innvan-
drere i arbeids- og samfunnsliv gjennom en sam-
ordnet innsats. Innvandrere skal i større grad bli 
en del av store og små fellesskap i det norske sam-
funnet. Arbeidet innebærer innsats i flere sektorer 
og gjelder flere av Helse- og omsorgsdepartemen-
tets ansvarsområder. Departementet er avhengig 
av innspill og oppdatert kunnskap om innvandre-
res helse og behov for helse- og omsorgstjenester. 
Det foreslås å videreføre 1 mill. kroner til forvalt-
ning av Helsedirektoratets Fagråd for innvandrer-
helse i 2022.

Forskning og fagutvikling

Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til 
fagutvikling, kompetanseutvikling og forskning i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, her-
under å understøtte arbeidet med nytt nasjonalt 
system for kvalitetsforbedring og pasientsikker-
het i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetje-
neste.

Departmentent har tidligere varslet at det vil 
innføres indikatorer for sentre som har forskning 
som hovedoppgave og øvrige kompetansesen-
trene som driver forskning som en del av sin virk-
somhet, samt at en liten andel av forskningsmid-
lene vil omfordeles innenfor rammen basert på 
sentrenes forskningsindikatorer. Fra 2022 innfø-
res resultatbasert finansering for om lag 2 pst. av 
grunntilskuddet. Helsedirektoratet vil foreta 
omfordeling av 2 pst. av tilskuddsmidlene basert 
på beregnede forskningspoeng for sentrene som 
mottar tilskudd over kap. 762, post 70, samt Nasjo-
nalt forskningssenter for komplementær behand-
ling og alternativ medisin (Nafkam) over kap. 783, 
post 79. Se nærmere omtale under programkate-
gori 10.70 Tannhelse.

Tabellen under viser gjennomsnittlig treårig 
beregning av forskningspoeng for forsknings- og 
kompetansesentre inkludert i omleggingen for 
2018–2020. Forskningspoeng omfatter publika-
sjonspoeng, poeng for doktorgrader og poeng for 
tildeling av ekstern finansiering fra Norges 
forskningsråd. Forskningsindikatoren ekstern 
finansering utgår fra sentrene innenfor kap. 762 
samt Nafkam i 2022, da man ikke har pålitelige 
data. Det arbeides med å få dette på plass fra 2023.
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1 Nasjonalt forskningssenter for komplementær behandling og alternativ medisin (Nafkam) mottar midler over kap. 783, men inn-
går i denne sammenheng med gruppen sentre som får tildelt midler over kap. 762 Primærhelsetjeneste.

Det ble registrert 265,5 publikasjoner (vitenskape-
lige artikler, monografier og antologier) fra sen-
trene og rapportert inn 21 avlagte doktorgrader i 
perioden 2018–2020. Nærmere beskrivelse av 
resultater fra måling av forskningsaktivitet for 
forsknings- og kompetansesentrene omfattet av 
omleggingen er tilgjengelig på regjeringens nett-
sider.

Det er fire allmennmedisinske forskningsen-
heter (AFE). Formålet med enhetene er å styrke 
kunnskapsgrunnlaget i praktisk utøvende all-
mennmedisin og derigjennom kvaliteten på all-
mennlegetjenestene. Enhetene skal i tillegg til 
forskning drive formidlingsaktivitet. Det stilles 
krav til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med 
andre forsknings- og kompetansemiljøer. Enhe-
tene skal understøtte arbeidet ned nytt nasjonalt 
system for kvalitetsforbedring og pasientsikker-
het i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetje-
neste.

For 2021 ble det bevilget 16,5 mill. kroner til 
de allmennmedisinske forskningsenhetene. 
Forskningsenhetene er viktige aktører i oppfølgin-
gen av Nasjonal forsknings- og innovasjonsstra-
tegi for helse og omsorg – et kunnskapssystem 
for bedre folkehelse (HelseOmsorg21-strategien). 
Ett av satsningsområdene i strategien er et kunn-
skapsløft for kommunene. Forskningen ved enhe-
tene er omfattende, og måloppnåelsen vurderes 
god. Midlene foreslås videreført i 2022 med unn-
tak av 2 pst. som gjøres avhengig av resultatba-
sert fordeling.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedi-
sin (NKLM) ble etablert i 2004, og er faglig foran-
kret ved Universitetet i Bergen. Formålet med 
NKLM er forskning, utredning, fagutvikling og 
veiledning innen legevaktmedisin. Virksomheten 
omfatter også ansvar for kompetanseutvikling mv. 
i helsetjenestetilbudet til volds- og overgrepsut-
satte i den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten (legevakt) og i spesialisthelsetjenesten 
(overgrepsmottak). NKLM skal understøtte arbei-
det ned nytt nasjonalt system for kvalitetsforbe-
dring og pasientsikkerhet i fastlegeordningen og 
øvrig allmennlegetjeneste.

Prosjektet Akuttmedisinsk eldreomsorg ble til-
delt 2 mill. kroner i 2020. Prosjektet ble avsluttet 
våren 2021. Det ordinære tilskuddet på 11,4 mill. 
kroner til NKLM videreføres i 2022 med unntak 
av 2 pst. som gjøres avhengig av resultatbasert 
fordeling. Det vises også til omtale under kap. 
765, post 75.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) 
er et kompetansesenter for den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten i et samarbeid mellom Uni-
versitetet i Tromsø, Helsedirektoratet og Helse 
Nord RHF. Formålet med senteret er å fremme 
forskning og fagutvikling innen distriktsmedisin-
ske problemstillinger, samt å bygge nettverk for 
leger og annet helsepersonell i distriktene. Sente-
ret skal bidra til å bygge bro mellom praksis og 
akademia og bidra til kvalitet, rekruttering og sta-
bilitet i helsetjenesten i distriktene. NSDM skal 
understøtte arbeidet ned nytt nasjonalt system for 

Tabell 4.14 Gjennomsnittlig treårig beregning av forskningspoeng for forsknings- og kompetansesentre for 
perioden 2018–2020. I forskningspoeng og pst. av totalt antall forskningspoeng.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste og kap. 783 Personell Forskningspoeng %

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin 41,1 15,5 %

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen 43,4 16,37 %

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim 34,3 12,93 %

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Oslo 41,95 15,82 %

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø 29,65 11,18 %

Senter for samisk helseforskning 23,2 8,75 %

Nasjonalt senter for distriktmedisin 4,9 1,85 %

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 46,7 17,61 %

Sum 265,2 100 %
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kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i fastlege-
ordningen og øvrig allmennlegetjeneste. Det ble 
bevilget 4,9 mill. kroner i 2021. Bevilgningen fore-
slås videreført i 2022 med unntak av 2 pst. som 
gjøres avhengig av resultatbasert fordeling.

Tilskudd til AFEene, NKLM og NSDM inngår 
i Kompetanseløft 2025.

Formålet med tilskuddsordningen samisk 
helse er å bidra til likeverdige, kunnskapsbaserte 
helse- og omsorgstjenester til den samiske befolk-
ningen. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektora-
tet. Det er behov for oppdatert kunnskap om den 
samiske befolkningens helse og bruk av helse- og 
omsorgstjenester. Bevilgningen dekker tilskudd 
til Senter for samisk helseforskning, som er et 
selvstendig senter ved Institutt for samfunnsmedi-
sin ved UiT Norges arktiske universitet. Senterets 
hovedoppgave er å drive forskning med fokus på 
helse og levekår i den samiske befolkningen. Sen-
teret har gjennomført større befolkningsundersø-
kelser i kommuner med samisk befolkning i 
2003–2004 og 2012–2014 kalt Saminor 1 og 2. Stu-
diene har påvist flere helseutfordringer i den 
samiske befolkningen uten at årsakssammenhen-
gene er kjent. Det planlegges en større studie, 
Saminor 3 i 2022–2023, hvor både nord-, lule- og 
sørsamiske områder inkluderes. Senteret har et 
bredt internasjonalt samarbeid. Det foreslås å 
videreføre bevilgningen på 6,2 mill. kroner i 2022 
med unntak av 2 pst. som gjøres avhengig av 
resultatbasert fordeling. Det gis tilskudd for å 
bedre legesituasjonen i Sogn og Fjordane, Finn-
mark og til veiledningsgrupper for leger under 
spesialisering i allmennmedisin og samfunnsme-
disin i Nord-Norge. Tiltak for å bedre legesitua-
sjonen i Sogn og Fjordane omfatter samfunnsme-
disinsk nettverk, læringsnettverk for sykehjemsle-
ger, forum for helsestasjonsleger og samfunnsme-
disinsk gruppeveiledning. Tiltak for å bedre lege-
situasjonen i Finnmark har som målsetting å 
bedre rekrutteringen og stabilisere legedeknin-
gen i de samisktalende kommunene i Finnmark. 
Veiledningsgrupper for leger under spesialise-
ring i allmennmedisin og samfunnsmedisin i 
Nord-Norge skal bidra til å styrke rekruttering og 
stabilitet av leger i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Det skal i 2022 vurderes å inn-
lemme midlene i ordningene med nasjonal ALIS 
fra 2023. Bevilgningene foreslås videreført i 2022.

Antibiotikasenter for primærmedisin (ASP) 
er et kompetansesenter og har som formål å 
fremme rasjonell og begrenset bruk av antibio-
tika i primærhelsetjenesten, og på den måten 
redusere utviklingen av antibiotikaresistens i 
Norge. ASP skal understøtte arbeidet ned nytt 

nasjonalt system for kvalitetsforbedring og pasi-
entsikkerhet i fastlegeordningen og øvrig all-
mennlegetjeneste. Det bevilges årlig midler til 
drift av ASP som skal gå til å drive forskning, 
utredning, fagutvikling og veiledning innen pri-
mærmedisin på områdene riktig antibiotikabruk, 
forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og 
antibiotikaresistens. ASP har gjennomført flere 
nasjonale og internasjonale aktiviteter for å 
fremme rasjonell og begrenset bruk av antibio-
tika i primærhelsetjenesten.

ASP har i samarbeid med blant andre Nasjo-
nalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesi-
alisthelsetjenesten (KAS) og Folkehelseinstitut-
tet, utviklet et læringsopplegg mot sykepleierstu-
denter knyttet til antibiotikabruk, retningslinjer 
for resistens og smittevern. Det ble i 2021 bevilget 
4 mill. kroner til kompetansesenteret over denne 
posten, og det foreslås å videreføre samme beløp i 
2022. I tillegg ble det bevilget 3 mill. kroner over 
kap. 761, post 21 i 2021, som også foreslås videre-
ført. Midlene sees i sammenheng med midler 
foreslått til smittevern på kap. 762, post 21.

Ledelse

Systematisk, god og trygg ledelse i og av allmenn-
legetjenesten i kommunen er viktig for å sikre 
kvalitet i tjenestene og en effektiv ressursutnyt-
telse. Det er i dag ikke tilstrekkelig ledelseskom-
petanse i disse tjenestene. Det er behov for å 
styrke ledelseskompetansen både for kommuneo-
verleger, ledere av primærhelseteam/gruppe-
praksiser og øvrige fastleger. Gjennom handlings-
planen har regjeringen forpliktet seg til å styrke 
ledelsen i fastlegeordningen og øvrig allmennle-
getjeneste i kommunene. I midtveisevalueringen 
av pilotprosjekt primærhelseteam fremheves det 
at god ledelse er én av suksessfaktorene for at et 
primærhelseteam skal fungere godt.

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetje-
nesten har som mål å nå ledere fra ulike profesjo-
ner for å bidra til mer læring, bedre kommunika-
sjon og økt tverrfaglighet på tvers i helsesektoren. 
Se omtale på kap. 761, 765 og 770. Det foreslås 
5 mill. kroner til å utvide antall plasser på denne 
utdanningen øremerket for leger i kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Kommuneoverleger 
og ledere av teambaserte praksiser/gruppeprak-
siser skal prioriteres. Utdanningen er imidlertid 
omfattende, med 30 studiepoeng, og krever et 
relativt stort fravær fra praksis. Det er derfor 
anskaffet utvikling av en tilrettelagt kortere utdan-
ning rettet mot ledere av primærhelseteam og 
gruppepraksiser, men utdanningen skal også til-
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rettelegges for øvrige fastleger. Utdanningen skal 
være en kombinasjon av nettbaserte studier og 
samlinger. Grunnprinsippene skal være de 
samme i begge utdanningsløp. Det foreslås å 
avsette 3,5 mill. kroner til sistnevnte utdanning. 
Bevilgningen skal også dekke evaluering.

Post 73 Seksuell helse

Bevilgningen dekker tilskudd til oppfølging av 
Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–
2022). Total bevilgning på posten er i 2021 60 mill. 
kroner.

Helsedirektoratet forvalter to tilskuddsordnin-
ger som er knyttet til oppfølging av strategien: Til-
skudd for seksuell helse og tilskudd til arbeid 
innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

I 2021 ble det bevilget om lag 36,7 mill. kroner 
til ordningen Seksuell helse og 23,3 mill. kroner 
til tilskudd innen feltet hiv og seksuelt overfør-
bare infeksjoner.

Strategi for seksuell helse tar utgangspunkt i 
at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle 
livsfaser, og at individets kompetanse for å ivareta 
god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og 
god helse for den enkelte. Strategiens overord-
nede mål er å sikre god seksuell helse i hele 
befolkningen. Det ble innvilget tilskudd til om lag 
70 ulike tilskuddsmottakere i 2021. Tilskuddet til 
seksuell helse skal også støtte oppunder mål og 
tiltak i handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall 
svangerskapsavbrudd (2020–2024).

Måloppnåelse for ordningen vurderes som 
høy.

Tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt 
overførbare infeksjoner har to overordnede mål: en 
helhetlig ivaretakelse av hivpositive, og å fore-
bygge nysmitte av hiv og andre seksuelt overfør-
bare infeksjoner. Målgruppen for ordningen er 
mennesker som lever med hiv og grupper som har 
økt risiko for å bli smittet av hiv og andre seksuelt 
overførbare infeksjoner, herunder migranter og 
menn som har sex med menn. Trenden med ned-
gang i meldte hiv-tilfeller fortsatte i 2021, særlig 
blant menn som har sex med menn. Det ble innvil-
get tilskudd til ti ulike tilskuddsmottakere i 2021. 
Måloppnåelse for ordningen vurderes som høy.

Begge tilskuddsordningene under denne bud-
sjettposten ble evaluert i 2021 og den samlede 
måloppnåelsen for prosjektene som har fått støtte 
vurderes som god. Evalueringen vil inngå i kunn-
skapsgrunnlaget for Helsedirektoratets revitalise-
ring og konkretisering av Snakk om det! Helse- og 
omsorgsdepartementet vil vurdere mulige end-
ringer i tilskuddsordningene til seksuell helse fra 

2023. Det foreslås bevilget 61,5 mill. kroner til for-
målene på posten i 2022.

Det ble i 2021 bevilget 1,5 mill. kroner til orga-
nisasjonen Menneskeverd og 4,1 mill. kroner til 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon til tiltaket Aksept i 
øremerket tilskudd over posten. Det foreslås å 
videreføre øremerkede tilskudd til organisasjonen 
Menneskeverd og til Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
til tiltaket Aksept.

I tillegg ble det bevilget 13,3 mill. kroner over 
kap. 762, post 21 til oppfølging av strategi for sek-
suell helse, jf. omtale under kap. 762, post 21.

Post 74 Stiftelsen Amathea

I 2021 ble det bevilget 26 mill. kroner til stiftelsen 
Amathea. Mål for tilskuddsordningen er å bidra til 
samfunnets arbeid med å forebygge uønskede 
svangerskap og abort, bl.a. gjennom tilbud om 
informasjon, veiledning og samtale til kvinner og 
par som er blitt ikke-planlagt gravide. Snakk om 
det! Strategi for seksuell helse (2017–2022) og 
Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svan-
gerskapsavbrudd (2020–2024) er sentrale doku-
menter for innretningen av arbeidet. Amathea er 
representert i alle helseregioner med totalt 13 vei-
ledningskontor. I 2020 hadde Amathea 4384 unike 
brukere fordelt på 11 335 henvendelser, hvorav 
93 pst. kvinner og 7 pst. menn. 2020 var preget av 
koronasituasjonen. Alle som kontaktet stiftelsen 
for veiledning, fikk tilbud om dette. Stiftelsen gjen-
nomførte flest mulig samtaler digitalt. Brukere 
som ønsket det, fikk tilbud om veiledning ved 
fysisk oppmøte der dette var mulig å gjennomføre 
innenfor gjeldende smittevernfaglige råd.

Amathea tilbyr prevensjonsveiledning ved alle 
kontorene. I tillegg driver de opplysnings- og 
undervisningsvirksomhet rettet til ulike grupper 
som elever og ungdom generelt, studenter innen 
helse- og sosialfag, flyktninger og asylsøkere og 
andre migrantgrupper. I 2020 ga Amathea 1406 
brukere prevensjonsveiledning enten ved opp-
møte, telefon eller chat.

Måloppnåelse for ordningen vurderes som 
middels.

Tilskuddsordningen ble evaluert i 2021. Evalue-
ringen bekrefter funn fra forrige evaluering av stif-
telsen i 2006 om at Amatheas viktigste styrke ligger 
i å veilede gravide og par som er ambivalent til et 
svangerskap. Evaluator foreslår å revidere regelver-
ket, herunder å tydeliggjøre formålet og målgrup-
pen for tilskuddsordningen. Departementet vil vur-
dere disse forslagene. Helsedirektoratet følger opp 
resultatene i evalueringen i samråd med Amathea.

Det foreslås bevilget 26,7 mill. kroner i 2022.
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Kap. 765 Psykisk helse, rus og vold

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pri-
sjustering:
– det foreslås 53,5 mill. kroner til etablering av 

FACT ung-team, over kap. 765, post 60.
– det foreslås 18 mill. kroner til utvikling og eta-

blering av lavterskel behandlingstilbud for 
barn og unge, over kap. 765, post 60.

– det foreslås 15 mill. kroner til Fontenehus, over 
kap. 765, post 73.

– det foreslås 8 mill. kroner til lavterskeltilbud 
for barn og unge som står i fare for å utvikle 
problematisk eller skadelig seksuell atferd, 
over kap. 765, post 21.

– det foreslås å styrke bevilgningen med 5 mill. 
kroner til kompetanseutvikling på selvska-
dings- og selvmordstematikk hos personell i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rus-
behandling (TSB) og somatikk, over kap. 765, 
post 21.

– det foreslås å styrke bevilgningen med 2 mill. 
kroner til evaluering av FACT-ung over kap. 
765, post 21.

– det foreslås å styrke bevilgningen med 2 mill. 
kroner til følgeevaluering av pilotering av lav-
terskel behandlingstilbud til barn og unge, 
over kap. 765, post 21.

– det foreslås å flytte 6 mill. kroner fra kap. 765, 
post 60 til kap. 765, post 21, for å styrke arbei-
det med omleggingen av Rask psykisk helse-

hjelp, herunder opplæringstilbud, veiledning 
og støtte.

– det foreslås å flytte 4 mill. kroner fra kap. 765, 
post 21 til kap. 765, post 74, for å styrke NAP-
HAs arbeid med å støtte kommuner som gjen-
nomfører utdanning i Rask psykisk helsehjelp.

– det foreslås å flytte 2,5 mill. kroner fra kap. 765, 
post 21 til kap. 765, post 75 for å styrke de regi-
onale ressurssentrene om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTSene) i 
deres bistand til regioner som skal delta i folke-
opplysningskampanjene for selvmordsforebyg-
ging.

– det foreslås å flytte 16,3 mill. kroner fra kap. 
765, post 73 til kap. 714, post 79 for å samle til-
skuddet til studenters psykiske helse og rus-
middelbruk.

– 0,1 mill. kroner i redusert bevilgning som følge 
av at forventet pensjonspremie til Statens pen-
sjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av 
dette, tilsvarende er økt, jf. nærmere omtale 
under kap. 2 Profilen i budsjettforslaget.

Bevilgningen dekker statlige stimuleringsmidler 
til psykisk helse- og rusarbeid, samt arbeid med å 
forebygge og avverge vold og overgrep, trauma-
tisk stress og selvmord. Videre dekker bevilgnin-
gen prosjekter innen arbeid og psykisk helse, 
midler til styrking av bruker- og pårørendearbeid 
og drift av kompetansesentre innenfor psykisk 
helse, rus og vold, samt frivillig og ideelt arbeid. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes 
under post 72 183 806 186 749 210 357

60 Kommunale tjenester, kan overføres 266 562 230 507 296 904

62 Rusarbeid, kan overføres 427 386 455 178 412 874

71 Brukere og pårørende, kan overføres 171 848 174 715 184 258

72 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under 
post 21 463 882 486 245 491 705

73 Utviklingstiltak mv. 151 080 177 459 180 773

74 Kompetansesentre, kan overføres 309 336 308 912 318 135

75 Vold og traumatisk stress, kan overføres 213 950 245 130 257 083

Sum kap. 765 2 187 850 2 264 895 2 352 089
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Helse- og omsorgsdepartementet vil i større grad 
legge til rette for å prøve ut og evaluere nye 
modeller og understøtte kommunene i å imple-
mentere forskningsbaserte, effektive metoder.

Mennesker med psykiske lidelser, rus- og 
voldsproblematikk har rett til et verdig liv med 
god tilgang på behandling og oppfølging, delta-
kelse i arbeid og aktivitet og bedret livskvalitet. 
Tjenestene de møter skal være helhetlige, tilgjen-
gelige og individuelt tilpassede. Det innebærer 
bl.a. et mål om økt valgfrihet for den enkelte, 
reduserte ventetider, bedre oppfølging og et styr-
ket lavterskeltilbud i kommunene. Dette inklude-
rer også å utvikle internettbaserte informasjons- 
og veiledningstilbud og digitale helsetjenester. 
Brukermedvirkning skal være en vesentlig del av 
tjenesteutviklingen og skal ivaretas både på indi-
vid-, system- og samfunnsnivå.

Arbeidet mot vold og overgrep er høyt priori-
tert av regjeringen. Vold i nære relasjoner og over-
grep rammer en betydelig del av befolkningen i 
Norge. De helsemessige konsekvensene kan 
være omfattende og potensielt livstruende. I til-
legg til de store konsekvensene for den enkelte, 
har vold også store samfunnsøkonomiske kostna-
der i form av økte behov for hjelpetiltak i skolen, 
psykisk og fysisk helsehjelp, barneverntiltak, 
samt hjelp fra krisesentertilbud, sosialhjelp og økt 
behov for politiressurser.

Kommunene står fritt til å organisere sine tje-
nester slik de mener er hensiktsmessig, men de 
har ansvar for å yte et forsvarlig tjenestetilbud og 
samordne sine tjenester. De kommunale tjenes-
tene utføres i flere sektorer og av ulike faggrup-
per i kommunen. For å lykkes med å gi mennes-
ker med psykiske helse-, rus- og voldsproblemer 
et godt og forsvarlig tilbud, er det avgjørende at 
man er kjent med hverandres ansvarsområder og 
tilbud, og har etablert gode rutiner for samhand-
ling og koordinering av hjelpetilbudet i kommu-
nen og med andre samarbeidsparter.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak 
for å bedre sammenheng og forsvarlighet i 
behandlingsforløp. Fra 2017 er det tydeliggjort at 
øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen også 
skal gjelde for mennesker med psykiske helse- og 
rusproblemer. Det sikrer at personer med psy-
kiske helse- og rusproblemer har tilgang til helse-
tjenester når det haster. Kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern 
og rusbehandling ble innført fra 2019, i likhet med 
for utskrivningsklare pasienter i somatikken. Hen-
sikten med å innføre kommunal betaling også for 
pasienter innen rus og psykisk helse, er å stimu-
lere til at flere raskere skal få et tilbud der de bor, 

og ikke blir unødig lenge i døgninstitusjoner. Det 
er både uheldig for pasienten og dårlig bruk av 
spesialisthelsetjenestens ressurser.

Fra 1. januar 2020 ble det lovfestet at alle kom-
muner har plikt til å ha psykologkompetanse. 
Gjennom tilskuddsordningen for rekruttering av 
psykologer i kommunene var det en solid økning i 
rekrutteringen fra 2013 til 2019, fra 130 psykologs-
tillinger i 2013 til 617 psykologstillinger i 384 kom-
muner og bydeler i 2019. Tilskuddsmidlene ble 
innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra 
2020.

Ved behandling av Prop. 71 L (2016–2017) ved-
tok Stortinget å tydeliggjøre helse- og omsorgstje-
nestens ansvar på systemnivå for å bidra til å fore-
bygge, avdekke og avverge vold og overgrep. 
Partnerskapsavtale 2021–2025 Partnerskap mot 
mobbing – Sammen for et inkluderende oppvekst- 
og læringsmiljø er signert av regjeringen og 14 
organisasjoner og virksomheter. Å bli utsatt for 
mobbing kan ha en rekke negative konsekvenser, 
og arbeid mot mobbing er en viktig del av det 
forebyggende arbeidet mot psykiske helseproble-
mer og forebygging av voldsproblemer.

Innføring av pakkeforløp innen psykisk helse- 
og rusområdet fra 2019 skal bidra til gode, sam-
menhengende og tverrgående pasientforløp, økt 
forutsigbarhet og mer likeverdige tilbud. I 2019 
inngikk regjeringen og KS en avtale om å etablere 
19 helsefellesskap som skal få kommunene og 
sykehusene til å samarbeide bedre om pasien-
tene. Helsefellesskapene skal prioritere tjenester 
til barn og unge, personer med alvorlige psykiske 
lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og 
personer med flere kroniske lidelser. Se nærmere 
omtale av pakkeforløp og helsefellesskap under 
kap. 732 og kap. 761, post 67. Helsedirektoratet 
har videre fått i oppdrag å oppdatere veilederen 
Sammen om mestring – veileder i lokalt psykisk 
helsearbeid og rusarbeid for voksne, samt utar-
beide ny tverrsektoriell veileder for psykisk helse-
arbeid med barn og unge. Denne veilederen skal 
også omhandle rus- og voldsproblematikk, og 
rette seg mot både helsefremmende og forebyg-
gende innsats, kommunale tjenester og spesialist-
helsetjenesten.

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven For-
slag til felles regler om tvang og inngrep uten 
samtykke i helse- og omsorgstjenesten, har vært 
på alminnelig høring. Regjeringen sendte 6. juli 
2021 ut et høringsnotat der høringsinstansene 
inviteres til å komme med innspill til hva som skal 
til for å lykkes med innføring av et nytt regelverk 
for bruk av tvang, med frist 8. november 2021.
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For en nærmere omtale av det forebyggende 
arbeidet innenfor psykisk helse-, rus- og voldsfel-
tet, vises det til kap. 714. For satsingen innen spe-
sialisthelsetjenesten vises det til kap. 732 og 734.

Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for 
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten for perioden 
2021–2025. Målet med Kompetanseløft 2025 er å 
bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre at 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har til-
strekkelig og kompetent bemanning. Se nærmere 
omtale under kap. 761.

Strategi for god psykisk helse og opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse

I 2017 ble Mestre hele livet – Regjeringens stra-
tegi for god psykisk helse (2017–2022) lagt fram. 
Strategien dannet grunnlaget for en opptrappings-
plan for barn og unges psykiske helse. Prop. 121 S 
(2018–2019) Opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse (2019–2024) ble behandlet i Stor-
tinget 30. januar 2020, og inneholder både helse-
fremmende, sykdomsforebyggende og behand-
lingsrettede tiltak for barn og unge mellom 0 og 
25 år.

Planen inneholder 71 tiltak som er utarbeidet i 
samarbeid mellom åtte departementer, som alle 
har ansvar for oppfølging av tiltak i planen. Helse- 
og omsorgsdepartementet har i samarbeid med 
Helsedirektoratet koordineringsansvaret for plan-
arbeidet. Det er utarbeidet en statusrapport for 
2020. Rapporten viser at 12 tiltak ble gjennomført, 
50 tiltak er pågående, mens ni tiltak ikke var star-
tet opp i 2020.

Blant tiltak som har vært særlig prioritert i 
2020 er å utvikle en ny nasjonal tverrsektoriell vei-
leder for psykisk helsearbeid for barn og unge. 
Veilederen skal beskrive et helhetlig og samord-
net psykisk helsearbeid for barn og unge, fra hel-
sefremmende og forebyggende arbeid til oppføl-
ging og behandling. Veilederen skal videre bidra 
til å tydeliggjøre forventninger til samarbeid og 
samhandling på tvers av tjenester, nivåer og sekto-
rer. Første modul i veilederen ferdigstilles i løpet 
av 2021.

For 2021 ble det bevilget 170 mill. kroner til til-
tak i opptrappingsplan for barn og unges psykiske 
helse. I tillegg kommer en rekke tilleggsbevilgnin-
ger rettet mot sårbare barn og unge under pande-

mien. For 2022 foreslås 200 mill. kroner over 
Helse- og omsorgsdepartementets og Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementets budsjetter, 
til oppfølging av tiltak i opptrappingsplan for barn 
og unges psykiske helse, og som oppfølging av 
forslag til tiltak fra ekspertgruppen som i mars 
2021 ble satt ned for å se på konsekvenser korona-
pandemien har hatt for befolkningens psykiske 
helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Satsingen 
for 2022 omfatter 55,5 mill. kroner til etablering og 
evaluering av oppsøkende og tverrfaglige FACT 
ung-team, samt 20 mill. kroner til utvikling, pilote-
ring og evaluering av lavterskeltilbud for barn og 
unge. Videre foreslås det 5 mill. kroner til 
forskning på barn og unges psykiske helse under 
kap. 714, post 21 og 5 mill. kroner til kompetanse-
utvikling om selvskading og selvmord. 5 mill. kro-
ner foreslås til felles opplæringsmodul for hjelpe-
telefoner innen psykisk helse og 5 mill. kroner til 
Rådgivning om spiseforstyrrelser. 4,5 mill. kroner 
foreslås til lavterskeltilbud for barn og unge som 
står i fare for å utøve problematisk eller skadelig 
seksuell atferd innenfor rammen av opptrappings-
plan for barn og unges psykiske helse. I tillegg 
foreslås 3,5 mill. kroner til samme formål gjen-
nom arbeidet mot vold og overgrep, jf. omtale 
under. Det foreslås videre å styrke kommunenes 
frie inntekter med 100 mill. kroner, begrunnet i til-
tak for barn og unges psykiske helse, herunder 
psykisk helse i videregående skole og lavterskel-
tilbud i kommunene.

Regjeringen vil trappe opp innsatsen for å 
styrke barn og unges psykiske helse gjennom 
planperioden, og vil i de årlige budsjettforslagene 
vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak.

Bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Siden 2017 har Helsedirektoratet og Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet samarbeidet om en 
rekke tiltak for å bedre helsehjelp til barn i barne-
vernet. De fleste tiltak er iverksatt og ferdigstilt. 
Direktoratene lanserte i 2020 Pakkeforløp for 
kartlegging og utredning av psykisk helse og rus 
hos barn og unge i barnevernet.

I 2020 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utar-
beide en plan for evaluering av satsingen «Bedre 
helsehjelp til barn i barnevernet», i samarbeid 
med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Evalueringen av sentrale tiltak i satsingen er satt 
ut til RKBU Midt og RKBU Nord med leveranse i 
slutten av 2022. Oppfølging av Helsetilsynets rap-
port «Omsorg og rammer» som Helsedirektoratet 
fikk i oppdrag i 2020 er utsatt til 2022.
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Helsesatsingen i barnevernet skal videreføres, 
bl.a. helsekartlegging av barn i barnevernet. Se 
nærmere omtale under kap. 765, post 21 og Prop. 
1 S, Barne- og familiedepartementet, kap. 854, 
post 61.

Handlingsplan for forebygging av selvmord

Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020–
2025 – Ingen å miste ble lagt fram 10. september 
2020, på Verdensdagen for selvmordsforebygging. 
Åtte departementer samarbeider om planen. Med 
denne planen ble nullvisjon for selvmord innført i 
Norge. I 2021 ble det bevilget 30 mill. kroner over 
kap. 765 til ulike tiltak i planen, i tillegg til midler 
til å gjøre helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
mer digitalt tilgjengelig bevilget over kap. 762, 
post 21. Som del av planen er det opprettet et nytt 
nasjonalt forum for forebygging av selvmord. For-
umet er bredt sammensatt og har som mandat å 
jevnlig vurdere måloppnåelse og å komme med 
forslag til justering av tiltakene på grunnlag av ny 
kunnskap. Det foreslås å følge opp planen gjen-
nom å videreføre bevilgningen på 30,2 mill. kro-
ner over kap. 765 til ulike tiltak. Dette inkluderer 
5 mill. kroner til arbeid med felles opplæringsmo-
dul for hjelpetelefoner innen psykisk helse og 
5 mill. kroner til kompetanseutvikling på selvska-
dings -og selvmordstematikk.

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Gjennom bevilgningen i 2020 oppfylte regjeringen 
målet om å øke bevilgningene til rusfeltet med 
2,4 mrd. kroner, i tråd med langsiktige mål og tiltak 
i Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for 
rusfeltet (2016–2020). Planen rettet seg særlig mot 
kommunene. Gjennom bruk av stimuleringsmidler 
og vekst i de frie inntektene, har regjeringen lagt til 
rette for økt kapasitet og kompetanse i kommu-
nene, samt utvikling av tjenester og tilbud til perso-
ner med rusmiddelproblematikk.

Gjennom opptrappingsplanen har regjeringen 
også styrket innsatsen innenfor andre departemen-
ters områder, herunder Justis- og beredskaps-
departementet, Kommunal- og moderniserings-
departementet, Barne- og familiedepartementet, 
Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskaps-
departementet. Planen ses således både som en del 
av, og i sammenheng med andre etablerte løp og 
satsinger innen helse-, velferds- og justissektoren.

Helsedirektoratet har hatt ansvar for oppføl-
ging av Helse- og omsorgsdepartementets tiltak i 
planen samt koordinert innsatsen mellom de ulike 
sektorene.

Opptrappingsplanen er evaluert av Fafo, i sam-
arbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) 
og Ipsos, og bygger på informasjon fra kilder som 
IS-24/8 (Sintef) og Brukerplan (Korfor), samt 
nasjonale brukertilfredshetsundersøkelser i kom-
munale rustjenester (Korus).

Planen inkluderer flere tiltak som ble initiert 
før den ble vedtatt, og en rekke tiltak er forankret 
i andre statlige strategier og planer. Evalueringen 
konkluderer på den bakgrunn at det er utfor-
drende å isolere effekter av innsats som følge av 
opptrappingsplanen fra andre satsinger og strate-
gier. Måloppnåelse for planens hovedmål og inn-
satsområder varierer, men selv om det på grunn 
av planens innretning ikke kan konkluderes med 
full måloppnåelse på alle områder, er det en klar 
tendens at utviklingen er gått i ønsket retning.

Helsedirektoratets årlige rapporteringer viser 
at det gjennom hele planperioden har vært høy 
aktivitet på alle planens innsatsområder og at 
intensjonen om å se ulike satsinger og virkemidler 
i sammenheng er ivaretatt. Gjennom hele evalue-
ringsforløpet pekes det på at det er mye aktivitet 
og utviklingsarbeid på rusfeltet. Særlig har de pri-
oriterte områdene som brukerorientering i tjenes-
tene og mer arenafleksible og oppsøkende tjenes-
ter hatt stor oppmerksomhet.

Data indikerer en positiv utvikling for bruker-
medvirkning på individnivå, mens utviklingen er 
mer beskjeden på tjeneste- og systemnivå. Nær 
åtte av ti kommuner oppgir at de i stor eller svært 
stor grad vurderer tjenestetilbudet som recovery-
orientert, noe som er en betydelig økning. Om lag 
samme andel kommuner oppgir at de sikrer bru-
kermedvirkning på individnivå. Det har vært en 
økning fra 36 til 52 pst. av brukere som opplever 
at de i stor eller svært stor grad har innflytelse på 
eget tjenestetilbud, og som vurderer tjenestene de 
mottar, som tilpasset deres behov. I 2020 oppga 
69 pst. av pasienter i tverrfaglig spesialisert rus-
behandling (TSB) at de har hatt innflytelse på 
behandlingen i stor eller svært stor grad, en 
økning på 4,3 prosentpoeng fra 2017.

Generelt er boligsituasjonen for vanskeligstilte 
blitt bedre gjennom mange år med boligsosial sat-
sing, og innsatsen ble forsterket med opptrap-
pingsplanen. 84 pst. av brukere med rusmiddel-
problemer kartlagt i Brukerplan i 2020 har en til-
fredsstillende boligsituasjon.

Målgruppenes deltagelse i deltagelse i 
meningsfull aktivitet og arbeid har forbedringspo-
tensial. Det er en liten andel av brukere som har 
en tilfredsstillende situasjon når det gjelder 
arbeid, aktivitet og nettverk og det er ikke regis-
trert noen positiv utvikling under planperioden. 
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Gruppen med samtidige rus- og psykiske lidelser 
(ROP) er gjennomgående den gruppen som har 
de mest utfordrende levekårene. Selv om det fort-
satt er utfordringer og uløste oppgaver på rusfel-
tet, er det klare indikasjoner på både styrket kapa-
sitet og kompetanse i kommunene. I 2020 var det 
2600 flere årsverk i kommunalt psykisk helse- og 
rusarbeid enn det var i 2016. Det er den sterkeste 
veksten i årsverk siden opptrappingsplanen for 
psykisk helse ble avsluttet i 2008. Økningen var 
noe lavere fra 2018 til 2019 enn tidligere år, noe 
som bl.a. kan forklares ved at veksten i kommune-
nes frie inntekter gradvis avtok etter hvert som de 
økonomiske målsettinger for opptrappingsplanen 
ble innfridd.

Evalueringen indikerer at kapasitetsøkning 
har vært fulgt av kompetanseheving i kommu-
nene. De økonomiske virkemidlene har da også 
vært innrettet mot å bidra til å styrke kompetan-
sen på rusfeltet. IS-24/8-kartleggingen viser en 
styrking av kompetansen på rusfeltet, ved flere 
årsverk med helse- og sosialfaglig utdanning og 
relevante videreutdanninger. Se også omtale av 
Kompetanseløft 2020 under kap. 761. I tillegg 
bidrar økt antall psykologer i kommunene til den 
generelle kompetanseveksten, men psykologkom-
petansen benyttes foreløpig i liten grad på rusfel-
tet. Særlig positivt er det imidlertid at det er bety-
delig økning i andelen kommuner som har ansatte 
med brukererfaring/erfaringskompetanse, fra 
23 pst. i 2016 til nær 40 pst. i 2020.

I tillegg har det vært en betydelig faglig utvik-
ling i perioden gjennom kurs og konferanser i regi 
av Korus og statsforvalterne. Mange kommuner 
har også implementert nye kunnskapsbaserte 
metoder på flere av målområdene i opptrappings-
planen.

Det er imidlertid store variasjoner i hvordan 
kommunene har fulgt opp mål og tiltak i opptrap-
pingsplanen. Det ser ut til at store og mellomstore 
kommuner har hatt størst effekt og nytte av opp-
trappingsplanen mens mindre kommuner i min-
dre grad har nyttiggjort seg planens virkemidler. 
Ifølge evalueringen kan dette ha sammenheng 
med innretningen av de økonomiske virkemid-
lene, med en fordeling av midler som fulgte sosial-
hjelpnøkkelen der veksten i inntektene til de min-
ste kommunene ikke ga store utslag år for år. 
Erfaringsmessig har større kommuner også 
bedre systemer og kapasitet til å finne ressurser, 
for eksempel tilskuddsmidler, enn mindre kom-
muner. En tredje mulig faktor er knyttet til at det 

er utfordrende for mindre kommuner å rekruttere 
fagkompetanse, jf. erfaring fra psykologsatsingen.

Regjeringen vil følge opp forbedringspunkter 
og anbefalinger fra evalueringen i den videre 
utviklingen av politikken på området.

Rusreformen

Regjeringen la i 2021 fram Prop. 92 L (2020–2021) 
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og 
straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av 
straffansvar m.m.). Forslaget erkjenner at straffe-
forfølging av bruk og besittelse av narkotika til 
egen bruk har bidratt til stigmatisering, marginali-
sering og sosial utstøting og har stått i veien for å 
møte den enkelte med hensiktsmessige og tilpas-
sede tilbud og oppfølging. Gjennom lovforslaget 
ønsket regjeringen å overføre ansvaret for sam-
funnets reaksjoner på erverv, bruk og besittelse 
av narkotika til egen bruk fra justissektoren til hel-
setjenesten.

Lovproposisjonen bygget i hovedsak på for-
slag om avkriminalisering av befatning med min-
dre mengde narkotika til egen bruk og forslag om 
en sivilrettslig reaksjon – og tilbud om helsehjelp 
– til erstatning for en strafferettslig reaksjon, slik 
det ble lagt frem i NOU 2019: 26 Rusreform – fra 
straff til hjelp.

Lovforslaget ble ikke vedtatt av Stortinget, 
men jf. lovvedtak 148 (2020–2021) ble det vedtatt 
endringer i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale 
helse- og omsorgstjenester m.m. ved ny § 3-9 b 
Rådgivende enhet for russaker. Se nærmere 
omtale under kap. 765, post 21.

Ny strategi for sosial boligpolitikk

Regjeringen følger opp den nasjonale boligsosiale 
strategien Bolig for velferd (2014–2020) gjennom 
en ny nasjonal strategi for sosial boligpolitikk Alle 
trenger et trygt hjem (2021–2022). Den nye strate-
gien bygger videre på erfaringene, tiltakene og 
samarbeidsstrukturene som er utviklet under 
Bolig for velferd. Strategien varsler følgende prio-
riterte innsatsområder: Ingen skal være bosteds-
løse, barn og unge skal ha gode boforhold og per-
soner med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje 
med andre kunne velge hvor og hvordan de bor. 
Regjeringen har også sendt på høring forslag til 
en ny boligsosial lov om kommunenes ansvar 
overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Se nær-
mere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet.
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Arbeid mot vold og overgrep

I tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 623 
(2014–2015) fremmet regjeringen høsten 2016 
Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot 
vold og overgrep (2017–2021) med 88 tiltak. Stor-
tinget vedtok planen og 36 anmodningsvedtak 
våren 2017. Målet med opptrappingsplanen er å 
redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, 
med særlig vekt på å bekjempe vold og overgrep 
som rammer barn og unge. Planen har bl.a. hatt 
tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet, for å 
bedre tilbudet til voldsutsatte og voldsutøvere og 
for å heve kunnskapen og kompetansen i tjenes-
tene om vold og overgrep. Samlet har arbeidet 
med vold og overgrep blitt styrket med over 
1,1 mrd. kroner i planperioden.

Regjeringen la i juni 2021 fram handlingspla-
nen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrela-
tert vold (2021–2024) for å styrke innsatsen mot 
negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønns-
lemlestelse mv. I august 2021 la regjeringen fram 
Frihet fra vold –Regjeringens handlingsplan for å 
forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 
(2021–2024). Handlingsplanen har for første gang 
en egen del om vold og overgrep i samiske områ-
der. Den har også et eget kapittel om beredskapen 
mot vold i nære relasjoner under kriser. Planen 
skal bidra til å imøtekomme forpliktelsene etter 
Europarådets konvensjon om å forebygge og 
bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjo-
ner (Istanbul-konvensjonen). I august 2021 la 
regjeringen fram en strategi mot internettrela-
terte overgrep mot barn. Regjeringen vil også 
starte arbeidet med en melding til Stortinget om 
innsatsen mot vold og overgrep.

For 2022 foreslås det å styrke arbeidet mot 
vold og overgrep med 8 mill. kroner over Helse- 
og omsorgsdepartementets budsjett til lavter-
skeltilbud for barn og unge som står i fare for å 
utøve problematisk eller skadelig seksuell 
atferd. Se nærmere omtale under kap. 765, post 
21. For omtale av øvrige tiltak på voldsfeltet, se 
Prop. 1 S (2021–2022) for Justis- og beredskaps-
departementet, Barne- og familiedepartementet, 
Kunnskapsdepartementet og Kulturdeparte-
mentet.

Covid-19

Koronapandemien har rammet skjevt. Bl.a. har 
barn, unge og eldre som lever i familier som er 
preget av økonomisk uro, rus, vold og psykiske 
lidelser vært særlig sårbare for konsekvenser av 
pandemien og strenge smitteverntiltak. Helse-

direktoratet utarbeidet tidlig i pandemien anbefa-
linger til helse- og omsorgstjenesten om oppføl-
ging av sårbare grupper, herunder personer med 
psykiske helse- og rusutfordringer. Anbefalingene 
har vektlagt at lavterskeltiltak bør opprettholdes i 
så stor grad som mulig og at både kommuner og 
spesialisthelsetjenesten skal opprettholde så nor-
mal drift som mulig innenfor rammene av smitte-
vernhensyn.

Voldsfeltet har vært inkludert i det psykososiale 
beredskapsarbeidet under hele koronaepidemien, 
da nedstenging av deler av samfunnet har økt risi-
koen for vold i nære relasjoner. Det har vært lagt 
særlig vekt på informasjonsarbeid ut mot befolk-
ning om avvergingsplikt og om hvor utsatte kan få 
hjelp. For nærmere omtale, se Prop. 1 S (2021–
2022) for Barne- og familiedepartementet.

Erfaringen er at tjenesteapparatet i stor grad 
har vært i stand til å tilpasse tjenestetilbudet etter 
behov, selv om mange tjenester ble nedstengt 
eller redusert i begynnelsen av pandemien. Det er 
under pandemien bevilget midler til flere tiltaks-
pakker for å ivareta sårbare grupper og stimulere 
til opprettholdelse av lavterskeltiltak og mer spesi-
aliserte tiltak, med styrkinger av kommunale 
helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenes-
ten og frivillige aktører.

Regjeringen nedsatte 11. mars 2021 en 
ekspertgruppe som har sett på konsekvensene 
pandemien har hatt for folks psykiske helse, livs-
kvalitet og rusmiddelbruk. Ekspertgruppen har 
vært sammensatt av 12 medlemmer med fag- og 
erfaringskompetanse innenfor psykisk helse og 
rus. Gruppen skulle også vurdere konsekvenser 
av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og 
omsorgstjenestene til befolkningen, og komme 
med konkrete forslag til hvor innsatsen bør styr-
kes for å møte disse utfordringene. Gruppen 
overleverte sin rapport 30. april, og foreslo 31 til-
tak på kort, mellomlang og lang sikt, både på 
individ- og samfunnsnivå. Rapporten har inngått i 
regjeringens beslutningsgrunnlag for tiltak 
innenfor psykisk helse- og rusfeltet i pandemi-
håndteringen i 2021, og i revidert nasjonalbud-
sjett for 2021 ble det bevilget 750 mill. kroner til 
tiltak innenfor psykisk helse- og rusarbeid, her-
under:
– 215 mill. kroner til styrking av eksisterende 

behandlingstilbud innenfor psykisk helse og 
rusarbeid i kommunene.

– 150 mill. kroner øremerket barne- og ungdom-
spsykiatriske klinikker (BUP).

– 100 mill. kroner øremerket til psykisk helse-
vern for voksne, gjennom økt kjøp av privat 
behandlingskapasitet.
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– 100 mill. kroner i økt bevilgning til kjøp og 
bruk av nye medisiner og behandlingsmeto-
der.

– 40 mill. kroner til en midlertidig tilskuddsord-
ning til aktiviteter/ferietilbud til aleneboende 
unge og eldre, i regi av frivillige og ideelle orga-
nisasjoner.

– 30 mill. bevilges til å styrke arbeidet med psy-
kisk helse i skolen.

– 20 mill. kroner for å spre og øke tilgjengelig-
heten til digitale behandlings- og selvhjelps-
verktøy for mestring av psykiske plager. Det vil 
kunne gi kommuner verktøy for rask og effek-
tiv behandling for personer med lette til mode-
rate psykiske vansker.

– 15 mill. kroner til smitteverns- og oppfølgings-
arbeid for personer med rus- og/eller psykiske 
helseproblemer.

– 10 mill. kroner til en midlertidig tilskuddsord-
ning for å imøtekomme ungdom og unge 
voksne med psykiske utfordringer og/eller 
rusmiddelproblemer. Tilskuddet benyttes til 
aktiviteter på arrangementer som festivaler og 
fadderuker gjennom sommeren og høsten 
2021.

– 10 mill. kroner til en midlertidig tilskuddsord-
ning for frivillige aktører som har nettverk, eta-
blerte samarbeid og forutsetninger for å nå 
frem til barn og ungdom i tettbebodde og leve-
kårsutsatte områder.

– 10 mill. kroner til aktivitetsprogrammet for sår-
bare eldre, til økt oppmerksomhet på forebyg-
gende hjemmebesøk for eldre.

– 10 mill. kroner til felles opplæringsmodul for 
hjelpetelefoner innen psykisk helse.

– 7 mill. kroner til ROS – Rådgivning om spise-
forstyrrelser.

– 7 mill. kroner i 2021 tilskuddsordningen til eta-
blering og utvikling av frisklivs-, lærings- og 
mestringstilbud i kommunene.

– 5 mill. kroner til å øke kjennskapen til og bru-
ken av kartleggingsverktøy for å identifisere 
problematisk rusmiddelbruk og avhengighets-
problematikk.

– 5 mill. kroner til å gjennomføre en nasjonal fol-
kehelsekampanje for å styrke befolkningens 
kompetanse på psykisk helse og forebygging 
av psykiske plager og rusproblemer.

– 5 mill. kroner til å styrke støtten til pårørende 
med krevende omsorgsoppgaver.

– 5 mill. kroner til styrkning av kriseteamenes 
rolle under gjenåpningen av samfunnet i etter-
kant av pandemien.

– 2,5 mill. kroner til psykisk helsetilbud for syns-
hemmede på Gaustad.

– 1 mill. kroner til Mental Helse ungdom.
– 1 mill. kroner til LEVE.
– 1 mill. kroner til å videreutvikle de interaktive 

løsningene på psykososialberedskap.no, slik at 
det enklere kan gis tjenestestøtte til kommu-
nale psykososiale kriseteam.

– 0,5 mill. kroner til LFSS – Landsforeningen for 
forebygging av selvskading og selvmord.

Ekspertgruppens rapport inngår også i beslut-
ningsgrunnlaget for forslagene til styrkinger i 
statsbudsjettet for 2022.

Midlertidige tilskuddsordninger

I forbindelse med koronapandemien ble det i 2020 
og i 2021 opprettet to midlertidige tilskuddsord-
ninger for å sikre opprettholdelse og etablering av 
kommunale tjenester til personer med psykiske 
plager og rusmiddelproblemer i tråd med gjel-
dende smittevernregler, samt for å styrke tilbudet 
hos eksisterende tjenester.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble det 
bevilget 50 mill. kroner til den midlertidige ord-
ningen «Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for 
personer med rus- og psykiske helseproblemer» 
over kap. 765, post 21. Ordningen har blitt forval-
tet av statsforvalterne. Formålet med ordningen 
har vært å legge til rette for opprettholdelse, gjen-
åpning og etablering av viktige lavterskeltilbud for 
personer med psykiske lidelser og ruslidelser 
under pandemien, innenfor gjeldende smittevern-
tiltak. En kartlegging i 2020 viser at over 90 pst. av 
mottakerne sier at tiltakene som er finansiert 
gjennom ordningen har vært av stor eller relativt 
stor nytte for brukerne. Nærmere 75 pst. sier til-
skuddet var helt eller delvis avgjørende for at til-
tak ble gjenåpnet, opprettholdt eller etablert 
under pandemien. 40,6 pst. brukte tilskuddet til 
gjenåpning av tjenester, 48,5 pst. til etablering av 
nytt tilbud, og 73,3 pst. brukte midlene til tilpas-
sing av eksisterende tilbud. 75,2 pst. av tilskudds-
mottakerne brukte tilskuddet til å opprettholde 
sosiale møteplasser, da digital oppfølging av grup-
pen ifølge mottakerne ikke ble opplevd som opti-
malt. Ordningen ble videreført i budsjettet for 
2021 med 100 mill. kroner, og styrket med ytterli-
gere 15 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 
2021. Opprettelsen av ordningen var midlertidig, 
og den foreslås avviklet fra 2022.

Ordningen «Midlertidig styrking av eksis-
terende behandlingstilbud innen psykisk helse- 
og rusarbeid» ble opprettet i forbindelse med revi-
dert nasjonalbudsjett for 2021, som oppfølging av 
forslag fra ekspertgruppen som har sett på konse-
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kvenser pandemien har hatt for befolkningens 
psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Det 
ble i 2021 bevilget 215 mill. kroner til ordningen. 
Formålet med tilskuddet har vært å midlertidig 
styrke og øke tilgangen til eksisterende kommu-
nale lavterskel behandlingstilbud innenfor psy-
kisk helse og rusarbeid som følge av koronapan-
demien. Eksempler på tiltak er økt bemanning, 
utvidede åpningstider, styrking av forebyggende 
tiltak og tidlig innsats, oppsøkende arbeid og sam-
handlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten 
mv. Ordningen ble opprettet midlertidig og over-
lapper med formålet for eksisterende tilskudds-
ordning på kap. 765, post 60. Ordningen foreslås 
ikke videreført i 2022.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– det foreslås å styrke bevilgningen med 8 mill. 

kroner til lavterskeltilbud for barn og unge 
som står i fare for å utvikle problematisk eller 
skadelig seksuell atferd

– det foreslås å styrke bevilgningen med 5 mill. 
kroner til kompetanseutvikling på selvska-
dings- og selvmordstematikk hos personell i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
psykisk helsevern (PHV), tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling (TSB) og somatikk.

– det foreslås å styrke bevilgningen med 2 mill. 
kroner til evaluering av FACT-ung.

– det foreslås å styrke bevilgningen med 2 mill. 
kroner til følgeevaluering av pilotering av lav-
terskel behandlingstilbud til barn og unge.

– det foreslås å flytte 6 mill. kroner fra kap. 765, 
post 60 til kap. 765, post 21, for å styrke arbei-
det med omleggingen av Rask psykisk helse-
hjelp, herunder opplæringstilbud, veiledning 
og støtte.

– det foreslås å flytte 4 mill. kroner fra kap. 765, 
post 21 til kap. 765, post 74, for å styrke NAP-
HAs arbeid med implementeringsstøtte til 
kommuner som gjennomfører utdanning i 
Rask psykisk helsehjelp.

– det foreslås å flytte 2,5 mill. kroner fra kap. 765, 
post 21 til kap. 765, post 75, knyttet til folkeopp-
lysningskampanjer om forebygging av selv-
mord.

– 0,1 mill. kroner i redusert bevilgning som følge 
av at forventet pensjonspremie til Statens pen-
sjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av 
dette, tilsvarende er økt, jf. nærmere omtale 
under kap. 2 Profilen i budsjettforslaget.

Bevilgningen dekker tilskudd og driftsutgifter til 
ulike utviklingstiltak innen psykisk helse-, rus- og 
voldsfeltet.

Rådgivere hos statsforvalteren

Statsforvalterembetene har rådgivere som er til-
lagt særlig ansvar for å gi faglig bistand og oppføl-
ging til kommunene på psykisk helse-, rus- og 
voldsfeltet. Statsforvalteren er således en viktig 
ressurs som støtter opp under det kommunale 
arbeidet på disse områdene. Statsforvalteren 
bistår kommunene i planarbeid, understøtter lokal 
tjenesteutvikling, herunder iverksetting av poli-
tikk, implementering av nasjonale planer og fag-
lige retningslinjer i kommunalt planverk mv.

En viktig oppgave for statsforvalteren på psy-
kisk helse- rus-, og voldsfeltet har vært lokal og 
regional oppfølging av mål og tiltak i Opptrap-
pingsplanen for rusfeltet (2016–2020). Pågående 
oppgaver for statsforvalteren er blant annet å 
bidra til implementering og oppfølging av pakke-
forløp innen psykisk helse og rus, helsefellesska-
pene, Folkehelsemeldingen, opptrappingsplan 
mot vold og overgrep, handlingsplan for forebyg-
ging av selvmord, opptrappingsplan for barn og 
unges psykiske helse, regjeringens strategi for 
god psykisk helse Mestre hele livet og Nasjonal 
overdosestrategi.

Statsforvalterens rådgivere er sentrale samar-
beidspartnere for Helsedirektoratet og forvalter 
flere tilskuddsordninger som er sentrale virke-
midler for å styrke lokalt psykisk helse-, rus- og 
voldsarbeid.

Det har vært løpende kontakt mellom Helsedi-
rektoratet og statsforvalternes rådgivere i forbin-
delse med situasjonen for personer med rus- eller 
psykiske helseproblemer under koronapande-
mien.

Belastningsfullmaktene til statsforvalteren 
bidrar også til drift av tverrfaglige regionale fora 
og nettverk og til iverksettelse av ulike kompetan-
seutviklingstiltak i samarbeid med de regionale 
kompetansesentrene innen psykisk helse-, rus-, 
og voldsfeltet mv.

I 2021 ble det bevilget 18 mill. kroner til formå-
let. Det foreslås å videreføre bevilgningen på 
samme nivå i 2022.

Nasjonal overdosestrategi

Overdosedødsfall er et globalt og nasjonalt folke-
helseproblem. Med ny nasjonal overdosestrategi 
(2019–2022) videreførte og forsterket regjeringen 
igangsatte tiltak og nye utfordringer ble adressert.
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I perioden fra 2010 til 2020 har antall dødsfall 
variert rundt et gjennomsnitt på 271 dødsfall per 
år. Fra dødsårsaksregisteret fremkommer det at 
antall overdosedødsfall i 2020 var 324, noe som er 
en økning fra tidligere år, og som må tas på alvor.

Det er en økning av heroinutløste dødsfall i 
2020, men som for de siste fire årene synes andre 
opioider som morfin, kodein og oksykodon uan-
sett å utgjøre den klart vanligste dødsårsaken. Det 
er imidlertid ikke kjent om stoffene som forårsa-
ket dødsfallene erverves illegalt eller om de var 
forskrevet av lege, for eksempel metadon og 
buprenorfin i LAR eller legemidler benyttet som 
smertebehandling e.l.

Det er behov for ny oppdatert og inngående 
kunnskap om risikopopulasjonen for å kunne 
utvikle mer målrettede tiltak og virkemidler. Det 
er også av betydning å få mer kunnskap om årsa-
ker til at legemidler som tradisjonelt anvendes i 
smertebehandling og substitusjonsbehandling 
har overtatt som vanligste dødsårsak ved overdo-
ser.

Det er allerede igangsatt flere forskningspro-
sjekter med dette som formål. I 2019 fikk Folke-
helseinstituttet (FHI) i oppdrag å frembringe opp-
datert kunnskap for bedre å kunne forstå overdo-
sesituasjonen og målrette forebyggende tiltak i 
den nye strategiperioden. Oppdraget forventes 
ferdigstilt i 2021. I 2021 fikk instituttet i oppdrag å 
øke kunnskapen om risikoatferd knyttet til økt 
overdoserisiko gjennom Ambivalensprosjektet.

FHI ser på oppdrag fra departementet også 
nærmere på utviklingen i forskrivning av opioider 
med utgangspunkt i data fra Reseptregisteret. 
Analysene omfatter bl.a. vedvarende bruk av 
opioider på hvit og blå resept, økning i doser og 
samtidig bruk av andre vanedannende legemidler. 
En rapport ble levert i juni 2021, og ytterligere 
data skal leveres i 2022.

Senter for rus og avhengighet ved UiO (Seraf) 
fikk i 2019 midler gjennom overdosestrategien for 
å undersøke smertestillende opioiders rolle i pro-
blemutvikling og overdosedødelighet, og i 2020 
ble Seraf tildelt midler fra NFR til prosjektet Pre-
venting an Opioid Epidemic In Norway: Focusing 
on Treatment of Chronic pain (POINT).

Helsedirektoratet ga i 2020 også midler til 
videre forskning på etterlatte etter narkotikadøds-
fall (END). Forskningsprosjektet består av fire 
delstudier og løper i perioden 2017–2023.

I 2020 etablerte Helsedirektoratet en ekspert-
gruppe bestående av sentrale aktører med bred 
kompetanse på overdoseproblematikk. Ekspert-
gruppen møtes årlig.

Arbeidet med å utvikle et pakkeforløp for opp-
følging etter rusmiddeloverdose som et eget 
kapittel i pakkeforløp for rusbehandling ble fer-
digstilt i 2021 og er gjeldende fra 2022.

Et viktig tiltak som er videreført fra den første 
overdosestrategien er Naloksonprosjektet. Pro-
sjektet består av to deler, utdelingsprosjektet og et 
tilhørende forsknings- og evalueringsprosjekt. 
Forskningsprosjektet ser på om nalokson kan ha 
en overdosereduserende effekt, gjennom opplæ-
ring i bruk av og utdeling av nalokson nesespray 
som akuttbehandling av opioidoverdoser. Utde-
lingsprosjektet bidro i 2020 til mer enn 5000 
utdelte nalokson nesespray i mer enn 50 norske 
kommuner.

I strategien er det økt fokus på betydning av 
ernæring for å forebygge overdose. Det ble gjen-
nomført et oppdrag med fokus på ernæring i lav-
terskeltiltak i Oslo og erfaringene fra dette pro-
sjektet har resultert i et ernæringskort som skal 
spres ut nasjonalt på arenaer hvor personer med 
økt overdoserisiko kan nås.

Helsedirektoratet har initiert et nasjonalt vars-
lingssystem som tidlig identifiserer lokale 
endringer i rusmiljøene, samt formidler alvorlig-
hetsgraden av endringene til lokalt tjenesteappa-
rat slik at adekvate tiltak kan iverksettes. Vars-
lingssystemet vil bidra til å gjøre tjenesteapparatet 
bedre rustet til å respondere raskere på endringer 
relatert til overdosefare, overdoser, og overdose-
dødsfall. Utvikling av varslingssystemet ble iverk-
satt i 2020 og skal implementeres i 2021.

Tilskudd til overdosenettverket, med fokus på 
forebygging, ble endret for 2020 for å nå kommu-
ner som ikke er en del av nettverket. Bakgrunnen 
er at mange overdoser nå skjer i kommuner som 
ikke er tilknyttet det eksisterende kommunenett-
verket.

I 2021 ble det bevilget om lag 14 mill. kroner til 
formålet, herunder støtte til utdeling av nalokson 
nesespray. Det foreslås å videreføre bevilgningen i 
2022.

Vold og overgrep

Bevilgningen dekker arbeid med tiltak mot trau-
mer, vold og overgrep og selvskading og selv-
mord, herunder tiltak i opptrappingsplan mot vold 
og overgrep, Handlingsplan for å forebygge og 
bekjempe vold i nære relasjoner, Handlingsplan 
mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, 
arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstre-
misme, arbeid med personer som begår eller står 
i fare for å begå overgrep og arbeidet mot mob-
bing. Bevilgningen finansierer bl.a. plantiltak som 
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Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress (NKVTS) og de fem regionale ressurssen-
trene om vold, traumatisk stress og selvmords-
forebygging (RVTS) skal gjennomføre. Regjerin-
gen har lagt fram en ny nasjonal handlingsplan 
mot vold i nære relasjoner, Frihet fra vold (2021–
2024) med en egen del om vold og overgrep i 
samiske samfunn. Det er også utarbeidet en ny 
handlingsplan mot negativ sosial kontroll mv., Fri-
het fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 
(2021–2024), og en strategi mot internettrelaterte 
overgrep, Forebygging og bekjempelse av intern-
ettrelaterte overgrep mot barn. Nasjonal strategi 
for samordnet innsats (2021–2025).

FHI har på oppdrag fra Helse- og omsorgsde-
partementet gjennomgått datakilder med tanke på 
å utvikle indikatorer for vold og overgrep. FHI 
publiserer kommune- og fylkestall for anmeldte 
tilfeller av vold og mishandling i Kommunehelsa 
statistikkbank. Indikatoren ble lagt inn i folkehel-
seprofilene fra 2020. Arbeidet med indikatorer på 
vold og overgrep videreføres i 2022. Det foreslås å 
videreføre 1 mill. kroner til dette arbeidet.

Helsedirektoratet har utviklet en anonym lav-
terskeltjeneste og et behandlingstilbud til perso-
ner som står i fare for å begå seksuelle overgrep 
mot barn: Det finnes hjelp. Helsetilbudet består av 
kampanjer som startet opp i september 2020, en 
felles nettside, en landsdekkende lavterskeltje-
neste for generell veiledning og timebestilling, og 
behandlingstilbud i alle fire helseregioner. 
Forskning er under etablering.

I budsjettet for 2021 ble det bevilget totalt 
25 mill. kroner til gjennomføring av tilbudet på 
landsbasis over kap. 765, post 21, kap 732, post 76 
og kap. 2752, post 72. Det foreslås å videreføre 
bevilgningen i 2022. 23,6 mill. kroner foreslås over 
kap. 765, post 21, 1,2 mill. kroner over kap. 732, 
post 76 og 0,67 mill. kroner over kap. 2752, post 
72.

Barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell 
atferd (SSA)

En betydelig andel av seksuelle overgrep mot 
barn og unge utføres av personer som selv er 
under 18 år. Det er vesentlig å komme tidlig inn 
for å forebygge at barn og unge utøver problema-
tisk eller skadelig seksuell atferd, slik at man kan 
redusere risikoen for at de begår overgrep mot 
andre barn. I opptrappingsplan mot vold og over-
grep inngår tiltak for å bedre behandlingstilbudet 
til unge som begår overgrep eller utviser proble-
matisk eller skadelig seksuell atferd. Helse Vest 
RHF leder arbeidet med å styrke kompetanse og 

etablere behandlingstilbud i alle helseregioner for 
barn og unge med problematisk eller skadelig 
seksuell atferd. I 2021 ble det bevilget 5,2 mill. 
kroner til formålet. Det foreslås å videreføre 
bevilgningen i 2022 med 5,3 mill. kroner.

Det er også behov for kompetanse om proble-
matisk og skadelig seksuell atferd i habiliterings-
tjenesten for barn og unge. Det er derfor etablert 
et prosjekt for kompetanseutvikling om denne 
tematikken innen habiliteringstjenesten.

I 2021 ble tilbudet til barn og unge med proble-
matisk eller skadelig seksuell atferd ytterligere 
styrket gjennom midler til etablering av regionale 
spisskompetansemiljøer i spesialisthelsetjenesten 
i alle de fire helseregionene, samt styrking av de 
regionale ressurssentrene om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTSene) sitt 
arbeid med barn og unge med voldsproblematikk 
eller skadelig seksuell atferd. Spisskompetanse-
miljøene skal bidra til implementering av kunn-
skapsbasert praksis, og eventuelt delta i forskning 
på feltet. De kan inneha tyngdepunktfunksjon i 
den aktuelle regionen, og kan yte helsehjelp til 
pasienter som har behov for den aktuelle høyspe-
sialiserte behandlingen. Det ble i 2021 bevilget 
10 mill. kroner til formålet over kap. 765, post 21 
og 5 mill. kroner til RVTSene over kap. 765, post 
75. Det foreslås videreføre bevilgingen til spiss-
kompetansemiljøer med 10,2 mill. kroner i 2022. 
Se også omtalen av RVTSene på kap. 765, post 75.

Helsedirektoratet har i 2020 og 2021 utredet 
lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for 
å begå problematisk eller skadelig seksuell atferd 
mot andre barn og unge. Det foreslås å bevilge 
8 mill. kroner til formålet i 2022.

Beredskap og rådgivning om vold og traumatisk 
stress

For å sikre at sentrale rådgivningsoppgaver innen 
vold og traumatisk stress håndteres, fikk Helsedi-
rektoratet i 2019 i oppdrag å gjennomføre en 
anskaffelse av en rammeavtale om kjøp av 
forsknings- og kunnskapsbasert rådgivning innen 
vold og traumatisk stress, inkludert psykososial 
oppfølging ved kriser og katastrofer (beredskap). 
En slik avtale ble inngått mellom direktoratet og 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress (NKVTS) med virkning fra 1. januar 2020.

Helsedirektoratet har gjennom rammeavtalen 
mottatt konkret og effektiv fagstøtte av høy kvali-
tet, både i beredskapssammenheng og ordinære 
oppgaver. Virkeperioden har vært preget av 
arbeid med pandemihåndtering i direktoratet, og 
avtalen sikret i 2020 bl.a. løpende rådgivning om 
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psykososiale forhold for tjenester og befolkning i 
forbindelse med koronautbruddet i Norge. Til 
sammen sto leverandøren bl.a. for 32 koronarela-
terte leveranser i 2020. I 2021 er over 12 leveran-
ser bestilt, det er bl.a. gitt større rådgivningsopp-
drag knyttet til arbeid med utøvere av vold og 
overgrep, og barn utsatt for vold og overgrep.

I 2021 ble det bevilget 7,2 mill. kroner til for-
målet. Bevilgningen foreslås videreført i 2022.

Oppfølging etter 22. juli

I 2021 ble det gjennomført en tiårsmarkering for 
22. juli-hendelsen. I forbindelse med markeringen 
ble det bevilget 3 mill. kroner i 2021 til organise-
ring av samlinger for etterlatte og overlevende i 
forbindelse med markeringen. Samlingene blir 
organisert høsten 2021, av Støttegruppen etter 22. 
juli i samarbeid med Helsedirektoratet, RVTS, 
NKVTS og Senter for krisepsykologi.

Etter ønske fra Støttegruppen etter 22. juli ble 
det i 2018 etablert en regional los-funksjon for å 
hjelpe berørte med å finne fram til riktig hjelp. 
RVTSene har i samarbeid med Støttegruppen og 
ved hjelp av juridisk assistanse utarbeidet rutiner 
for arbeidet, inkludert synliggjøring av tilbudet, 
samtykkeerklæringer, rutiner for håndtering og 
oppbevaring av sensitiv informasjon og hvordan 
man skal registrere og rapportere bruken av tilbu-
det. I 2020 bisto de fem RVTSene i til sammen 93 
saker for berørte etter 22. juli. I 2021 ble midlene 
til losfunksjonen lagt inn i RVTSenes grunnbevilg-
ning. Se nærmere omtale under kap. 765, post 75.

Læringsnettverk

Etterspørselen etter støtte til utviklingsarbeid av 
tjenestetilbudet til personer med psykiske plager 
og rusproblemer er stor i kommunene, som både 
driver forebygging, tidlig innsats, behandling og 
samhandling med spesialisthelsetjenesten og en 
rekke andre aktører. Læringsnettverkene er 
ment å gi støtte til å utvikle tjenestene i tråd med 
samhandlingsreformen og prinsipper for pasien-
tens helsetjeneste. Arbeidet ledes av KS og utfø-
res i samarbeid med Kunnskapssentret gjennom 
opprettelse av læringsnettverk i kommunene. 
Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025. Se kap. 
762, post 21 for en samlet omtale av læringsnett-
verkene. Arbeidet med læringsnettverkene er 
forsinket på grunn av koronapandemien. For å 
sikre prosjektet tilstrekkelig tid til gjennomfø-
ring foreslås prosjektperioden forlenget med ett 
år, ut 2023.

I 2021 ble det bevilget inntil 4,3 mill. kroner til 
KS til læringsnettverkene for gode pasientforløp 
og god samhandling over kap. 765, post 21. Det 
foreslås å videreføre bevilgningen med inntil 
4,3 mill. kroner i 2022.

Styrke ledelseskompetanse

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetje-
nesten ble etablert i 2015 og har vært et tilbud ved 
Handelshøyskolen BI i perioden 2015–2021. 
Utdanningen videreføres fra 2021 i ny planperiode 
for Kompetanseløft 2025, og gjennom ny avtale 
med BI i perioden 2021–2026. Målgruppen for 
utdanningen er ledere i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tann-
helsetjenesten. Utdanningen tilsvarer 30 studiepo-
eng på mastergradsnivå. Det er gode søkertall til 
studiet og høy tilfredshet blant deltakerne. Samlet 
har 1080 ledere gjennomført utdanningen i perio-
den 2015–våren 2021. En evaluering gjennomført 
av Rambøll viser at utdanningen i stor grad har 
svart til forventningene.

Det ble i 2021 bevilget 5,2 mill. kroner til tilta-
ket over kap. 765, post 21. Bevilgningen foreslås 
videreført med 5,3 mill. kroner i 2022. Se også 
omtale under kap. 761, 762 og 770.

Statistikkutvikling

Det er av stor betydning at mål og virkemidler for 
utvikling og forbedring av tjenestene til personer 
med psykisk helse-, rus- eller voldsproblematikk 
bygger på kunnskap. Departementet følger derfor 
utviklingen i de kommunale helse- og omsorgstje-
nestene nøye.

Helsedirektoratet innhenter årlig informasjon 
fra kommunene om status og utvikling på psykisk 
helse- og rusområdet. IS-24/8-rapporteringen 
(Sintef) dekker kommunenes årsverksinnsats, 
kompetanse og tjenesteorganisering. I årene 
2017–2019 har samtlige kommuner rapportert.

Det var langt færre kommuner som rappor-
terte for 2020 og tallene er derfor noe mer usikre 
enn tidligere år. Bakgrunnen for manglende inn-
rapportering antas i hovedsak å ha sammenheng 
med koronapandemien og omdisponering av kom-
munalt personell mv.

Det ble i 2020 innrapportert 16 569 årsverk i 
kommunale helse- og rustjenester, basert på rap-
portering fra 79 pst. av alle landets kommuner og 
bydeler.

Brukerplan (Korfor, Helse Stavanger HF) er et 
verktøy som kommuner kan anvende for å kart-
legge omfang og karakter av rusmiddelproblemer 
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og psykiske helseproblemer blant brukere av 
kommunenes helse-, omsorgs- og velferds-
tjenester. Statistikken viser funksjonsnivå for per-
soner med rus- og/eller psykiske helseproblemer 
på sentrale levekårsområder som fysisk og psy-
kisk helse, rusmiddelbruk, økonomi, nettverk, 
arbeid, aktivitet og bolig. Resultatene fra kartleg-
gingen gir grunnlag for planlegging, kvalitetsut-
vikling og tiltak i de kommunale tjenestene.

2020-rapporten består av 194 kommuner der 
193 kommuner kartla i alt 25 798 mottakere med 
psykiske helseplager. 194 kommuner kartla 
11 823 tjenestemottakere med rusproblemer, med 
eller uten psykiske helseplager. I tillegg er det 
registrert totalt 440 brukere under 18 år, 77 med 
rusproblem og 363 med psykiske plager.

I 2017 ble det for første gang gjennomført en 
nasjonal brukertilfredshetsundersøkelser i kom-
munale rustjenester. Undersøkelsen er utviklet og 
gjennomført av Korus Midt-Norge som en del av 
evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet. 
Undersøkelsene er gjennomført i henholdsvis 
2017, 2019 og 2020. Sammen med pasienterfa-
ringsundersøkelsene i spesialisthelsetjenesten, er 
disse målingene svært verdifulle for å kunne iden-
tifisere endringer i brukernes opplevelse av tje-
nester og tilbud på rusfeltet.

For å samordne og koordinere arbeidet med 
brukeropplevd kvalitet mv. ga departementet i 
2021 Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere om 
en årlig nasjonal brukertilfredshetsundersøkelse 
med de kommunale psykisk helse- og rustje-
nestene kan inkorporeres i andre nasjonale under-
søkelser som instituttet har ansvar for. Folkehel-
seinstituttet skal inkludere Helsedirektoratet, 
Korus og Korfor i dette arbeidet.

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid 
med barn og unge

Formålet med tverrfaglig videreutdanning i psy-
kososialt arbeid med barn og unge er å tilby en 
praksisnær videreutdanning for kommunalt 
ansatte med helse- og sosialfaglig eller pedago-
gisk utdanning med relevante arbeidsoppgaver 
inn mot fagområdet. Utdanningen skal kunne 
gjennomføres som en selvstendig videreutdan-
ning, eller inngå som en del av en mastergrad. 
Utdanningen retter seg i hovedsak mot kommu-
nalt ansatte med helse- og sosialfaglig eller peda-
gogisk utdanning med relevante arbeidsoppgaver 
inn mot fagområdet. Det er et mål å bidra til styr-
ket kunnskap om samarbeid og koordinering av 
tjenestene, samt utvikling av ferdigheter i å identi-
fisere og intervenere med tanke på psykososiale 

belastningsfaktorer i nærmiljøet. Tiltaket inngår i 
Kompetanseløft 2025.

Utdanningen opplever generelt høy tilsøkning, 
men noe frafall underveis i studieløpet. Studen-
tene begrunner frafallet med manglende tilrette-
legging fra arbeidsgiver knyttet til permisjon og 
stor arbeidsmengde. Blant studenter som gjen-
nomfører studiet viser studentevalueringene stor 
tilfredshet med det faglige utbyttet, innhold og 
struktur i studietilbudet, samt den kjennskap og 
kunnskap studentene får om andre profesjoner 
gjennom studiets tverrfaglige profil.

Det er gjennomført en evaluering av utdannin-
gen våren 2021. Denne finner bl.a. at målsettin-
gene i studiet i stor grad imøtekommes. Det opp-
fattes som en styrke ved utdanningen at den er 
praksisnær, og at studiet står som en selvstendig 
videreutdanning, samt at den også kan inngå i 
masterløp. Evaluator peker imidlertid på at studie-
stedene kan samarbeide mer, det er relativt få stu-
denter fra distriktskommuner (nivå 5–6 i Statistisk 
Sentralbyrå sin sentralitetsindeks) som deltar på 
utdanningen, og det er ingen studietilbydere i 
Nord-Norge. Evalueringen har vært utgangspunkt 
for en vurdering av endringer i utdanningen, og 
det skal vurderes om utdanningen skal innlem-
mes i RETHOS.

I 2021 ble det bevilget 20,5 mill. kroner til vide-
reutdanningen. Bevilgningen foreslås videreført 
med om lag 20,9 mill. kroner i 2022.

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Evalueringen av Rask psykisk helsehjelp (RPH) 
viser at tilbudet både er etterspurt og effektivt, og 
at det når målgruppen med milde til moderate 
angst- og depresjonslidelser.

For å stimulere til at flere kommuner etablerer 
RHP, ble det i 2021 besluttet å gradvis legge om til-
skuddsordningen på kap. 765, post 60 til en imple-
menterings- og utdanningsstøtte. I Prop. 1 S 
(2020–2021) ble det derfor omdisponert 10 mill. 
kroner fra kap. 765, post 60 til kap. 765, post 21, 
bl.a. for å øke kapasiteten i opplærings- og utdan-
ningspakken for Rask psykisk helsehjelp.

Helsedirektoratet utlyste en offentlig anskaf-
felse av videreutdanningstilbudet og Norsk 
forening for kognitiv terapi fikk tildelt oppdraget. 
Videreutdanningstilbudet er klart fra høsten 2021 
og to kull er allerede fylt opp. Det er et mål å øke 
kapasiteten i videreutdanningstilbudet ytterligere, 
slik at alle kommuner som har vedtatt å opprette 
RPH-team kan delta i videreutdanningen og kom-
muner med eksisterende RPH-team kan sende 
nyansatte til utdanningen.
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I omleggingen av tilskuddet til RPH utredes 
også muligheten for å opprette regionale veile-
dere som kan veilede team i etableringsfasen og 
underveis. Denne veiledningen kan foregå på 
tvers av RPH-team for erfaringsutveksling. For å 
opprettholde de evidensbaserte faktorene ved 
RPH-modellen og for å gi RPH-teamene tilbake-
melding på behandlingen som gis, er det videre et 
ønske å utrede muligheten for en nasjonal monito-
reringsordning. Målet er at alle team skal kunne 
overvåke effekten av behandlingen før, under og 
etter.

I 2022 frigjøres 6 mill. kroner fra tilskuddsmot-
takere som er ferdige med sin treårige til-
skuddsperiode. For 2022 foreslås det derfor å 
flytte 6 mill. kroner fra kap. 765, post 60 til kap. 
765, post 21, for ytterligere å øke kapasiteten i 
opplærings- og utdanningspakken for Rask psy-
kisk helsehjelp, samt arbeide videre med løsnin-
ger for veiledning og monitorering. Kommuner 
som er inne i tilskuddsordningen vil få støtte i sin 
treårige tilskuddsperiode. Se nærmere omtale 
under kap. 765, post 60.

Etablering- og implementeringsstøtte er svært 
viktig for kommuner som skal starte opp RPH-
team. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helsearbeid for voksne (NAPHA) fikk i 2021 i opp-
gave å øke sin innsats i dette arbeidet. De er også 
gitt i oppgave å støtte allerede eksisterende RPH-
team, ved sårbare situasjoner, slik som omorgani-
sering, større sykefravær og fare for nedlegging 
av RPH- team, samt å ferdigstille en håndbok for 
etablering og drift av RPH-team. Håndboka kan 
benyttes som en oppskrift for team som skal eta-
bleres. På bakgrunn av dette foreslås det å flytte 
4 mill. kroner fra kap. 765, post 21 til kap. 765, 
post 74.

Det ble i 2021 bevilget 12,1 mill. kroner til 
utvikling av Rask psykisk helsehjelp over kap. 
765, post 21. Det foreslås å bevilge 14,1 mill. kro-
ner til dette formålet i 2022.

Mestringsverktøy for angst og depresjon

I tildelingsbrevet for 2015 fikk Helsedirektoratet i 
oppdrag å utrede muligheten for å opprette nettas-
sistert behandling i kommunene for personer 
med angst og depresjon. Helsedirektoratet har 
sammen med Direktoratet for e-helse (nå over-
dratt til Norsk helsenett) foretatt en konseptutred-
ning som viser at dette lar seg gjøre. Helsedirekto-
ratet og NHN har i fellesskap levert en løsning 
som bidrar til at kommuner kan ta i bruk digitale 
verktøy som del av behandlingstilbudet innenfor 
psykisk helse.

Hovedmålet er å sørge for effektiv og tilgjen-
gelig digital behandling av lette til moderate psy-
kiske lidelser for innbyggere i norske kommuner. 
Det er anskaffet en leverandør, Assistert selvhjelp 
AS, som leverer åtte ulike verktøy for behandling 
av bla. depresjon, angst, stress, søvn mm. Verktøy-
ene skal benyttes av innbyggere i kommunene 
sammen med behandler.

13 norske kommuner deltar i pilot for 
utprøving av Mestringsverktøy psykisk helse. 
Kommunene startet opp piloteringen i perioden 
desember 2020 og januar 2021. Tilbakemeldin-
gene på bruken av selve verktøyene har vært 
gode og leverandøren Assistert selvhjelp leverer 
allerede sine verktøy til mer enn 100 norske 
kommuner. Økningen har vært stor som følge av 
koronapandemien. Det er planlagt at piloten 
løper til og med desember 2022, med mulig utvi-
delse i 2023. Folkehelseinstituttet evaluerer pilo-
ten og planen er å utføre en randomisert kontrol-
lert studie av effekten for personer som mottar 
digitale verktøy i piloten og for personer som 
mottar tradisjonell behandling. Evalueringen 
starter i 2021.

Det ble i 2021 bevilget 3 mill. kroner til utvik-
ling av digitalt mestringsverktøy for angst og 
depresjon. I Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble 
det i tillegg bevilget 20 mill. kroner til å spre og 
øke tilgjengeligheten til digitale behandlings- og 
selvhjelpsverktøy for mestring av psykiske plager 
i kommunene under koronapandemien, for å gi 
norske kommuner verktøy for enkel, rask og til-
gjengelig behandling til personer med lette til 
moderate psykiske vansker, som angst, søvnpro-
blemer og depresjon. Bevilgningen var oppfølging 
av rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert 
konsekvenser koronapandemien har for befolk-
ningens psykiske helse og rusbruk, jf. omtale 
under kap. 765. Det foreslås 3 mill. kroner til 
utvikling av digitale mestringsverktøy i 2022.

Felles opplæringsmodul for hjelpetelefoner innen 
psykisk helse

Det ble i Revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevil-
get 10 mill. kroner til Helsedirektoratet til felles 
opplæringsmodul for hjelpetelefoner innen psy-
kisk helse, i samarbeid med hjelpetelefonene, 
Psykologistudentenes opplysningsarbeid for 
unge (POFU) og andre relevante sam-
arbeidspartnere. Gjennom koronapandemien er 
bevilgningene til ulike hjelpetelefoner og nettje-
nester økt betydelig. Tjenestene rapporterer om 
økt pågang og mer alvorlige henvendelser enn 
før pandemien. Kvalitetssikret opplæring, særlig 
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knyttet til selvmordsproblematikk og vurdering 
av alvorlighet, er derfor enda viktigere enn tidli-
gere.

Tiltaket er både en oppfølging av rapporten fra 
ekspertgruppen som har vurdert konsekvenser 
koronapandemien har for befolkningens psykiske 
helse og rusbruk og inngår i regjeringens hand-
lingsplan for forebygging av selvmord.

Bevilgningen kan også benyttes til å vurdere 
samordning av relevante hjelpetelefoner til ett fel-
les nasjonalt nummer og mulighet for etablering 
av nødknapp, som også er tiltak i handlingsplanen 
og skal ses i sammenheng med opplæringspak-
ken.

Det foreslås å bevilge 5 mill. kroner til formå-
let i 2022.

Utvikling og pilotering av lavterskeltilbud for barn 
og unge

Noen kommuner har bygget opp gode lavterskel-
tilbud for tidlig innsats og oppfølging av barn og 
unge med psykiske plager og begynnende ruspro-
blemer, som f.eks Ungarena og Ungdomshjelpen. 
Noen kommuner og bydeler tilbyr også Rask psy-
kisk helsehjelp til personer over 16 år. Mange 
kommuner mangler likevel lett tilgjengelige tilbud 
som kan tilby tidlige tiltak uten henvisning eller 
lang ventetid for barn og unge. Opptrappingsplan 
for barn og unge omfatter derfor et tiltak om 
utvikling og pilotering av et kunnskapsbasert, 
kommunalt lavterskeltilbud uten krav om henvis-
ning – for barn og unge med lettere psykiske pla-
ger og begynnende rusproblemer. Piloten skal 
bidra til at flere barn og unge får tilgang til oppføl-
ging på et tidligere tidspunkt og at flere kommu-
ner får etablert et oppfølgings- og/eller behand-
lingstilbud til denne målgruppen. Helsedirektora-
tet vil i 2021 få oppdrag om å utforme et lavterskel-
tilbud for barn og unge, og skal bl.a. vurdere om 
lavterskeltilbudet bør bygge på elementer fra den 
engelske modellen for Rask psykisk helsehjelp til 
barn og unge – CYP IAPT – og andre kunnskaps-
baserte modeller.

Det foreslås å bevilge 18 mill. kroner over kap. 
765, post 60 for flerårig tilskudd til kommuner 
som deltar i piloten. Se nærmere omtale under 
kap. 765, post 60. Det foreslås videre å bevilge 
2 mill. kroner til følgeevaluering over kap. 765, 
post 21.

Utvikling av aktivt oppsøkende tjenester for barn og 
unge

I opptrappingsplanen for barn og unges psykiske 
helse og i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023 er behovet for mer helhetlige og koordinerte 
tjenester løftet fram. Mange barn og unge med 
alvorlig og langvarig problematikk har behov for 
samtidige tjenester fra flere sektorer og nivåer. 
Det er igangsatt et arbeid for å utvikle tverrfaglige 
og oppsøkende team for barn og unge med sam-
mensatte hjelpebehov, gjennom utredning og pilo-
tering av FACT-ung. Utredningen er gjort av NK-
ROP og beskriver målgruppe, behov for imple-
menteringsstøtte, evaluering og kompetansebe-
hov. I tillegg til dette har Helsedirektoratet 
utviklet en håndbok for FACT ung-team, opplæ-
ringsprogram og verktøy for måling av modelltro-
fasthet (Fidelity -måling).

FACT-ung vil bygge på FACT-modellen 
utviklet for voksne med en teambasert tilnærming 
og integrerte tjenester, men utviklingen av team 
for ungdom vil være noe ulik teamene for voksne. 
FACT-ung er for unge med alvorlig psykisk helse- 
og rusproblematikk som krever sammensatte og 
helhetlige tjenester, eksempelvis utredning og 
behandling fra helse- og omsorgstjenestene, fami-
lieterapi/foreldrestøtte, skolestøtte, tiltak fra bar-
nevernet, m.m. Dette vil være et høyintensivt hjel-
petilbud til en relativt liten gruppe som det er van-
skelig å nå med etablerte tilbud. Et FACT-ung-
team er tverrfaglig sammensatt og skal kunne gi 
ungdommene all helsehjelp og oppfølging fra ett 
team. Det samarbeides med Bufdir for å avklare 
barnevernets rolle i FACT ung-modellen og juri-
diske problemstillinger rundt samarbeid med bar-
nevernet. Videre er arbeidet med å ta IPS-ung inn 
i FACT ung-team også under arbeid i samarbeid 
med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Fra 2022 vil det være behov for å gi omfattende 
faglig og organisatorisk støtte til FACT-ung team-
ene. Det vil være råd og veiledning i oppstarts-
fase, faglige nettverk, omfattende opplæringspro-
gram og måling av modelltrofasthet, samt evalue-
ring. Arbeidet innebærer også utvikling av digitale 
virkemidler som FACT-tavle. Det ble i 2021 bevil-
get 3,5 mill. kroner på posten til utvikling av 
FACT-ung, og evaluering av tiltaket. For 2022 
foreslås det å bevilge ytterligere 2 mill. kroner til 
evaluering.

For 2022 foreslås det videre å flytte 3 mill. kro-
ner til opplærings-, veilednings- og implemente-
ringsstøtte i forbindelse med utprøvingen av 
FACT-ung, fra kap. 765, post 60 til kap. 765, post 
21.
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Samlet foreslås det å bevilge 8,5 mill. kroner til 
tiltaket over posten i 2022. Det foreslås også å 
bevilge 53,5 mill. kroner til etablering av flere 
FACT ung-team over kap. 765, post 60. Se omtale 
under tilskudd til barn og unge med behov for 
langvarig oppfølging og sammensatte tjenester. 

Programfinansiering 0-24

Det foreslås å bevilge 2,5 mill. kroner til evalue-
ring av pilot for programfinansiering i 0-24 samar-
beidet, se nærmere omtale av programfinansier-
ing i Prop. 1 S (2020–2021) Kunnskapsdeparte-
mentet, kap. 226, post 64.

Studie om overlevende og pårørende etter 
Alexander L. Kielland-ulykken

Det foreslås å omprioritere 2 mill. kroner innenfor 
formålet til å gjennomføre en studie om overle-
vende og pårørende etter Alexander L. Kielland-
ulykken for å få kunnskap om hvilke konsekven-
ser manglende oppfølging etter ulykken, og ulyk-
ken i seg selv, har for menneskers fysiske og psy-
kiske helse. Studiene skal gjøres i samarbeid med 
Kielland-nettverket.

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenester og 
barnevern

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet fikk i 2017 likelydende oppdrag i sine 
tildelingsbrev med en rekke tiltak for å bedre hel-
sehjelp til barn i barnevernet. Det har vært tett 
samarbeid mellom Helsedirektoratet og Bufdir 
om tiltakene. De fleste tiltak er iverksatt og ferdig-
stilt. Direktoratene lanserte i 2020 Pakkeforløp for 
kartlegging og undersøkelse av psykisk helse og 
rus i barnevernet.

Pakkeforløpet skal sikre barn tidlig helsehjelp 
og oppfølging og skal utvides med bl.a. somatiske 
helsetjenester i 2022. Pakkeforløpet retter seg mot 
alle barn hvor barnevernet beslutter undersø-
kelse på grunnlag av bekymringsmelding. Helse-
kartlegging av barn som plasseres utenfor hjem-
met er lansert i Prop. L 222 Helsekartlegging i 
barnevernet (2020–2021). Se omtale i Prop. 1 S, 
Barne- og familiedepartementet, kap. 855, post 01.

Det ble i 2021 bevilget 10 mill. kroner over 
posten til å styrke helsesatsingen i barnevernet. 
For 2022 foreslås det 3 mill. kroner til opplæring, 
implementering og utvidelse av pakkeforløpet 
Kartlegging og utredning for psykisk helse og rus 
i barnevernet over kap 765, post 21. Videre fore-
slås til sammen 45 mill. kroner til opprettelse av 

tverrfaglige team for helsekartlegging av barn 
som plasseres utenfor hjemmet, hvorav 13,5 mill. 
kroner foreslås bevilget til de regionale helsefore-
takene over kap. 732, post 70 og resterende beløp 
over Barne- og familiedepartementets budsjett. Se 
nærmere omtale av helsekartleggingen i Prop. 1 
S, Barne- og familiedepartementet, kap. 855, post 
01.

Riktig medikamentbruk blant barn og unge

Helsedirektoratet fikk i 2017 oppdrag fra Helse- 
og omsorgsdepartementet å vurdere tiltak for å 
redusere ordinering av psykofarmaka til barn og 
unge og å foreslå tiltak som intensiverer innsatsen 
for å forebygge unødig bruk av antidepressiva og 
sovepiller blant barn og unge.

I 2020 startet Helsedirektoratet arbeidet med å 
utarbeide anbefalinger om overordnede rammer 
for behandling med psykofarmaka hos barn og 
unge, med plan for publisering i 2021. I tillegg fikk 
Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre sys-
tematisk innhenting av bruker- og pårørendeerfa-
ringer om pasientmedvirkning i behandlingsvalg, 
bruk og oppfølging av psykofarmaka for å si noe 
om kvaliteten av behandlingen hos barn og unge.

I 2021 vil Helsedirektoratet kartlegge behov 
for og forslag til kvalitetskvalitetsindikatorer som 
kan benyttes til å måle trygg og god legemiddel-
behandling innen fagområdet, samt iverksette 
ytterligere tiltak for å bidra til riktigere bruk av 
psykofarmaka og mer kunnskap om bruken hos 
barn og unge. I tillegg skal Nasjonalt kompetanse-
nettverk for legemidler til barn utvides til å inklu-
dere bruk av psykofarmaka.

I 2021 ble det bevilget 3,1 mill. kroner til dette 
arbeidet. Bevilgningen foreslås videreført i 2022.

Anmodningsvedtak

Behandlingstilbud til barn og unge

Vedtak nr. 839, 9. juni 2016

«Stortinget ber regjeringen sikre at barn og unge 
får medikamentfrie behandlingstilbud når fag-
lige anbefalinger tilsier dette.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
8:43 S (2015–2016), jf. Innst. 346 S (2015–2016).

I Innst. 373 S (2019–2020) viser Kontroll- og 
konstitusjonskomitéen til at tilbudet om medika-
mentfri behandling for barn og unge ikke er på 
plass, selv om faglige anbefalinger tilsier dette. 
Det vises også til Helse- og omsorgskomitéens 
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merknader til anmodningsvedtaket i Innst. 11 S 
(2019–2020), der komiteen vil avvente utkvittering 
til tiltak som intensiverer innsatsen for å fore-
bygge og bekjempe unødig bruk av antidepres-
siva og sovepiller er ferdig implementert.

Vedtaket er fulgt opp gjennom at Helsedirekto-
ratet i 2017 fikk oppdrag fra Helse- og omsorgsde-
partementet om å vurdere tiltak for å redusere 
ordinering av psykofarmaka til barn og unge og å 
foreslå tiltak som intensiverer innsatsen for å fore-
bygge og bekjempe unødig bruk av antidepres-
siva og sovepiller blant barn og unge. I 2019 iverk-
satte Helsedirektoratet etter dialog med departe-
mentet tre tiltak. Norsk legemiddelhåndbok skal 
utarbeide doseringsanbefalinger og pasientversjo-
ner for bruk av aktuelle legemidler. Folkehelsein-
stituttet skal utføre registeranalyser om bruken 
og nasjonalt kompetansenettverk for legemidler 
til barn har fått i oppgave å gjennomføre et forpro-
sjekt for å vurdere behov og organisering av nytt 
nettverk etter eksisterende modell. I 2020 startet 
Helsedirektoratet å utarbeide anbefalinger om 
overordnede rammer for behandling med psyko-
farmaka hos barn og unge, med planlagt publise-
ring 2021. I tillegg fikk Folkehelseinstituttet i opp-
drag å gjennomføre systematisk innhenting av 
bruker- og pårørendeerfaringer om pasientmed-
virkning i behandlingsvalg, bruk og oppfølging av 
psykofarmaka for å si noe om kvaliteten av 
behandlingen hos barn og unge. I 2021 vil Helse-
direktoratet kartlegge behov for og forslag til kva-
litetskvalitetsindikatorer som kan benyttes til å 
måle trygg og god legemiddelbehandling innen 
fagområdet, samt iverksette ytterligere tiltak for å 
bidra til riktigere bruk av psykofarmaka og mer 
kunnskap om bruken hos barn og unge. I tillegg 
skal Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler 
til barn utvides til å inkludere bruk av psykofar-
maka.

NKVTS – studie om Alexander L. Kielland-ulykken

Vedtak nr. 1156, 8. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen gi Nasjonalt kunn-
skapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) i oppdrag å gjennomføre en studie om 
overlevende og pårørende etter Alexander L. 
Kielland-ulykken for å få kunnskap om hvilke 
konsekvenser manglende oppfølging etter ulyk-
ken, og ulykken i seg selv, har for menneskers 
fysiske og psykiske helse. Studiene skal gjøres i 
samarbeid med Kielland-nettverket.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 
3:6 (2020–2021), jf. Innst. 577 S (2020–2021).

Anmodningsvedtaket anses som utkvittert ved 
at det foreslås å bevilge 2 mill. kroner til formålet, 
og Helsedirektoratet gis i oppdrag å sørge for at 
en slik studie igangsettes. NKVTS AS er et aksje-
selskap eiet av forskningsstiftelsen Norce. Slik 
eierforholdene knyttet til NKVTS er i dag, har 
ikke regjeringen anledning til å direkte tildele 
oppdrag om forskningsaktiviteter til senteret. 
Oppdraget gis derfor til Helsedirektoratet.

Evaluering av tilskuddsordninger

Hensikten med statlige tilskuddsordninger er å 
legge til rette for å nå prioriterte mål for samfun-
net. For å sikre at tilskudd er innrettet slik at de 
bidrar til måloppnåelse bør de evalueres. For til-
skudd over kap. 765 er mange av tiltakene det gis 
tilskudd til evaluert, uten at tilskuddsordningene i 
seg selv har vært gjenstand for evaluering. Syste-
matisk evaluering av tilskuddsordninger i kap. 
765 ble derfor igangsatt i 2018. Prosjektet består 
av tre hovedvirkemidler, en rullerende fire-års 
evalueringsplan, intern veileder for evaluering av 
tilskuddsordninger og en kunnskapsbank. Helse-
direktoratet har i løpet av 2020 ferdigstilt en intern 
veileder for evaluering av tilskuddsordninger.

Tilskuddsordningene Nasjonalt knutepunkt 
for selvhjelp – Selvhjelp Norge og Drift av Fon-
tenehus og Fontenehus Norge er evaluert i 2020. 
Funnene fra disse evalueringene vil føre til juste-
ringer av regelverk og forvaltning av ordningene. 
For mer informasjon om evalueringsresultatene 
se omtale under den enkelte tilskuddsordning.

I 2021 vil følgende tilskuddsordninger evalue-
res: Tilskudd til hjelpetelefoner og digitale hjelpe-
verktøy, Tilskudd til Nasjonalt senter for erfa-
ringskompetanse og Tilskudd til kompetansesen-
trene på kap. 765.

I 2021 ble det flyttet 2 mill. kroner fra kap. 765, 
post 74 til evaluering av kompetansesentre innen 
psykisk helse og rus. I 2021 ble det bevilget 1 mill. 
kroner til det øvrige evalueringsarbeidet. Det fore-
slås å videreføre bevilgningen med 1 mill. kroner i 
2022.

Handlingsplan for forebygging av selvmord

Selvmord er et betydelig samfunns- og folkehelse-
problem. I 2020 ble det registrert 639 selvmord i 
Norge. Regjeringens Handlingsplan for forebyg-
ging av selvmord 2020–2025 –Ingen å miste ble 
lagt fram 10. september 2020. Som et ledd i oppføl-
gingen av planen ble det for 2021 bevilget 10 mill. 
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kroner til å gjennomføre regionale folkeopplys-
ningskampanjer med nasjonal overbygging om 
forebygging av selvmord. Kampanjene skal bidra 
til å øke befolkningens kunnskap om selvmordte-
matikk, redusere stigma og å få flere til å søke 
hjelp. Målgruppen for kampanjene er hele den 
voksne befolkningen, men de skal utformes slik at 
de når ulike grupper – særlig menn i alderen 40–
60 år, som er gruppen med høyest selvmordsrate. 
Det foreslås å videreføre 10 mill. kroner til arbei-
det med disse kampanjene, hvorav 2,5 mill. kroner 
foreslås flyttet til post 75 til RVTSene for å styrke 
deres bistand overfor regionene i forbindelse med 
at folkeopplysningskampanjene skal gjennomfø-
res som en flernivåintervensjon.

I 2021 ble det bevilget 2 mill. kroner til pilot for 
en systematisk arbeidsmetode for å gjennomgå 
alle selvmord både innenfor og utenfor helsetje-
nesten, for å kunne iverksette tiltak som kan bidra 
til å forebygge nye selvmord, 0,5 mill. kroner til å 
øke antall obduksjoner for å redusere usikkerhet i 
selvmordstallene som registreres i Dødsårsaksre-
gisteret, samt 0,5 mill. kroner til å oversette, kultu-
relt tilpasse og implementere opplæringsmateriell 
i hvordan oppdage, avdekke og intervenere ved 
selvmordsfare til nord-, sør- og lulesamisk. Det 
foreslås å videreføre disse midlene.

I tillegg foreslås det 5 mill. kroner til kompe-
tanseutvikling på selvskadings- og selvmords-
tematikk hos personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, psykisk helsevern (PHV), 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og 
somatikk, samt 5 mill. kroner til felles opplærings-
modul for hjelpetelefoner innen psykisk helse, 
vurdering av samordning av relevante hjelpetele-
foner til ett felles nasjonalt nummer og mulighet 
for etablering av nødknapp.

Anmodningsvedtak

Handlingsplan mot selvmord og selvskading

Vedtak nr. 614, 19. april 2018

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en ny hand-
lingsplan for forebygging av selvmord og selvska-
ding, inkludert forebygging av selvmord blant 
pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psy-
kisk helsevern. Fagmiljø, pasient- og pårørende-
grupper må involveres i utarbeidingen, og null-
visjon må vurderes som overordnet målsetting.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Represen-
tantforslag om lavterskel psykisk helsehjelp i 
kommunene, jf. Innst. 193 S (2017–2018).

Kontroll- og konstitusjonskomiteen valgte i 
Innst. 580 S (2020–2021) å opprettholde vedtaket.

Vedtaket er fulgt opp gjennom regjeringens 
Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020–
2025 – Ingen å miste, som ble lagt fram 10. sep-
tember 2020. Med denne handlingsplanen er null-
visjon for selvmord innført i Norge. Åtte departe-
menter samarbeider om planen. Planen har både 
et befolkningsperspektiv og et tjenesteperspektiv. 
Tjenestedelen inkluderer den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten, psykisk helsevern (PHV), 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og 
somatiske enheter. Som del av planen er det opp-
rettet et nytt nasjonalt forum for forebygging av 
selvmord, som har som mandat å jevnlig vurdere 
måloppnåelse og å komme med forslag til juste-
ring av tiltakene i lys av ny kunnskap. Forumet er 
bredt sammensatt med representanter fra bruker-
, pårørende- og etterlatteorganisasjoner, tjenester 
og ulike fag- og kompetansemiljøer. Det er også 
opprettet et tilhørende direktoratssamarbeid. 
Forebygging av selvskading er omhandlet i Prop. 
121 S (2018–2019). Opptrappingsplan for barn og 
unges psykiske helse (2019–2024), jf. Prop. 1 S 
(2018–2019). I tillegg er det tiltak som omhandler 
både selvmord og selvskading i handlingsplanen.

Utvikling av evalueringsmodell for rusmiddelfore-
byggende arbeid ved UNODC

Tidligere vurderinger av ulike rusmiddelforebyg-
gende programmer har vist at det er stor variasjon 
med tanke på faktisk effekt. I mange tilfeller er det 
heller ikke mulig å påvise effekt av innsatsen. Det 
er derfor av stor betydning at rusmiddelforbyg-
gende arbeid bygger på kunnskapsbaserte tilnær-
minger og metodikk.

Departementet etablerte i 2020 et samarbeid 
med FNs kontor for narkotika og kriminalitet 
(United Nations Office on Drugs and Crime – 
UNODC) om utvikling av modell for evaluering av 
rusmiddelforebyggende arbeid. Se nærmere 
omtale under kap. 714, post 21.

I 2021 ble det bevilget 0,5 mill. kroner til for-
målet. Bevilgningen foreslås videreført i 2022. I til-
legg foreslås det å videreføre bevilgning på 
0,6 mill. kroner til samme formål over kap. 714, 
post 21.

Rådgivende enhet for russaker i kommunene

Regjeringens forslag om rusreform (Prop. 92 L 
(2020–2021) Endringer i helse- og omsorgstje-
nesteloven og straffeloven m.m.) fikk ikke flertall 
i Stortinget, men jf. lovvedtak 148 (2020–2021), 
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ble det vedtatt endringer i lov 24. juni 2011 nr. 30 
om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
ved ny § 3-9 b Rådgivende enhet for russaker.

Enheten skal ha ansvar for å møte personer 
når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en 
bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjen-
nomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første 
ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår ved 
mindre alvorlige narkotikaovertredelser.

Det foreslås å bevilge 100 mill. kroner som 
kompensasjon for etablering av rådgivende enhe-
ter for russaker i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten over Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets budsjett, kap. 571, post 60, 
se også Prop. 1 S (2021–2022) Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Helsedirektoratet 
vil i 2022 få i oppdrag å utarbeide faglig veiledende 
materiell for enhetenes virksomhet samt bidra 
med annen implementeringsstøtte.

Post 60 Kommunale tjenester

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– bevilgningen foreslås styrket med 53,5 mill. 

kroner til etablering av flere FACT ung-team
– bevilgningen foreslås styrket med 18 mill. kro-

ner til pilotering av lavterskeltilbud til barn og 
unge

– det foreslås å flytte 50 mill. kroner fra kap. 765, 
post 62 til kap. 765, post 60

– det foreslås å flytte 6 mill. kroner fra tilskudds-
ordningen Rask psykisk helsehjelp til kap. 765, 
post 21 for en gradvis omlegging av tilskudds-
ordningen til opplærings- og utdanningsstøtte

Bevilgningen dekker tilskudd til utviklingstiltak 
og kvalitetsforbedring i kommunalt psykisk helse- 
og rusarbeid. Videre er formålet med bevilgnin-
gen å stimulere til utvikling av samhandlingspro-
sjekter mellom kommunalt psykisk helse- og rus-
arbeid og psykisk helsevern og tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling (TSB), herunder også pri-
vate og ideelle behandlingsinstitusjoner.

Tilbud til voksne med langvarige og/eller sammen-
satte tjenestebehov

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til personer 
med langvarige og sammensatte tjenestebehov 
gjennom å etablere helhetlige og virksomme tje-
nester fra ulike nivåer og sektorer. Målgruppen er 
voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer 
og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk 

og som har langvarige og sammensatte behov for 
behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Tilskuddsordningen til tjenesteutvikling for 
personer med langvarige og sammensatte tjenes-
tebehov ble opprettet da fem ulike tilskuddsord-
ninger ble samlet i 2015. I 2019 ble ordningen delt 
i to, gjennom ett tilskudd til tjenesteutvikling for 
voksne og ett for barn og unge.

Gjennom ordningen for voksne med langva-
rige og/eller sammensatte behov gis det tilskudd 
til:
– etablering av allerede utprøvde kunnskaps-

baserte og kostnadseffektive modeller på psy-
kisk helse- og rusfeltet

– utprøving og evaluering av nye metoder/
arbeidsformer og modeller på psykisk helse- 
og rusfeltet

Tilskuddsordningen er tidsavgrenset til maksi-
mum fire år med tilskudd med gradvis nedtrap-
ping, jf. tilskuddsordningen til kommunalt rusar-
beid. Økt grad av egenfinansiering kan bidra til at 
gode modeller i større grad videreføres etter pro-
sjektperioden.

Resultatrapporteringen viser at tildelingene i 
2020 i hovedsak gikk til følgende formål:
– aktivt oppsøkende behandlingsteam, inkl. 

Assertive Community Treatment (ACT) og 
fleksible ACT-team (FACT-team)

– mottakssentre (MO-sentre), Housing First, 
behandlingsforberedende tiltak og lavterskel 
substitusjonsbehandling (etter Lasso-model-
len)

Resultatrapporteringen viser at det stadig blir 
færre MO-senter og tiltak etter Lasso-modellen i 
ordningen, mens antallet FACT-team som oppret-
tes gjennom tilskuddordningen øker.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus-
misbruk og psykisk lidelse (NKROP) har evaluert 
de første FACT-teamene. Rapporten fra 2019 viser 
til gode resultater for brukere og pårørende, og 
også samarbeidsparter er svært fornøyde med 
den teambaserte måten å jobbe på. Evalueringene 
av ACT-team og FACT-team viser svært gode 
resultater med halvering av antall liggedøgn i spe-
sialisthelsetjenesten, inntil 70 pst. reduksjon i 
tvangsbruk og mer fornøyde brukere og pårø-
rende. Måloppnåelse for ordningen vurderes til 
høy.

Det er beregnet et potensial for 120 team. Eta-
blering av flere oppsøkende behandlingsteam skal 
prioriteres, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan og 
regjeringens strategi for god psykisk helse – Mes-
tre hele livet.
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For å understøtte god måloppnåelse gjennom 
implementering og videreføring av de to model-
lene, har Helsedirektoratet i 2020 fortsatt lagt til 
rette for opplæring av teamansatte og drift av 
ledernettverk.

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig 
oppfølging og sammensatte tjenester

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og 
unge som har behov for langvarig, tilpasset og/
eller sammensatt oppfølging. Målgruppen er barn 
og unge med psykiske problemer og/eller rusre-
laterte problemer som har behov for utredning, 
behandling, oppfølging samt lever med høy risiko 
for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og 
deres familier.

Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenes-
ter og forpliktende samhandling mellom ulike 
nivåer og sektorer: mellom kommune og spesia-
listhelsetjenester, mellom kommunale tjenester 
og gjennom interkommunalt samarbeid. Tjeneste-
tilbud skal utvikles og iverksettes sammen med 
brukere/pasienter.

Det gis tilskudd til:
– delfinansiering av etablering og drift av tverr-

faglig oppsøkende behandlings- og oppføl-
gingsteam for barn og unge etter modell av 
FACT-ung (prioritet 1).

– utvikling og etablering av kunnskapsbaserte 
metoder, modeller og tiltak i lokale lavterskel-
tilbud f.eks. etter modell av Ung Arena og 
annen modellutprøving for tilgjengelige og hel-
hetlige lavterskeltilbud (prioritet 2).

Det gis tilskudd i inntil fire år til nye tiltak/pro-
sjekter, med gradvis nedtrapping og krav om økt 
grad av egenfinansiering. I 2020 ble det gitt til-
skudd til fire piloter og fem forprosjekter. Det er 
nå etablert ni FACT ung-team og søknader til 21 
forprosjekter for FACT ung-team. Ordningen vur-
deres å ha svært høy måloppnåelse.

For 2022 foreslås det en styrking på 53,5 mill. 
kroner for å etablere flere FACT ung-team gjen-
nom ordningen. Det foreslås å flytte 50 mill. kro-
ner fra kap. 765, post 62 til dette formålet. Se også 
kap. 765, post 21 for forslag om 8,5 mill. kroner til 
utvikling og evaluering av FACT-ung. Tiltaket inn-
går i Kompetanseløft 2025.

I 2021 ble det bevilget om lag 235 mill. kroner 
til utvikling av tilbud til mennesker med behov for 
langvarig og sammensatt oppfølging. Det foreslås 
å bevilge om lag 275 mill. kroner til dette formålet 
i 2022.

Anmodningsvedtak

Retningslinjer for hvordan grupper skal ivaretas ved 
en eventuell ny nedstenging

Vedtak nr. 13, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen utarbeide klare ret-
ningslinjer for hvordan sårbare barn og unge, 
rusavhengige, funksjonshemmede, mennesker 
med alvorlige psykiske lidelser og andre utsatte 
grupper skal ivaretas ved en eventuell ny ned-
stenging.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med trondalede-
batt i Stortinget, 6. oktober 2020.

Vedtaket anses som oppfylt gjennom oppdrag 
220 til Helsedirektoratet som ble sendt 6. novem-
ber 2020. Helsedirektoratet besvarte oppdraget 
12. november, og har på bakgrunn av oppdraget 
blant annet oppdatert relevante veiledere fortlø-
pende under pandemien. Det er også iverksatt til-
tak for mer tilpasset informasjon til særlig sårbare 
grupper, herunder også deler av innvandrerbe-
folkningen. Direktoratet gjennomførte også nasjo-
nale kampanjer på flere digitale arenaer med råd 
om ivaretakelse av egen psykisk helse vinteren 
2020 og våren 2021.

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et kommunalt 
lavterskel behandlingstilbud for personer over 16 
år med lettere til moderat angst og depresjon. Til-
budet skal være gratis for brukerne, det skal gi 
direkte hjelp uten henvisning, det skal være til-
gjengelig for alle i målgruppen og inneholde per-
sonell med kompetanse til å oppfylle tjenestens 
formål. Folkehelseinstituttet har evaluert pilotpro-
sjektet. Modellen ser ifølge evalueringen ut til å 
fungere etter målsetningen. Tilbudet gis med lav 
terskel og når målgruppen godt, og effekten av 
behandlingen ser ut til å være minst like god som i 
sammenliknbare tjenester i andre land. Se også 
omtale under kap. 765, post 21.

Det ble i 2020 gitt tilskudd til drift av RPH i 21 
kommuner og bydeler, fire av disse var nye kom-
muner som ikke tidligere har fått tilskudd. Av til-
skuddsmottakerne viser majoriteten middels til 
høy måloppnåelse. Kommunene som har tatt 
modellen i bruk får tilbakemeldinger om at ord-
ningen øker tilgjengeligheten til behandling av 
lette og moderate psykiske lidelser. I 2020 var 60 
RPH-team etablert i 67 kommuner/bydeler.
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I tråd med omtalen i Prop. 1 S (2020–2021) ble 
det besluttet at tilskuddet gradvis skal legges opp 
til en utdannings- og implementeringsstøtte. Fra 
2023/2024 opphører tilskuddet.

Det foreslås å flytte 6 mill. kroner til kap. 765, 
post 21 i 2022 for omlegging av tilskuddet. Kom-
muner som er inne i tilskuddsordningen får til-
skudd ut sin treårige periode. I 2021 ble det bevil-
get 10 mill. kroner i tilskudd til drift av Rask psy-
kisk helsehjelp i kommunene. I 2022 foreslås det 
bevilget 4 mill. kroner til tilskuddsordningen.

Pilotering av lavterskeltilbud for barn og unge

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske 
helse inneholder et tiltak om utvikling og pilote-
ring av et kunnskapsbasert, kommunalt lavter-
skeltilbud uten krav om henvisning – for barn og 
unge med lettere psykiske plager og begynnende 
rusproblemer. Piloten skal bidra til at flere barn 
og unge får tilgang til hjelp på et tidligere tids-
punkt og at flere kommuner får etablert et oppføl-
gings- og/eller behandlingstilbud til denne mål-
gruppen. Helsedirektoratet vil i 2021 få oppdrag 
om å utforme et lavterskeltilbud for barn og unge, 
og skal vurdere om lavterskeltilbudet bør bygge 
på elementer fra den engelske modellen for Rask 
psykisk helsehjelp til barn og unge – CYP IAPT 
og andre kunnskapsbaserte modeller.

Det foreslås å bevilge 18 mill. kroner over kap. 
765, post 60 i 2022, for flerårig tilskudd til kommu-
ner som deltar i den fireårige piloten. Det foreslås 
også å bevilge 2 mill. kroner til følgeevaluering av 
tiltaket over kap. 765, post 21.

Post 62 Rusarbeid

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– Det foreslås å flytte 50 mill. kroner fra post 62 

til post 60, kommunale tjenester

Formålet med å flytte midlene er å styrke tjenes-
tene til barn og unge med alvorlige og sammen-
satte psykisk helse- og rusproblemer gjennom 
etablering av aktivt oppsøkende behandlingstil-
bud for barn og unge etter FACT-ung-modellen.

Formålet med tilskuddet til kommunalt rusar-
beid har vært å bidra til kapasitetsvekst i det sam-
lede kommunale tilbudet til personer med ruspro-
blemer for å gi et helhetlig, tilgjengelig og indivi-
duelt tilpasset tjenestetilbud. Ordningen ble sett i 
sammenheng og tilpasset opptrappingsplanen for 
rusfeltet. Sammen med veksten i de frie inntek-

tene gjennom planperioden har tilskuddordnin-
gen bidratt til kapasitetsvekst og økt tilgang til tje-
nester. Tilskuddsordningen har bidratt til utvik-
ling på prioriterte områder i opptrappingsplanen, 
herunder flere tverrfaglige oppsøkende team, 
oppfølgingstjenester i bolig, arbeid og aktivitets-
rettede tiltak, lavterskel helsetjenester og skade-
reduserende tiltak. Gjennom oppfølging av planen 
fremkommer det at mange kommuner vurderer 
tilskuddsordningen som viktig eller svært viktig 
for å styrke tjenestene til målgruppen.

Basert på kommunenes rapportering på til-
skudd for 2020 er det gitt tilskudd til om lag 1074 
årsverk fordelt på 236 kommuner/bydeler. Det er 
en økning på 104 stillinger fra 2019. I tillegg er det 
kommuner som deltar i interkommunalt samar-
beid. Det har også vært en vekst i antall erfarings-
konsulenter eller ansatte med brukererfaring som 
finansieres over ordningen, 193 stillinger i 2020 
mot 174 i 2019 og 116 i 2018. Nær 84 pst. av kom-
munene rapporterer at stillinger de har fått til-
skudd til skal videreføres i ordinær drift.

Det har over de siste årene vært en gradvis 
stagnasjon i søknadsmassen, både når det gjelder 
antall kommuner som søker og antall stillinger det 
søkes om. Det kan være grunn til å tro at krav om 
videreføring av årsverk med økt andel egenfinan-
siering har gjort dagens ordning mindre attraktiv, 
når veksten i de frie inntektene fra opptrappings-
planen for rusfeltet gradvis ble trappet ned. I til-
legg er det flere kommuner som oppgir at de har 
bygget opp kapasitet og kompetanse og som prio-
riterer å organisere og utvikle disse, fremfor å 
søke om midler til nye tiltak. Det er en vedva-
rende problemstilling at små kommuner ikke 
søker tilskudd, noe som både kan anføres krav om 
gradvis økt egenfinansiering, men også utfordrin-
ger for mindre kommuner å rekruttere personell 
med nødvendig kompetanse.

Det gjenstår uløste oppgaver på rusfeltet og 
det er fremdeles behov for å styrke tilbudene til 
personer med rusmiddelproblemer. For å tilpasse 
tilskuddsordningen til dagens behov og problem-
bilde, er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å utar-
beide forslag til nytt regelverk for ordningen som 
skal gjelde fra 2022.

Det ble i 2021 bevilget om lag 455 mill. kroner 
til ordningen. Det foreslås 412,8 mill. kroner til 
formålet i 2022.

Post 71 Brukere og pårørende mv.

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pris-
justering:
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– Bevilgningen forelsås styrket med 5 mill. kro-
ner til Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

Bevilgningen dekker tilskudd til styrking av bru-
ker- og pårørendearbeid, og videreutvikling av 
selvorganisert selvhjelp på psykisk helse-, rus- og 
voldsfeltet mv.

Tilskuddsordningene Tilskudd til nasjonale 
bruker- og pårørendeorganisasjoner og Tilskudd 
til lokale og regionale brukerdrevne tiltak, ble 
evaluert i 2019. Evalueringen konkluderte med at 
ordningene bidrar til å styrke driften til aktørene 
på feltet og støtter opp under viktige aktiviteter på 
individ-, tjeneste- og systemnivå. Helsedirektora-
tet vurderer at ordningen i 2020 har hatt en mid-
dels god måloppnåelse, men ser likevel en positiv 
trend der ordningen har høyere grad av målopp-
nåelse enn tidligere. I evalueringen ble det likevel 
pekt på behovet for å justere innretningen på ord-
ningene for å tydeliggjøre mål og ønskede sam-
funnseffekter. Helsedirektoratet fikk derfor i 2021 
i oppdrag å vurdere om innretningen av disse til-
skuddsordningene er hensiktsmessig og regjerin-
gen vil komme tilbake til behovet for eventuelle 
endringer i ordningenes regelverk.

Tilskudd til nasjonale bruker- og pårørendeorganisa-
sjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke bru-
ker- og pårørendeorganisasjonenes drift og infor-
masjonsvirksomhet, slik at de kan fremme økt 
brukermedvirkning i utformingen av tilbud og tje-
nester til mennesker med psykiske lidelser, rus-
problemer og voldsutfordringer, både på individ- 
og systemnivå. Diagnose- og gruppenøytrale para-
plyorganisasjoner for pårørende kan også motta 
støtte gjennom ordningen.

De siste årene har Helsedirektoratet mottatt 
søknader om tilskudd som overstiger rammen for 
ordningen. Det ble i 2020 gitt tilskudd til 42 ulike 
nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjoner 
og/eller interesseorganisasjoner.

I 2021 ble det bevilget om lag 111,4 mill. kro-
ner til nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjo-
ner. Bevilgningen til formålet foreslås redusert 
med om lag 12,5 mill. kroner for å ivareta særlige 
formål på posten, herunder tilskudd til Erfarings-
sentrum, Rådgivning om spiseforstyrrelser 
(ROS), Pårørendealliansen og Stiftelsen Pårøren-
desenteret. Det foreslås å videreføre bevilgningen 
til formålet med om lag 101,8 mill. kroner i 2022.

Tilskudd til lokale og regionale brukerdrevne tiltak 
og til brukerstyrte prosjekter

Formålet med tilskuddet er å understøtte lokale 
og regionale brukerstyrte tiltak, initiativ og pro-
sjekter som fremmer brukermedvirkning, både 
på individ- og systemnivå i utviklingen av tilbud til 
mennesker med psykisk helse-, rus- eller voldsut-
fordringer. Tilskuddet dekker også støtte til de 
regionale brukerstyrte sentrene og selvhjelps-
grupper mv.

Også for denne ordningen overstiger det sam-
lede søknadsbeløp rammen for ordningen. Det ble 
i 2020 gitt tilskudd til 22 organisasjoner til lokalt 
brukerarbeid og til prosjekter som bidrar til å 
fremme brukermedvirkning.

I 2021 ble det bevilget 22,5 mill. kroner i til-
skudd til lokale og regionale brukerdrevne tiltak 
og brukerstyrte prosjekter. Det foreslås å videre-
føre bevilgningen til formålet med om lag 23 mill. 
kroner i 2022.

Erfaringssentrum

Erfaringskonsulenter er viktige ressurser for tje-
nesteutvikling. Erfaringssentrum har siden 2017 
arbeidet for å løfte og styrke erfaringskonsulen-
tens arbeidsvilkår og jobber systematisk for å 
bygge en ny yrkesgruppe. Erfaringssentrum skal 
bidra til utvikling av et eget fagfelt for erfarings-
kompetanse og fremme viktigheten av systema-
tisk bruk av erfaringskompetanse.

Det forslås å bevilge 2 mill. kroner til Erfa-
ringssentrum i 2022.

Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse arbeider for økt kunnskap 
om psykiske lidelser, forebygging, behandling og 
rehabilitering, og er en paraplyorganisasjon med 
30 medlemsorganisasjoner på tvers av bruker- og 
pårørendeorganisasjoner, humanitære organisa-
sjoner, universiteter, høgskoler, profesjonsorgani-
sasjoner og fagforbund. Rådet gir ut bladet Psy-
kisk helse, og har i 2020 gjennomført dialogkonfe-
ranser og initiert møteplasser, gjennomført opp-
lysningsarbeid i skoler, barnehager, eldresentre 
og på arbeidsplasser og sittet i om lag 30 ulike 
komiteer og utvalg. Rådet har også vært synlig 
ved å være en høringsinstans, samt gjennom 
debattinnlegg og medieoppslag om psykisk helse. 
Antallet henvendelser til Rådet for psykisk helse 
har økt, noe som tilskrives økt synlighet i medi-
ene og bruk av sosiale medier for å gjøre egne 
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innsatsområder bedre kjent. Måloppnåelsen for 
organisasjonen vurderes å være høy i 2020.

I 2021 ble det bevilget 4,3 mill. kroner til Rådet 
for psykisk helse. Bevilgningen foreslås videreført 
med 4,4 mill. kroner i 2021.

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) er en 
pasient- og brukerorganisasjon som arbeider for å 
informere og øke kunnskapen om kjønnsdysfori. 
HBRS har som mål å arbeide politisk og sosialt for 
at personer med kjønnsdysfori skal kunne leve 
åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller dis-
kriminert.

Organisasjonen har 638 medlemmer fordelt på 
fem regionallag (Øst, Vest, Sør, Innlandet og Midt-
Norge). HBRS har også en barne- og ungdoms-
forening (HBRSU) og en foreldre- og familiefore-
ning. De regionale lagene og HBRSU driver infor-
masjons- og likemannsarbeid, og arrangerer sosi-
ale aktiviteter som er viktige for nettverk, inklude-
ring og psykisk helse. Koronapandemien med-
førte at HBRS måtte avlyse mange planlagte kurs 
og foredrag i 2020. Noen foredrag ble utført digi-
talt, det samme ble HBRS selvutviklingsgrupper. 
Det ble også gjennomført sommerleir. I tillegg 
gjennomførte HBRS en brukerundersøkelse som 
har bidratt til mer kunnskap om hvordan korona-
pandemien har påvirket medlemmenes psykiske 
og fysiske helse og deres nettverk. I samarbeid 
med Diakonhjemmet omsorg og stiftelsen Stens-
veen startet HBRS videre opp en kontakttelefon 
som et lavterskeltilbud for personer med kjønnsin-
kongruens og pårørende. HBRS har også deltatt i 
referansegruppen for nye retningslinjer for 
kjønnsinkongruens som Helsedirektoratet har 
utarbeidet.

I 2021 ble det bevilget 3,7 mill. kroner til 
HBRS. Bevilgningen foreslås videreført med 
3,8 mill. kroner i 2022.

Pårørendealliansen

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorga-
nisasjon som synliggjøre pårørendes utfordringer. 
Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen 
av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle 
pårørendegrupper.

Det ble bevilget 2 mill. kroner til Pårørendeal-
liansen i 2021. Bevilgningen foreslås videreført i 
2022.

Pårørendesenteret i Stavanger

Stiftelsen Pårørendesenteret tilbyr pårørendevei-
ledning, kurs og undervisning både til pårørende 
og fagfolk, lokalt og nasjonalt. Senteret driver 
også pårørendesenteret.no, et landsdekkende 
nettsted for pårørende og pårørendeprogram-
met.no, et læringsverktøy for ansatte i helse- og 
omsorgstjenestene.

Det ble bevilget 6,3 mill. kroner til Stiftelsen 
Pårørendesenteret i 2021. Bevilgningen foreslås 
videreført med 6,5 mill. kroner i 2022.

Selvhjelp

Formålet med tilskuddsordningen Nasjonalt knu-
tepunkt for selvhjelp – Selvhjelp Norge er å styrke 
det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet i Norge, 
gjennom å fremme systematisk kunnskap og 
metodeutvikling om selvhjelp på psykisk helse-, 
rus- og voldsfeltet. Selvhjelp Norge samarbeider 
med en rekke organisasjoner innenfor frivillighe-
ten, særlig bruker- og pasientorganisasjoner. Pan-
demien har påvirket arbeidet gjennom året, og 
mange arrangementer, møter og kurs ble avlyst 
eller utsatt. Flere samarbeidspartnere ble omdis-
ponert i sine stillinger eller fikk andre oppgaver. 
Selvhjelp Norge startet digitalisering av deres 
arbeid og omgjorde mange fysiske møter, semina-
rer og undervisninger til digitale arenaer. Det har 
ført til en økning i antall undervisningsoppdrag og 
deltakere i 2020. Det er inngått avtale med Høy-
skolen Kristiania om å gjennomføre en pilot der 
det gis opplæring som obligatorisk del til tredjeårs 
studenter på studieretning Livsstilsendring og fol-
kehelse. Tilskuddsordningen har høy måloppnå-
else.

Nasjonal plan for selvhjelp gikk ut i 2018. 
Arbeidet med revisjon av ny nasjonal plan og 
regelverk ble satt på vent i 2020, på grunn av eva-
luering av tilskuddsordningen. Evalueringen viste 
at roller og ansvarfordeling må gjennomgås og 
tydeliggjøres, at rangering av sentrale styringsdo-
kumenter må gjennomgås og tydeliggjøres og at 
mål og kriterier i regelverket må gjennomgås og 
tydeliggjøres. Arbeidet med ny nasjonal plan avvi-
kles, og regelverket for ordningen vil revideres 
for å følge opp funnene fra evalueringen.

I 2021 ble det bevilget 19 mill. kroner til Selv-
hjelp Norge. Det foreslås å videreføre bevilgnin-
gen med 19,5 mill. kroner i 2022.
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Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjo-
nal FN-dag og markeres hvert år 10. oktober. 
Målet er å øke befolkningens forståelse av egen 
psykisk helse, hva som bidrar til god og dårlig 
psykisk helse og å øke åpenheten om psykisk 
helse i samfunnet. Mental Helse koordinerer 
arrangementene som blir gjennomført i Norge 
over en periode på om lag en måned. Temaet for 
2020 var «Spør mer». Til tross for alle korona-
restriksjoner ble det i 2020 registrert 2215 marke-
ringer, mot 2200 i 2019. Det har også vært stor 
oppmerksomhet og aktivitet på sosiale medier i 
forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. 
Gjennom samarbeid med bl.a. Norsk Friluftsliv, 
Bergen Næringsråd, dytt.no og Mir ble det gjort 
en ekstra innsats for å nå spesielt innvandrere og 
arbeidslivet i 2020.

Måloppnåelsen for ordningen vurderes som 
høy.

I 2021 ble det bevilget 7,1 mill. kroner til Ver-
densdagen for psykisk helse. Bevilgningen fore-
slås videreført med 7,3 mill. kroner i 2022.

Rådgivning om spiseforstyrrelser – ROS

Organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser 
(ROS) er for alle som er berørt av problematikk 
rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt 
en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. I 
Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble ROS øre-
merket med 7 mill. kroner, hvorav 5 mill. kroner 
gikk til etablering av nytt senter i Tromsø og økt 
driftsstøtte til øvrige sentre, som oppfølging av 
flertallets merknad i Innst. 11 S (2020–2021). 
2 mill. kroner ble bevilget som en midlertidig 
økning i 2021 for å øke kapasiteten til ROS under 
pandemien. I tillegg ble ROS tildelt 2 mill. kroner 
over tilskuddsordningen nasjonale bruker- og 
pårørendeorganisasjoner i 2021. Det foreslås å 
videreføre øremerkingen til ROS med 5 mill. kro-
ner i 2022, til driftsstøtte for de regionale sen-
trene. Det foreslås videre å samle bevilgningen til 
ROS under denne øremerkingen. Samlet foreslås 
det dermed å videreføre bevilgningen på 7 mill. 
kroner til ROS i 2022.

Styrking av kriseteamenes rolle under gjenåpningen 
av samfunnet i etterkant av pandemien

I Revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det bevilget 
5 mill. kroner som en engangsbevilgning for å 
styrke kriseteamenes rolle under gjenåpningen av 
samfunnet i etterkant av pandemien. Midlene ble 

tildelt de regionale ressurssentrene om vold, trau-
matisk stress og selvmordsforebygging (RVT-
Sene) for å iverksette tiltak for å styrke kriseteam-
enes rolle. Bevilgningen foreslås ikke videreført 
for 2022.

Post 72 Frivillig arbeid, hjelpetelefoner mv.

Formålet med bevilgningen er å legge til rette for 
frivillige og ideelle organisasjoners arbeid for per-
soner med psykiske helseproblemer, rusmiddel-
problemer og erfaring fra salg og bytte av seksu-
elle tjenester. Bevilgningen dekker institusjons-
baserte tilbud, aktivitets- og oppfølgingstilbud 
samt informasjons-, veilednings- og støttetilbud til 
personer i vanskelige livssituasjoner og deres 
pårørende, gjennom hjelpetelefoner og ulike digi-
tale hjelpeverktøy.

Grunntilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner 
som driver institusjonsbaserte tilbud

Grunntilskudd til ideelle og frivillige organisasjo-
ner (Grunntilskuddet) skal støtte opp om organi-
sasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og 
døgntilbud. Formålet med ordningen foreslås pre-
sisert til også å skulle bidra til at personer med 
rusmiddelproblemer eller med erfaring fra salg 
og bytte av seksuelle tjenester, oppnår bedret livs-
kvalitet, mestring og mulighet for aktiv og 
meningsfull tilværelse. Endringen tydeliggjør at 
ønskede resultater av ordningen i større grad 
knyttes til effekter for brukerne av tilbudene.

Ordningen er en del av samfunnets samlede 
innsats overfor målgruppen og skal bidra til 
mangfold og kvalitet i institusjonsbaserte dag- og 
døgntilbud, i regi av frivillig og ideell sektor.

Virksomhetene som i dag er inne i ordningen 
er i hovedsak avhengig av statlige tilskudd og på 
den bakgrunn anses det at ordningen støtter opp 
om ideelle og frivillige virksomheter etter hensik-
ten. I den sammenheng oppfylles også målsettin-
gen om mer mangfold i tilbudene til personer med 
rusmiddelproblematikk mv. Rapporteringen 
omfattet i 2020 om lag 350 døgnplasser med en 
kapasitetsutnyttelse på om lag 70 pst. 17 virksom-
heter mottok tilskudd i 2020. Rapporteringen 
viser at forventningen om samarbeid med kom-
munene i liten grad realiseres. Tilbudene synes 
generelt lite etterspurt av kommunene, basert på 
fravær av kommunale avtaler og kommunal opp-
holdsbetaling. Med det er de fleste tilskuddsmot-
tagerne helt avhengige av statlige tilskudd til drift. 
Mangel på formalisert samarbeid med kommu-
nene bidrar til at tilbudene ikke umiddelbart frem-
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står som del av en helhetlig og sammenhengende 
rehabiliteringskjede. Høyt innslag av frivillig/
ufaglært arbeidskraft utgjør en risiko knyttet til 
forsvarlighet. Det foreligger ikke en samlet over-
sikt over antall personer som mottar institusjons-
basert tilbud som dekkes av ordningen. Det fore-
ligger heller ikke systematisk kunnskap om bru-
kernes tilfredshet med tilbudene eller opplevet 
effekt av opphold.

Helsedirektoratet mottok 30 søknader på til 
sammen 230,7 mill. kroner for 2020. En betydelig 
andel av bevilgningen på posten er øremerket. 
Dette gir lite rom for å innvilge tilskudd til nye 
søkere eller øke tildelinger til eksisterende til-
skuddsmottagere. For å ivareta virksomhetenes 
behov for forutsigbarhet, prioriterer Helsedirekto-
ratet søkere som allerede er etablert i ordningen 
ved fordeling av andelen av bevilgningen som er 
åpen for konkurranse.

Bevilgningen til formålet sees i sammenheng 
med tilskuddsordningen til ideelle og frivillige 
som driver aktivitetstilbud (Aktivitetstilskuddet). 
Se nærmere om den samlede bevilgningen for 
2022 under omtalen av Aktivitetstilskuddet.

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som 
driver aktivitetstilbud

Ordningen støtter opp om frivillige og ideelle virk-
somheter som driver aktivitets- og oppfølgingstil-
bud overfor personer med rusmiddelproblemer, 
psykiske helseproblemer eller med erfaring fra 
salg og bytte av seksuelle tjenester. Tilbudene 
skal bidra til større mangfold i samfunnets sam-
lede innsats overfor målgruppene og som hoved-
regel komme i tillegg til de lovpålagte oppgavene 
som utføres i regi av kommunene. Formålet med 
ordningen foreslås presisert til også å skulle bidra 
til at målgruppene oppnår bedret livskvalitet, 
mestring og mulighet for aktiv og meningsfull til-
værelse. Endringen tydeliggjør at ønskede resul-
tater av ordningen i større grad knyttes til effekter 
for brukerne av tilbudene.

Antall tilskuddsmottagere viser at ordningen 
oppfyller målsettingen om å støtte opp om frivillge 
virksomheter på feltet. Med det bidrar den også til 
mangfold i samfunnets samlede innsats overfor 
målgruppen. Ordningen bidrar til et variert tilbud 
om fysisk aktivitet, f.eks. gatefotball, men også 
andre sosiale aktivitetstilbud, samlingssteder og 
arbeidsrettede tiltak som kafedrift o.l. utgjør også 
en stor del av mottakerporteføljen. Det også flere 
tiltak som driver oppfølgingstilbud med ulike for-
mer for praktisk og psykososial bistand til bru-
kerne. Det er i mindre grad dokumentert samar-

beid med kommunene i form av samarbeidsavta-
ler og heller ikke og i hvilken grad tiltakene base-
res på kartlagte behov i kommunene eller i regio-
nene. Det foreligger ikke en samlet oversikt over 
hvor mange som benytter seg av tilbudene. Det 
foreligger heller ikke systematisk kunnskap om 
brukeropplevd effekt og tilfredshet med tilbudene 
som gis og i hvilken utstrekning tiltakene bidrar 
til den enkeltes rehabilitering. Det er videre få 
søkere og tilskuddsmottagere som vektlegger 
aktivitet og oppfølging av personer med erfaring 
fra salg og bytte av seksuelle tjenester.

Det er svært mange søkere på ordningen med 
et samlet søknadsbeløp som overstiger bevilgnin-
gen. I 2020 mottok Helsedirektoratet 221 søkna-
der på til sammen 520,7 mill. kroner. En økende 
andel av bevilgningen på posten er øremerket og 
den samlede bevilgningen gir lite rom for å inn-
vilge tilskudd til nye søkere eller øke tildelinger til 
eksisterende tilskuddsmottagere. Tilsvarende 
som for Grunntilskuddet prioriterer Helsedirekto-
ratet søkere som allerede er etablert i ordningen 
ved fordeling av andelen av bevilgningen som er 
åpen for konkurranse.

Bevilgningen til formålet ses i sammenheng 
med Grunntilskuddet og i 2021 ble det bevilget til 
sammen 414 mill. kroner til ordningene. For å gi 
søkere en reell oppfatning av den søkbare andelen 
av bevilgningen, foreslås det at bevilgningen til 
ordningene reduseres med 201,2 mill. kroner i 
2022 for å ivareta øremerkede formål. Det foreslås 
en samlet bevilgning på 219,5 mill. kroner til til-
skuddsordningene Grunntilskudd og Aktivitetstil-
skudd i 2022.

Øvrige tilskuddsmottagere

Stortinget og regjeringen har under tidligere bud-
sjettprosesser og behandling av budsjettet øre-
merket særskilte virksomheter over kap. 765, post 
71 (Grunntilskuddet og Aktivitetstilskuddet). Det 
forslås å videreføre øremerket tilskudd til føl-
gende virksomheter for 2022:
– Blå Kors recovery 1,6 mill. kroner
– Fjordhagen drift AS 2,2 mill. kroner
– Fotballstiftelsen 18 mill. kroner
– Frelsesarmeen Gatehospital i Bergen 30,6 mill. 

kroner
– Frelsesarmeen Gatehospital i Oslo 50 mill. kro-

ner
– Frelsesarmeens rusomsorg 2 mill. kroner
– Idretten skaper sjanser 12 mill. kroner
– IOGT Sammen om nøden 6,6 mill. kroner
– No Limitation AS 6,5 mill. kroner
– PitStop Norge 3 mill. kroner
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– Stiftelsen Evangeliesenteret 35,7 mill. kroner
– Stiftelsen Karmsund ABR 1,5 mill. kroner
– Stiftelsen Kraft 3,3 mill. kroner
– Stiftelsen P22 23,6 mill. kroner
– Stiftelsen Retretten 4,3 mill. kroner

Det foreslås en samlet bevilgning til særskilte til-
skuddsmottakere på 201,2 mill. kroner i 2022.

Livslosen

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 
for 2021, ble det i Innst. 11 S (2020–2021) vedtatt å 
bevilge 10 mill. kroner til Stiftelsen Diakonissehu-
set Lovisenbergs pilotprosjekt «Livslosen». Pro-
sjektet innebærer etablering av et lavterskeltilbud 
for mennesker i livskriser. Bevilgningen foreslås 
videreført med 10 mill. kroner i 2022.

Tilskudd til hjelpetelefoner og digitale hjelpeverktøy

Formålet med bevilgningen er å sikre digitale 
informasjons-, veilednings- og støttetilbud til per-
soner i vanskelige livssituasjoner og deres pårø-
rende gjennom å gi støtte til øremerkede hjelpete-
lefoner og ulike digitale hjelpeverktøy.

Kirkens SOS er en krisetjeneste med døgn-
åpen telefontjeneste hele året, i tillegg til SOS-chat 
og SOS-meldinger. I 2020 ble det mottatt 274 281 
henvendelser, herunder 138 747 telefonhenven-
delser. Det utgjør en betydelig økning fra 2019. 
SOS-chat gjennomførte 17 273 samtaler, om lag 
3000 flere enn i 2019. Svarprosenten på chat har 
vært om lag 60 pst. Det er utarbeidet engelsk 
informasjon på nettsidene, det vurderes også å 
utarbeide informasjon på samisk.

Mental Helses hjelpetelefon er et gratis og 
døgnåpent tilbud, som er tros- og diagnosenøy-
tralt. I tillegg til hjelpetelefonen, består tjenesten 
av meldingsbesvarelse, chat, forum og vennetje-
neste. Mental helse drifter også Arbeidslivstelefo-
nen. I 2020 fikk Mental helse 204 363 flere hen-
vendelser, men også økt bemanning og flere linjer. 
Svarprosenten gikk dermed opp til 45 pst. fra 
35 pst. i 2019. Det er startet opp et arbeid med 
oversettelse til andre språk enn norsk på nettsi-
dene, dette implementeres i 2020.

Kirkens SOS og Mental helses hjelpetelefon 
ble styrket med 7,5 mill. kroner hver i forbindelse 
med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 
for 2020 og i Innst. 11 S (2020–2021).

Blå Kors SnakkOmMobbing.no er en anonym, 
nasjonal chattjeneste. Tjenesten er Norges første 
spissede lavterskeltilbud for barn og unge i alde-
ren 9–19 år, hvor alle som er berørt av mobbing 

kan henvende seg. I 2020 har Snakk om mobbing 
hatt totalt 5416 anonyme henvendelser mot 7443 i 
2019. Svarprosenten har vært på 80 pst. 71 pst. av 
henvendelsene har kommet fra førstegangsbru-
kere. 73 pst. av brukerne oppgir at de er fornøyd/
veldig fornøyd med tilbudet. Chatten har hatt utvi-
dede åpningstider ved nedstengingen. Samtalene 
under pandemien viser at for noen fortsatte mob-
bingen i større grad på digitale kanaler når skolen 
var stengt, uten innsyn fra lærere. Andre opplevde 
en lettere situasjon med hjemmeundervisning. 
Blå Kors har gjennomført en kampanje for å nå 
flere gutter. Det har resultert i en betydelig 
økning på hjemmesiden og på chat, i 2020 har det 
vært en 58 pst. økning i gutter som tok kontakt 
over chat. Nettprogram for økt selvrefleksjon fun-
gerer som et supplement til chatten.

Vern for eldre er en nasjonal kontakttelefon 
driftet av Oslo kommune. Kontakttelefonen gir 
støtte, informasjon, råd og veiledning til voldsut-
satte eldre , pårørende, ansatte i det offentlige tje-
nesteapparatet og andre som har mistanke om 
overgrep mot eldre. Målet er også å bidra til at 
temaet vold mot eldre synliggjøres. Kontakttelefo-
nen mottok 137 meldinger i 2020. Det er på nivå 
med antallet henvendelser i 2019, men fremdeles 
en betydelig nedgang siden 2015. Hoveddelen av 
henvendelsene gjaldt kvinner, og i 74 pst. av tilfel-
lene dreide det seg om overgrep begått av familie 
eller andre nære. Nedgangen i henvendelser 
begrunnes bl.a. med endringer i organisering av 
tilbudet. Det arbeides med å gjøre tjenesten bedre 
kjent.

I 2021 ble det bevilget 64,5 mill. kroner til hjel-
petelefoner og digitale hjelpeverktøy, herunder 
1,5 mill. kroner til Mental helses studenttelefon 
og 1 mill. kroner til Mental helse ungdoms chat-
tjeneste gjennom Innst. 233 S (2020–2021), samt 
en styrking på til sammen 5 mill. kroner til Kir-
kens SOS og Mental helse gjennom Innst. 11 S 
(2020–2021). Det foreslås å videreføre bevilgnin-
gen med 61 mill. kroner i 2022 fordelt på 27,8 mill. 
kroner til Kirkens SOS krisetjeneste, 27,5 mill. 
kroner til Mental Helses hjelpetelefon, 3,5 mill. 
kroner til Blå Kors SnakkOmMobbing.no, 
1,2 mill. kroner til Vern for eldre – Nasjonal kon-
takttelefon og 1 mill. kroner til City Changers.

Post 73 Utviklingstiltak mv.

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– det foreslås å styrke bevilgningen til drift av 

Fontenehus med 15 mill. kroner
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– det foreslås å flytte 16,3 mill. kroner fra kap. 
765, post 73 til kap. 714, post 79 for å samle 
bevilgningen til forebyggende arbeid med stu-
denter – psykisk helse og rusmiddelbruk

Formålet med bevilgningen på posten er å styrke 
befolkningens kunnskap om psykisk helse, rus- 
og voldsproblematikk, øke den samlede kompe-
tansen i helsetjenestene og bidra til utviklingsar-
beid på særskilte satsningsområder. Kommunal 
sektor skal prioriteres.

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken (FF) og Psykiskhelseprof-
fene har i 2020 gjennomført flere nasjonale under-
søkelser. Dette har bl.a. resultert i råd til helsesyke-
pleiere om å snakke med og hjelpe barn. Forand-
ringsfabrikken har også utviklet rapporten «Sint 
utenpå, vondt inni», som inneholder erfaringer og 
råd til skole, barnevern, politi og BUP fra barn og 
unge som selv hadde brukt vold delte erfaringer og 
råd. Rapporten «Vi vil at dere skal forstå» inne-
holder erfaringer og råd om selvskading og hvor-
dan voksne kan hjelpe i skolen, hos helsesyke-
pleier, BUP, legevakt og sengepost. Det er produ-
sert en rekke rapporter, bøker og filmer i 2020. 
Rapportene er sendt ut til statlige og kommunale 
psykisk helsetjenester i hele Norge, samt til ulike 
oppvekstutdanninger. Boka «Psykisk helsevern fra 
oss som kjenner det» (Universitetsforlaget, 2019) 
var høsten 2020 på pensum på alle profesjonsstudi-
ene i psykologi. Forandringsfabrikken har videre 
deltatt på en rekke høringer og innspillsmøter.

I 2020 har Forandringsfabrikken gjennom fag-
utviklingsarbeidet MITT LIV Psykisk helse i kom-
munen gjennomført både nasjonale treff fysisk og 
digitalt, fagdager og dialogmøter. Måloppnåelsen 
for tilskuddet vurderes som høy.

I 2021 ble det bevilget 7,1 mill. kroner til For-
andringsfabrikken. Det foreslås å videreføre til-
skuddet med 7,3 mill. kroner i 2022.

Sidebygningen Vestfold

Sidebygningen Vestfold ble øremerket med 
1,5 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjo-
nal budsjett i 2021. Midlene foreslås ikke videre-
ført i 2022.

Stimuleringstiltak for psykologer

Det nasjonale rekrutteringsprogrammet «Dobbel-
kompetanse i psykologi» har som mål å bedre til-
gangen på kompetente søkere til stillinger ved 

universiteter, høyskoler og i helse- og omsorgstje-
nesten som krever eller har behov for dobbelkom-
petanse. Med dobbelkompetanse menes doku-
mentert forskningskompetanse (avlagt doktor-
grad) og spesialistkompetanse (godkjent psyko-
logspesialist gjennom Norsk Psykologforening).

Siden starten har det i alt vært 30 kandidater i 
det opprinnelige, nasjonale DK-prosjektet. I 2020 
var det bare en kandidat igjen – en kandidat som 
ikke har vært aktiv dette året. Det er til nå avlagt i 
alt 26 doktorgrader i prosjektet. 29 kandidater er 
ferdige med sin spesialistutdanning, og den siste 
som nå står igjen er ventet å være ferdig i 2022. I 
alt 25 kandidater vil da være helt ferdige med dob-
belkompetanseløpet sitt, og rekrutteringspro-
grammet ligger dermed an til en fullføringsdel på 
over 80 pst. Måloppnåelsen anses som høy.

Det ble bevilget 0,4 mill. kroner til formålet i 
2021. Det foreslås å videreføre bevilgningen i 
2022.

Institutt for sjelesorg ved Modum bad

Institutt for sjelesorg er en del av Modum bad, og 
tilbyr rekreasjonsopphold med sjelesorgsamtaler, 
veiledning og utdanning i sjelesorg.

Koronapandemien skapte utfordringer for 
gjennomføring av rekreasjonsopphold da institut-
tet måtte stenge ned. Nedstengingen medførte at 
instituttet ikke hadde noen gjester våren 2020, og 
det ble totalt gjennomført 18 rekreasjonsuker på 
Modum bad. Pandemien har ført til et økt antall 
digitale samtaler. Måloppnåelsen vurderes som 
middels.

I 2021 ble det bevilget 1,6 mill. kroner til for-
målet. Det foreslås å videreføre bevilgningen med 
1,6 mill. kroner i 2022.

Institutter og foreninger

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til økt 
kompetanse i psykisk helse. Tilskuddsordningen 
retter seg mot institutter og foreninger som driver 
etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk 
helse, og er nedfelt i forskrift om tilskudd til insti-
tutter og foreninger som driver etter-, videre- og 
spesialistutdanning i psykisk helse. Instituttene 
og foreningene tilbyr i stor grad videreutdanning 
som ledd i spesialistutdanninger, særlig for leger 
og psykologer.

I 2020 har det vært behov for å gjøre en del 
endringer pga. koronapandemien med digitale 
løsninger som erstatning for fysiske møter. Kandi-
dater har fått deltatt og fullført, men det har vært 
noe færre deltakere. Det er usikkert om målopp-
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nåelsen har vært like høy som tidligere, gjennom 
digitale løsninger under pandemien.

Det ble i 2021 bevilget 28,7 mill. kroner til 
institutter og foreninger som driver etter- og vide-
reutdanning innen psykisk helse. Bevilgningen 
foreslås videreført med 29,4 mill. kroner i 2022. 
Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025, se nær-
mere omtale i kap. 761, post 21.

Arbeid og psykisk helse

Formålet med bevilgningen er å bidra til at men-
nesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser 
kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i 
ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen 
til arbeidslivet. Det er et mål at arbeidsdeltakelse 
inkluderes som et ledd i utredning og behandling 
av personer med moderate til alvorlige psykiske 
lidelser og rusmiddelproblemer som ønsker delta-
kelse i arbeidslivet. Tilknytningen til arbeidslivet 
er for mange både en viktig faktor i bedringspro-
sessen og en beskyttende faktor for sykdomsut-
vikling. Et tett samarbeid mellom helse- og 
omsorgstjenestene og Arbeids- og velferdsetaten 
er viktig for å lykkes med dette målet. Se også 
omtale under kap. 781, post 21, og i Prop. 1 (2021–
2022) Arbeids- og sosialdepartementet.

Tilskuddsordningen på posten skal gi støtte til 
implementering av de kunnskapsbaserte arbeids-
rehabiliteringsmetodene Individuell jobbstøtte 
(IPS) og Jobbmestrende oppfølging (JMO). 
Spredning og implementering av IPS er et viktig 
tiltak i regjeringens inkluderingsdugnad. I forbin-
delse med dugnaden har antallet jobbspesialister 
økt, og det er i 2021 initiert et forsøk med IPS ung. 
Målet med forsøket er at flere unge med mode-
rate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusli-
delser kommer over i ordinært lønnet arbeid. 
Samarbeidet om IPS mellom Arbeids- og vel-
ferdsetaten og helse- og omsorgstjenesten er eva-
luert i 2021. Se Prop. 1 S (2021–2022) Arbeids- og 
sosialdepartementet for omtale av evalueringen 
og prosjektet med IPS ung.

I 2020 ble det innvilget tilskuddsmidler til 63 
virksomheter. Ingen av virksomhetene tilbyr kun 
JMO, mens tre virksomheter tilbyr en kombina-
sjon av IPS og JMO – betegnet som IPS+. Med 
bakgrunn i budsjettet ble det ikke innlemmet nye 
søkere i 2020. Aktiviteten i 2020 har i stor grad 
vært preget av koronapandemien med en reduk-
sjon i tilbudene. Konsekvensene har vært noe økt 
ventetid, nedgang i både det totale antall deltakere 
per virksomhet, og antallet personer kommet i 
jobb, antall møter med arbeidsgivere og antall 
gjennomførte kvalitetsevalueringer.

Gjennomsnittlig ventetid for et IPS-tilbud fra 
henvisning til oppstart lå i 2020 på 31 dager, og 
økte med 12 dager fra 2019, trolig på grunn av 
koronapandemien. Virksomhetene som har mot-
tatt tilskudd har gitt et tilbud til om lag 2000 bru-
kere i 2020. 33,3 pst. av deltakerne er kommet i 
ordinært, lønnet arbeid eller utdanning. Det er 
betydelig lavere enn i 2019 (om lag 40 pst.), og må 
ses i lys av at det under koronapandemien har 
vært betydelig mindre kontakt opp mot arbeidsgi-
vere. Antallet kontakter med arbeidsgivere er om 
lag 7400 i 2020, mot om lag 10 000 i 2019. Tall-
grunnlaget vurderes som usikkert, da enkelte til-
skuddsmottakere har registrert flere kontakter 
med samme arbeidsgiver, mens andre registrerer 
samme arbeidsgiver kun en gang.

Andelen av personer med psykoselidelse 
utgjør 20 pst. av det totale deltakerantallet, mot 
16 pst. i 2019. Av disse er 28,5 pst. (117 personer) 
kommet i ordinært, lønnet arbeid. Andelen av per-
soner med et rusmiddelproblem utgjør 34 pst. av 
det totale deltakerantallet, mot 23 pst. i 2019. Av 
disse er 26,4 pst. (181 personer) kommet i ordi-
nært, lønnet arbeid.

Av virksomhetene som ble kvalitetsevaluert i 
2020 har syv virksomheter høy måloppnåelse, 
mens 31 virksomheter middels måloppnåelse. I 
kategorien lav måloppnåelse er det også registrert 
17 virksomheter som ikke har fått gjennomført 
kvalitetsevaluering ennå. Dette betyr at det reelt 
sett er 11 pst. med lav måloppnåelse, som ikke 
oppnår godkjent kvalitet i sitt IPS-arbeid etter fide-
lity-skalaen som er utarbeidet for modellen.

Ansatte i IPS benytter seg i meget stor grad av 
det eksisterende kurs- og opplæringstilbudet, som 
gjennomføres i et samarbeid mellom fagmiljøer i 
Arbeids- og velferdsetaten, helse- og omsorgstje-
nesten og Nasjonalt kompetansesenter for psy-
kisk helsearbeid (NAPHA). I 2020 er opplærings-
tilbudet blitt redusert, men det er gjort gode erfa-
ringer med digitale tilbud.

I 2021 ble det bevilget 42,9 mill. kroner til 
arbeid og helse. Bevilgningen foreslås videreført 
med 44 mill. kroner i 2022.

Kunnskapsbaserte mestringskurs

Formålet med bevilgningen er å bidra til at ansatte 
i helsetjenesten og i Nav har kompetanse til å tilby 
forebyggende og behandlende tiltak i form av 
mestringskurs. Tjenester i helse- og omsorgssek-
toren og tiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen 
skal støtte opp under mer arbeidsrettede løp for 
den enkelte med sikte på at de som ønsker og 
kan, skal kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne. 



348 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
Bevilgningen skal videre forhindre at unge med 
psykiske helseproblemer faller ut av utdanning.

I 2020 var det to av fire søkere som fikk til-
skudd, Brorson og Sande og Fagakademiet. På 
grunn av koronapandemien ble ikke alle planlagte 
kurs avholdt. Fagakademiet, som nå er del av Stu-
dieforbundet AOF, gjennomførte ni av femten plan-
lagte kurs. Femdagerskurset Kurs i mestring av 
depresjon (KiD) ble holdt fire ganger. Det todagers 
påbyggingskurset Kurs i mestring av belastning 
(KiB) ble gjennomført to ganger. Det ble gjennom-
ført en femdagers kurslederopplæring i Mest-
ringskurs for ungdom (DU). I tillegg ble det 
avholdt tre regionale oppdateringsseminarer for de 
tre ulike kursene. Totalt er det utdannet 114 nye 
kursledere. Ut fra kursmateriell bestilt via Rådet for 
psykisk helse beregner Fagakademiet/AOF at 
kurslederne har arrangert kurs for om lag 3100 
personer med psykiske plager i 2020. Brorson & 
Sande gjennomførte sitt kurslederopplæring i Tan-
kevirus for til sammen 326 ansatte fra helse- og 
omsorgstjenesten og Nav i 2020. Det ble gjennom-
ført 2135 mestringskurs i kommunene i 2020.

De to tilskuddsmottakerne får gode tilbake-
meldinger fra kursdeltakerne, og begge bidrar til 
økt tilgang til mestringskompetanse i hele Norge. 
Måloppnåelsen for ordningen i 2020 vurderes til 
høy selv om det har vært noe redusert aktivitet på 
grunn av koronapandemien og smitteverntiltak.

I 2021 ble det bevilget 5,3 mill. kroner til for-
målet, gjennom en styrking på 2 mill. kroner i 
Innst. 233 S (2020–2021). Ekstrabevilgningen 
skulle bidra til at ansatte ved studentsamskipna-
dene under pandemien skulle få mulighet til å kur-
ses og få kompetanse til å tilby forebyggende og 
behandlende tiltak i form av mestringskurs. 
Bevilgningen foreslås videreført med 3,4 mill. kro-
ner i 2022.

Fontenehus

Formålet med bevilgningen er å bidra til etable-
ring av flere Fontenehus, sikre videre drift i eksis-
terende Fontenehus og bidra til drift av paraplyor-
ganisasjonen Fontenehus Norge. På fontenehu-
sene arbeider medlemmer og ansatte sammen i et 
helsebringende arbeidsfellesskap bygget på 
grunnleggende menneskelige behov for å bli sett, 
hørt, være nyttig, mestre og tilhøre et fellesskap. I 
fontenehusene finner mennesker med psykiske 
helseutfordringer støtte på veien til lønnet arbeid, 
studier og til å ta tilbake kontroll i eget liv. I 2020 
innvilget Helsedirektoratet midler til 21 prosjek-
ter. Samlet søknadsbeløp var 60 mill. kroner.

Tilskuddsordningen ble i 2020 evaluert av 
Oslo Economics. Evalueringen viser at tilskudds-
ordningen er av stor betydning for etablering og 
drift av Fontenehus, likeverdig tilbud og samar-
beid mellom fontenehusene. Selv om det ikke har 
vært mulighet til å gjennomføre en effektstudie i 
dette oppdraget, er det grunn til å tro at oppnåelse 
av delmålene også bidrar til økt deltakelse i 
arbeidsliv eller arbeidsrettet aktivitet blant med-
lemmene ved fontenehusene. Videre viser evalue-
ringen at innretningen av tilskuddsordningen i all 
hovedsak fungerer godt, og at fordelingsnøkkelen 
for tilskuddet i kombinasjon med høy politisk prio-
ritering har vært sentral i etableringen av en 
rekke nye Fontenehus de siste årene. Evaluerin-
gen har flere anbefalinger til forbedringer, og Hel-
sedirektoratet vil på bakgrunn av dette vurdere å 
utarbeide revidert regelverk for ordningen.

I 2019 fikk Fontenehus Norge overført 
1,2 mill. kroner fra Helsedirektoratet for å igang-
sette forskning knyttet til å kunne dokumentere 
effekt av fontenehusenes virksomhet på områ-
dene helse, arbeidsinkludering og samfunnsøko-
nomi. Prosjektet har navnet Fra Fontenehus til 
arbeidsliv og er et samarbeid med Universitetet i 
Oslo/Oslo Universitetssykehus. Fontenehusene 
ble gjennom Innst. 11 S (2020–2021) styrket med 
10 mill. kroner i 2021, for opprettholdelse av akti-
vitet under koronapandemien.

I 2021 ble det bevilget 60 mill. kroner til fon-
tenehusene og Fontenehus Norge. Det foreslås å 
styrke bevilgningen med 15 mill. kroner i 2022, 
samlet foreslås det 75 mill. kroner i 2022.

Studenters psykiske helse

Formålet med bevilgningen er å fremme god 
helse og trivsel blant studenter og forebygge pro-
blemer knyttet til rusmiddelbruk. Tilskuddsord-
ningen skal fremme nytekning, samarbeid og 
kunnskapsdeling om forebyggende psykisk helse-
arbeid og rusarbeid mot studenter. Se omtale av 
rusforebyggende arbeid blant studenter, kap. 714, 
post 70.

Tilskuddet ble lyst ut som et treårig tilskudd i 
november 2019. Lavterskeltilbud og aktiviteter 
som mentorordninger er typiske tiltak som inngår 
i ordningen. Denne typen tiltak har vært til stor 
hjelp for mange studenter under pandemien, selv 
om arbeidet hos tilskuddsmottakerne i 2020 har 
vært preget av pandemien og mange av tiltakene 
har endret planer for aktiviteter. Tilskuddsordnin-
gen antas likevel å ha bidratt til at mange tiltak var 
på plass og kunne forsterkes i pandemisituasjo-
nen. Tilskuddsordningen finansierer også noen 
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større utviklingsprosjekter. Det største tiltaket 
«Digitalisering av selvhjelpsverktøy» har hatt god 
framdrift og det har jevnlig vært møter mellom 
Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) som er pro-
sjekteier og Helsedirektoratet.

Tilskuddsordningen videreføres med ny, treå-
rig utlysning i 2022. Det ble bevilget 15,5 mill. kro-
ner til formålet over kap. 765, post 73 i 2021 og 
5,4 mill. kroner over kap. 714, post 70. Bevilgnin-
gen foreslås samlet og videreført med 21,8 mill. 
kroner i 2022. Det foreslås å flytte tilskuddsord-
ningen til kap. 714, post 79.

Seksuelle minoriteter

Formålet med bevilgningen er å støtte arbeidet 
med å informere om psykisk helse og forebygge 
psykisk uhelse i grupper av seksuelle minoriteter. 
Bevilgningen dekker tilskudd til Ungdomstelefo-
nen til Skeiv Ungdom og Rosa kompetanse helse 
og sosial drevet av FRI – Foreningen for kjønns- 
og seksualitetsmangfold.

Rosa kompetanse helse og sosial (RK) driver 
tilrettelagt undervisning og kurs for helse- og 
sosialansatte og tilgrensende felt med mål om å 
øke kompetansen om kjønns- og seksualitets-
mangfold og inkluderende praksis. Kompetanse 
om kjønn og seksualitetsmangfold har nå blitt et 
nedfelt krav i den nye nasjonalfaglige retningslin-
jen for helse- og sosialutdanningene som ble ved-
tatt høsten 2019 (§2). Rosa kompetanse tilbyr 
undervisning i tråd med den nye retningslinjen.

I 2020 hadde Rosa kompetanse 54 undervis-
ningsoppdrag. Oppdragene ble i hovedsak gjen-
nomført digitalt, og hadde anslagsvis 2216 delta-
kere. Om lag 60 pst. av oppdragene var rettet mot 
profesjoner og instanser som jobber med barn og 
unge.

Ungdomstelefonen (Skeiv ungdom) arbeider 
med å informere om psykisk helse og forebygge 
psykisk uhelse hos seksuelle minoriteter. Telefon-
tjenesten har vært stengt i syv av tolv måneder i 
2020, ettersom det ikke har vært mulig å drive 
den fra hjemmekontor. Chattjenesten har vært 
åpen, og mottatt 1149 henvendelser, mot 1705 i 
2019. Flertallet av henvendelsene kommer fra 
unge mellom 15–17 år, etterfulgt av unge mellom 
12–14 år og 21–23 år. Flere enn før ønsker å 
snakke om psykisk helse.

I 2021 ble det bevilget 2,7 mill. kroner til ord-
ningen. Det er ikke foretatt evaluering av ordnin-
gene, men begge ordningene vurderes å ha høy 
måloppnåelse- Det foreslås å videreføre øremer-
kede tilskudd på 2,8 mill. kroner til Skeiv Ungdom 
og Fri i 2022.

Post 74 Kompetansesentre

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pri-
sjustering:
– det foreslås å flytte 4 mill. kroner fra kap. 765, 

post 21 til kap. 765, post 74, for å styrke NAP-
HAs arbeid med implementeringsstøtte til 
Rask psykisk helsehjelp.

Formålet med bevilgningen er drift av nasjonale 
og regionale kunnskaps- og kompetansesentre 
innen psykisk helse- og rusområdet. Kunnskaps- 
og kompetansesentrene som mottar midler over 
denne posten driver viktig kunnskapsformidling 
til, og kompetanseheving i, ulike tjenester, og 
bidrar til å sikre god og lik tilgang på oppdatert 
kunnskap i tjenestene.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen 
psykisk helse

Senteret skal være en brobygger i møtet mellom 
bruker- og pårørendeerfaringer og fagkompe-
tanse innen psykisk helsefeltet ved å samle, syste-
matisere og formidle brukeres og pårørendes 
erfaringsbaserte kunnskap. Gjennom å produsere 
kunnskap som trekker veksler på både bruker- og 
pårørendeerfaringer og fagkompetanse, skal sen-
teret avdekke kunnskapsmangler og åpne for at 
kunnskapen på feltet kan sees i sammenheng med 
et brukerperspektiv. Videre skal senteret ivareta 
relasjoner til enkeltpersoner, bruker- og pårøren-
demiljøer, fag- og forskningsmiljøer, tjenesteappa-
ratet, politikere og samfunn.

Senteret har i 2020 videreført sine generelle 
oppgaver og iverksatt viktige tiltak innen kunn-
skapsutvikling og forskning. De har gjennomført 
flere spørreundersøkelser på nett om hvordan 
brukere og pårørende har opplevd situasjonen 
med pandemien og nedstengning. Undersøkel-
sene resulterte i fire rapporter. Det årlige toppmø-
tet ble avlyst grunnet pandemien. Senteret spilte 
derfor inn en rekke nettforedrag og podcaster om 
aktuelle tema for både brukere, pårørende, fag-
folk, beslutningstakere m.fl. Senteret har over tid 
jobbet for redusert og riktig bruk av tvang, og har 
påbegynt en litteraturgjennomgang for å oppsum-
mere tiltak som kan forebygge bruk av tvang i 
helse- og omsorgstjenesten. Senteret er videre i 
gang med datainnsamling knyttet til et prosjekt 
for å kartlegge samlokaliserte boliger for mennes-
ker med utfordringer innen psykisk helse og/eller 
rus, samt en studie av helsepersonells egne bru-
ker- og pårørendeerfaringer.
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På oppdrag fra senteret med flere, har for-
skere undersøkt hvordan erfaringskonsulenter 
med ruserfaring opplever sin arbeidssituasjon. 
Rapporten er basert på intervjuer med 42 erfa-
ringskonsulenter med rusbakgrunn. Den inngår i 
en delstudie i et større forsknings- og utviklings-
prosjekt som har som mål å styrke integrering av 
erfaringskompetanse. Senteret vurderes samlet 
sett til å ha høy måloppnåelse. Senteret vil evalue-
res i 2021.

I 2021 ble det bevilget 12 mill. kroner til formå-
let. Det foreslås å videreføre bevilgningen med 
12,3 mill. kroner i 2022.

De regionale kompetansesentrene på rusområdet

De regionale kompetansesentrene på rusområdet 
(Korus) skal bidra til å styrke kunnskapen og 
kompetansen på rusfeltet og bidra til å oppfylle 
nasjonale mål på området i den enkelte region. 
Sentrene retter seg både mot kommunale og stat-
lige tjenester, men har et særlig ansvar for kompe-
tansehevende tiltak i kommunene. Korus er sen-
tral for opplæring, gjennomføring og oppfølging 
av kommunenes arbeid med brukerplankartleg-
gingene og annet standardisert kartleggings- og 
oversiktsarbeid som Ungdata og Ungdata junior.

Korus har i 2020 tilbudt kompetanseheving og 
rådgivning innen overdoseforebyggende arbeid i 
kommunene og har også bistått Helsedirektoratet 
i innsamling av informasjon fra utvalgte kommu-
ner om effekten Covid-19 har på kommunale 
rustjenester. I tillegg har alle Korus regelmessig 
distribuert spørreskjema til alle kommuner som 
del av en nasjonal kartlegging av Covid-19 for mål-
gruppa. Sentrene har også i 2020 vært viktig for 
oppfølging av innsatsområder og mål i opptrap-
pingsplanen for rusfeltet og bidro til cannabis-
kampanjen i regi av Helsedirektoratet.

Kompetansesenter rus Midt-Norge har i 2020 
gjennomført den siste planlagte nasjonale under-
søkelsen av brukererfaringer blant personer med 
rusmiddelproblemer som mottar kommunale tje-
nester. Oppdraget er en del av den samlede evalu-
eringen av opptrappingsplanen, se omtale under 
kap. 765, post 21 om opptrappingsplanen for rus-
feltet samt omtale av statistikkutvikling.

I 2020 har Korus videreført rusmiddelforebyg-
gende arbeid og folkehelsearbeid i kommunene, 
se også omtale under kap. 714, post 70. Korus og 
de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTSene) fer-
digstilte i 2020 kunnskapsmoduler på området rus 
og vold. Planlegging av implementeringsarbeidet 
er påbegynt.

Også i 2020, på tross av pandemien, anses 
Korus å ha høy grad av måloppnåelse basert på 
rapportert aktivitet på svært mange områder. 
Kommunenes kjennskap til og bruk av sentrenes 
kompetanse i sitt arbeid på rusfeltet, anses å være 
høy (Sintef 2020).

I 2021 ble det gjennom Revidert nasjonalbud-
sjett bevilget 5 mill. kroner til Korusene for å øke 
kjennskap til, og bruk av, tilgjengelige kartleg-
gingsverktøy for å avdekke problematisk rusmid-
delbruk og avhengighetsproblematikk. Bevilgnin-
gen var knyttet til oppfølging av rapporten fra 
ekspertgruppen som vurderte hvilke konsekven-
ser koronapandemien har for befolkningens psy-
kiske helse og rusmiddelbruk. Midlene foreslås 
ikke videreført for 2022.

En prioritert oppgave for Korus i 2022 vil være 
å bistå ved implementering av rådgivende enheter 
for russaker i kommunene, se omtale under kap. 
765, post 21.

I 2021 ble det samlet bevilget 93 mill. kroner til 
de regionale kompetansesentrene på rusområdet, 
medregnet tilleggsbevilgningen på 5 mill. kroner i 
revidert nasjonalbudsjett for 2021. Det foreslås å 
videreføre bevilgningen til formålet med 90,3 mill. 
kroner i 2022. I tillegg foreslås det bevilget 
39,7 mill. kroner til kompetansesentrenes fore-
byggende arbeid over kap. 714, post 70.

I 2021 ble det bevilget 2,5 mill. kroner til imple-
mentering og evaluering av kunnskapsmodulene 
på området rus og vold. Det foreslås å videreføre 
bevilgningen på samme nivå for 2022 til videre 
implementering av kunnskapsmodulene, fordelt 
på de fem regionene.

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Bevilgningen går til drift av Regionalt kunnskaps-
senter for barn og unge – psykisk helse og barne-
vern (RKBU) i Tromsø, Trondheim og Bergen, 
samt Regionsenteret for barn og unges psykiske 
helse (RBUP) øst og sør i Oslo og sped- og små-
barnsnettverket ved RBUP øst og sør. Målet er å 
styrke kompetanse- og kunnskapsutvikling i arbei-
det med barn og unge. Sentrene støtter kvalitets-
forbedring og tjenesteutvikling og driver kompe-
tansebygging, tjenesteutviklende forskning og 
kunnskapsformidling. Slik bidrar de til effektivt 
folkehelsearbeid, til kunnskapsbasert og bruker-
orientert praksis i tjenestene og til at tjenestene 
oppnår bedre resultater blant sine målgrupper. 
Tilbudet skal utvikles i partnerskap med tjenes-
tene og brukerne.

I Sintefs rapport «Kommunalt psykisk helse- 
og rusarbeid 2020», framkommer det at 69 pst. av 
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kommuner og bydeler har vært i kontakt med 
RKBU/RBUP i 2020. Det er en økning siden 2019. 
Kommunene er i all hovedsak fornøyd med kon-
takten med RKBU/RBUP. Sentrene har i de siste 
årene i økende grad prioritert tjenestestøtte i form 
av langsiktig kompetansehevingstiltak og veiled-
ning i kombinasjon med støtte til implementering. 
En stor andel av sentrenes arbeid er rettet mot de 
kommunale tjenestene innenfor psykisk helse og 
barnevern. I tillegg har sentrene gjennom sitt 
bidrag i folkehelsearbeidet rettet sitt arbeid mot 
barnehager og skoler. Måloppnåelsen for sen-
trene vurderes å være høy.

I 2020 har sentrene, i tråd med tilskuddsbre-
vet, hatt fokus på regionalt og nasjonalt samar-
beid, koordinering og effektivisering. I samarbei-
det inngår bl.a. nasjonale satsningsområder som 
sped- og småbarnsarbeidet og De Utrolige Årene. 
Det rapporteres om utstrakt bruk av de nettba-
serte ressursene for kunnskapsbasert praksis 
(f.eks. PsykTestBarn.no og Ungsinn.no). RKBU/
RBUP har i 2020 utviklet en egen nasjonal strategi 
som grunnlag for arbeidet på området sped- og 
småbarn. Videre er det på tvers av sentrene flere 
store samarbeidsprosjekter innen forskning, 
undervisning og tjenestestøtte. Sentrene rappor-
terer videre om godt samarbeid med Statsforval-
tere og tett samarbeid med andre relevante kunn-
skaps- og kompetansesentre i regionene.

Jf. Prop. 1 S (2019–2020) har RKBU/RBUP 
ansvar for å drifte regionale tverrfaglige nettverk 
innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. 
Øvrige kompetansesentre og statsforvalteren 
bidrar inn i arbeidet. I 2020 ble det avholdt nasjo-
nalt webinar for psykologer i kommunene og 
deres ledere. Webinaret ble arrangert på bak-
grunn av nytt lovfestet krav om psykologkompe-
tanse i kommunene fra og med 2020.

I 2020 har det vært lagt særlig vekt på arbeid 
med implementering av opptrappingsplan for barn 
og unges psykiske helse (2019–2024) bl.a. gjen-
nom kurs- og opplæringstilbud.

Fra 2022 innføres resultatbasert finansiering for 
sentrene som mottar tilskudd over kap. 765, post 74 
og post 75. Helsedirektoratet vil foreta omfordeling 
av 2 pst. av grunntilskuddet basert på gjennom-
snittlig treårig beregnede forskningspoeng, se nær-
mere omtale under kap. 765, post 74 og under pro-
gramkategori 10.70 Tannhelsetjenester.

I 2021 ble det bevilget totalt 180,5 mill. kroner 
til regionsentrene og sped- og småbarnsnettverket. 
I 2022 foreslås det å videreføre bevilgningen med 
182,7 mill. kroner til RKBU i Midt-Norge, Vest og 
Nord, samt RBUP øst og sør i Oslo og sped- og 
småbarnsnettverket ved RBUP øst og sør.

Nasjonalt kompetansesenter for kommunalt psykisk 
helsearbeid

Bevilgningen går til drift av Nasjonalt kompetanse-
senter for psykisk helsearbeid for voksne i kommu-
nene (NAPHA). Senteret skal bidra til å styrke 
kompetansen og kvaliteten i det psykiske helsear-
beidet i kommunene slik at mennesker med psy-
kiske lidelser og problemer skal få hjelp og behand-
ling fra kunnskapsbaserte og godt koordinerte tje-
nester der de bor. Prioriterte oppgaver for senteret 
er innsamling, systematisering og formidling av 
dokumentasjon om psykisk helsearbeid. Videre 
skal senteret samarbeide med relevante fag- og 
kompetansemiljøer og vurdere behov for kompe-
tansehevende tiltak. Det samarbeides bl.a. om drift 
av nettverk, konferanser og fagdager på ulike 
temaer. Rollen som nasjonalt senter i samarbeid 
med alle regionale sentre og alle statsforvalterem-
betene gir muligheter for å se fagfeltet i sammen-
heng. Senteret skal vektlegge sammenhengen mel-
lom psykisk helse- og rusfeltet.

I 2020 har NAPHA bl.a. prioritert arbeid med 
økt grad av brukerinvolvering i tjenesteutvikling 
og bruk av tilbakemeldingsverktøy i tjenestene. 
Det speiles i økte henvendelser fra kommunene 
om dette. Videre har arbeidet med ACT- og FACT-
team vært en prioritert oppgave. NAPHA får posi-
tive tilbakemeldinger på støtten kommunene og 
teamene får i forbindelse med forprosjekter og 
etablering av team. Omlegging til digitale samlin-
ger for opplæring i 2020 har gitt økt kapasitet. 
NAPHA har i 2020 også jobbet mye med utviklin-
gen av FACT-ung. Senteret har vært sentral i 
arbeidet med modellbeskrivelsen og utrednings-
arbeidet.

NAPHA samarbeider med Helsedirektoratet 
om implementering og utvikling av modellen Rask 
psykisk helsehjelp (RPH). Implementering og 
bistand til kommuner om etablering av RPH er 
sentralt, og det foreslås derfor å flytte 4 mill. kro-
ner fra kap. 765, post 21 til dette formålet. NAPHA 
er også en viktig aktør i satsingen på Individuell 
jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging 
(JMO), og sprer kunnskap om Housing First og 
boligsosialt arbeid.

NAPHAs arbeid med å bistå kommunene i 
pakkeforløp psykisk helse voksne har i 2020 vært 
preget av avlyste aktiviteter i mange kommuner. 
Arbeidet med utviklingen av helsefellesskapene 
har vært utsatt på grunn av pandemien. Kompe-
tansesenteret har i 2020 prioritert formidling av 
kartleggingsresultater fra NAPHAs pakkeforløps-
undersøkelse.
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Senteret har i 2020 hatt et omfattende bidrag 
relatert til korona, bl.a. gjennom utvikling av en 
nettressurs i samarbeid med RVTS Midt og gjen-
nom deltakelse i nasjonal ekspertgruppe om psy-
kososial beredskap. Økt bruk av digitale arbeids-
metoder bidrar til at NAPHA når flere, og at sam-
arbeidet og organisering av innsatsene rettet mot 
kommunene styrkes.

NAPHA gjennomførte i 2020 spørreundersø-
kelser hvor kommunenes kunnskap om NAPHAs 
kjerneområder og kommunenes kunnskapsbehov 
ble kartlagt. Et kunnskapsområde som pekte seg 
ut, var etterspørsel etter mer kunnskap om selv-
mordsforebygging. NAPHA ser et behov for å 
styrke og tydeliggjøre ansvar og roller i kompe-
tansesentersamarbeidet rundt selvmordsforebyg-
ging framover, for å møte den økende etterspørse-
len.

Det ble bevilget 25,9 mill. kroner som øremer-
ket tilskudd i 2021. Det foreslås å videreføre 
bevilgningen med 30,5 mill. kroner i 2022.

Omlegging av forskningsfinansiering for forsknings- 
og kompetansesentre innenfor psykisk helse, rus og 
vold

Departementet har tidligere varslet at det vil inn-
føres indikatorer for sentre som har forskning 
som hovedoppgave og øvrige kompetansesentre 
som driver forskning som en del av sin virksom-
het, samt at en liten andel av forskningsmidlene 
vil omfordeles innenfor rammen basert på sentre-
nes forskningsindikatorer. Fra 2022 innføres 
resultatbasert finansiering for om lag 2 pst. av 
grunntilskuddet. Helsedirektoratet vil foreta 
omfordeling av 2 pst. av tilskuddsmidlene basert 
på beregnede forskningspoeng for sentrene som 
mottar tilskudd over kap. 765, post 74 og post 75. 
Se nærmere omtale under programkategori 10.70 
Tannhelsetjenester.

Tabellen under viser samlede forsknings-
poeng for forsknings- og kompetansesentre innen-
for psykisk helse-, rus og voldsfeltet og omfatter 
publikasjonspoeng, poeng for doktorgrader og 
poeng for tildeling av ekstern finansiering fra 
Norges forskningsråd.

Den samlede produksjonen av publiseringspoeng 
er forholdsvis stabil, og det ble rapportert inn 25 
avlagte doktorgrader i perioden 2018–2020 for 
disse sentrene. Nærmere beskrivelse av resulta-
ter fra måling av forskningsaktivitet for forsk-
nings- og kompetansesentrene innenfor Psykisk 
helse, rus og vold er tilgjengelig på regjeringens 
nettsider.

Post 75 Vold og traumatisk stress

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pris-
justering:
– det foreslås å flytte 2,5 mill. kroner fra kap. 765, 

post 21 for å styrke de regionale ressurssen-
trene om vold, traumatisk stress og selvmords-
forebygging (RVTSene) i å bistå regioner som 
skal delta i folkeopplysningskampanjene for 
selvmordsforebygging

– det foreslås å flytte 4 mill. kroner fra kap. 433, 
post 60, under Justis- og beredskapsdeparte-

Tabell 4.15 Gjennomsnittlig treårig beregning av forskningspoeng for forsknings- og kompetansesentre 
2018–2020. I forskningspoeng og pst. av totalt antall forskningspoeng.

Kap. 765 Psykisk helse, rus og vold Forskningspoeng %

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 201,85 33,17 %

Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør 132,56 21,78 %

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i vest 101,29 16,64 %

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Midt-Norge 97,86 16,08 %

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging 47,08 7,74 %

Regionalt kompetansesenter for barn og unge i nord 27,9 4,58 %

Sum 608,54 100 %
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mentet, for å videreutvikle veilednings- og res-
sursfunksjonen om radikalisering og voldelig 
ekstremisme

– det foreslås å flytte 0,9 mill. kroner til kap. 433, 
post 60 under Justis- og beredskapsdeparte-
mentet knyttet til etablering av tverrfaglig res-
surs og veiledningsfunksjon

Formålet med bevilgningen er å styrke kunn-
skapsgrunnlaget og kompetansen i ulike deler av 
tjenesteapparatet om forebygging av vold, trauma-
tisk stress og selvmord/selvskading, samt 
behandling av volds- og traumeutsatte. Tiltak for å 
styrke kompetansen og tilbudet overfor voldsutø-
vere inngår også i bevilgningen. Posten omfatter 
videre midler til forskning på feltet, arbeid med 
menneskehandel og prostitusjon og arbeid mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme. Det vises 
for øvrig til kap. 765, postene 21 og 74, der det 
ytes tilskudd til flere utrednings- og kompetanse-
tiltak innen vold- og traumefeltet.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold 
og overgrep ble vedtatt våren 2017. Opptrappings-
planen følges opp av flere departementer. Barne- 
og familiedepartementet koordinerer arbeidet. 
Den samlede satsingen i planperioden var i 2021 på 
over 1,1 mrd. kroner. Av planens tiltak som ligger 
under Helse- og omsorgsdepartementets ansvars-
område er alle tiltakene påbegynt eller ferdigstilt. 
Regjeringen presenterer en samlet omtale av opp-
følging av opptrappingsplanen i Prop. 1 S (2021–
2022) for Barne- og familiedepartementet.

Opptrappingsplanens tiltak om å utrede kunn-
skapsgrunnlag for behandling og utrede forløp for 
voldsutsatte og voldsutøvere gjennomføres som et 
utviklingsprosjekt av NKVTS. Det gjennomføres 
bl.a. en utredning av oppfølgings- og samhand-
lingsforløp for voldsutsatte barn og omsorgsgi-
vere gjennom utprøving av behandlingsmodellen 
trinnvis TF-CBT (Stepped-care TF-CBT) i kommu-
nale tjenester for psykisk helse. Målet er at kom-
munene skal få kompetanse til å tilby hjelp til flere 
utsatte barn, gi hjelp på et tidlig tidspunkt og at 
samarbeidet mellom kommunale tjenester og spe-
sialisthelsetjenesten skal bli bedre. Trinnvis TF-
CBT prøves ut i ti kommuner med om lag 70–75 
barn og deres omsorgspersoner. Prosjektet har i 
2020 rekruttert over halvparten av sakene som 
skal inkluderes. Grunnet forsinkelser på grunn av 
koronapandemien har prosjektperioden blitt utvi-
det. Bevilgningen foreslås videreført i 2022 med 
6,1 mill. kroner.

Helsedirektoratet utreder en overordnet stra-
tegi for helhetlig og planmessig utvikling av arbei-
det rettet mot voldsutøvere og personer som 
begår overgrep. Arbeidet er forsinket som følge 
av koronapandemien, men skal etter planen over-
leveres Helse- og omsorgsdepartementet innen 
utgangen av 2021.

I 2021 ble det bevilget 3,2 mill. kroner til Pro-
gram for folkehelsearbeid i kommunene for at 
arbeid mot vold og overgrep kan utvikles i tråd 
med forebyggende psykisk helse- og rustiltak i 
programmet. Midlene er tildelt Vestfold og Tele-
mark fylkeskommune. Koronapandemien har hatt 
innvirkning på arbeidet i 2020, men kommunene 
som er med i prosjektet er likevel godt i gang med 
implementering og forankring. Tiltakene og arbei-
det er koblet til kommunenes styringsdokumen-
ter. Det vises til omtale av folkehelseprogrammet 
under kap. 714, postene 21 og 60. Bevilgningen til 
folkehelseprogrammet over denne posten foreslås 
videreført i 2022 med 3,3 mill. kroner.

Arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen vedtok i 2014 handlingsplan mot radi-
kalisering og voldelig ekstremisme. En revidert 
versjon av handlingsplanen ble lansert i juni 2020, 
og inneholder åtte nye tiltak. I tillegg er flere av de 
eksisterende tiltakene videreutviklet eller justert.

På helsefeltet er det tiltak knyttet både til 
forskning og til økt kompetanse i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetje-
nesten. Fra 2015 har det vært bevilget midler til å 
styrke kompetansen i kommunene og bedre trau-
mebehandling av voksne innenfor spesialisthelse-
tjenesten, se omtale under kap. 765, post 75 om 
RVTS og om traumebehandling.

I 2020 ble det etablert en tverrfaglig ressurs- 
og veiledningsfunksjon på fagfeltet radikalisering 
hos RVTS. Formålet er å styrke arbeidet mot radi-
kalisering og voldelig ekstremisme. Det ble i 2020 
og i 2021 bevilget 0,9 mill. kroner til formålet. I 
2022 foreslås å flytte 4 mill. kroner fra Justis- og 
beredskapsdepartementets budsjett, kap. 433, 
post 60 til Helse- og omsorgsdepartementets bud-
sjett, kap. 765, post 75, for å videreutvikle veiled-
nings- og ressursfunksjonen. Funksjonen skal 
styrke systematisk forebyggende arbeid i kommu-
nene gjennom etablering av arbeidsmetoder, nett-
verk på tvers av kommuner og lokale samarbeid 
som vil øke beredskapen på feltet. Det skal tilbys 
digital undervisning, tilrettelagt informasjon og 
deling av erfaringer, for å heve kompetansen på 
feltet i tjenesteapparatet nasjonalt og komme det 
forebyggende arbeidet til gode. Funksjonen kan 
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også gi råd til privatpersoner om hvor de kan hen-
vende seg lokalt med en bekymring. Videreutvik-
lingen av veilednings- og ressursfunksjonen skal 
ses i sammenheng med øvrig innsats på temaom-
rådet hos de fem RVTS og understøtte samarbei-
det sentrene imellom.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 
stress (NKVTS)

Formålet med bevilgningen er å styrke forskning, 
utviklingsarbeid, kunnskapsformidling og kompe-
tanseutvikling på volds- og traumefeltet på nasjo-
nalt nivå. Videre er målet å bidra til internasjonalt 
samarbeid på feltet. Bevilgningen dekker Helse- 
og omsorgsdepartementets del av grunnbevilg-
ningen til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS), som ble etablert i 
2004 som en tverrdepartemental satsing. NKVTS 
er et frittstående og faglig uavhengig senter, finan-
siert av Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- 
og beredskapsdepartementet og Barne- og fami-
liedepartementet.

Grunnbevilgningen skal dekke senterets 
arbeid med sentrale temaer som vold i nære rela-
sjoner, katastrofer og stressmestring, herunder 
veteraners helse, traumatiserte flyktninger, min-
dreårige asylsøkere, seksuelle og fysiske over-
grep mot barn, herunder kjønnslemlestelse, 
voldsutøvere og personer som begår overgrep, 
samt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstre-
misme. Grunnbevilgningen dekker også senterets 
oppgaver knyttet til helsemyndighetenes tiltak i 
flere tverrdepartementale handlings- og opptrap-
pingsplaner.

NKVTS utgjorde 78,4 årsverk i 2020, og publi-
serte totalt 62 artikler, syv antologikapitler og to 
rapporter i senterets rapportserie. Artiklene har 
en spredning innen senterets kjerneområder 
(vold og overgrep i nære relasjoner; katastrofer, 
terror og stressmestring og tvungen migrasjon og 
flyktningehelse) og var i hovedsak nivå 1-artikler. 
NKVTS gjennomførte og lanserte i 2020 en lands-
omfattende undersøkelse av vold, overgrep og 
psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020. 
Flere studier ble startet opp i kjølvannet av pande-
mien, herunder et prosjekt om psykiske helsekon-
sekvenser for helsearbeidere.

Senterets nettsider og sosiale medier er vik-
tige kanaler for spredning av forskningsresultater. 
NKVTS ble omtalt i totalt 751 medieoppslag, og ga 
selv ut 18 nyhetsbrev til om lag 2300 abonnenter i 
2020. På grunn av koronapandemien ble det ikke 
avholdt frokostseminarer i 2020. Alle tidligere 
seminarer mv. er tilgjengeliggjort på NKVTS sine 

nettsider, og streaming vil fortsette når tilbudet 
gjenopptas.

NKVTS deltar i flere forskningsnettverk. Sen-
teret har også selv tatt initiativ til etablering av 
«Nettverk om forskning på voldsutøvelse». Nett-
verket har 40 medlemmer fra ulike forsknings-
miljø og behandlingstradisjoner rundt om i landet. 
NKVTS har også samarbeidet tett med RVTSene i 
2020. Det er bl.a. gjort en kartlegging ved landets 
krisesentre, som viste at en tredjedel av krisesen-
trene erfarer at voldsutøvere har brukt pande-
mien og smitteverntiltakene som del av voldsutø-
velsen.

Senteret ferdigstilte i 2020 den fjerde datainn-
samlingen i Utøyastudien. Undersøkelsen viser at 
en tredjedel av de som var på Utøya, fremdeles sli-
ter og har udekkede hjelpebehov.

Fra 2022 innføres resultatbasert finansering 
for sentrene som mottar tilskudd over kap. 765, 
post 74 og post 75. Helsedirektoratet vil foreta 
omfordeling av 2 pst. av grunntilskuddet basert på 
gjennomsnittlig treårig beregnede forskningspo-
eng, se nærmere omtale under kap. 765, post 74 
og under programkategori 10.70 Tannhelsetje-
nester.

I Revidert nasjonalbudsjett 2021 varslet regje-
ringen at det er avdekket regnskapsmessig under-
dekning i egenkapitalen for NKVTS AS målt opp 
mot de framtidige pensjonsutgiftene i selskapet. 
Det er behov for videre utredning av problemstil-
lingen, og regjeringen vil komme tilbake til saken 
på et senere tidspunkt.

I 2021 ble det bevilget 36 mill. kroner til formå-
let. Samlet foreslås det 36,9 mill. kroner til NKVTS 
i 2022.

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging (RVTS)

Målet med bevilgningen er å bidra til økt kompe-
tanse og bedre tverrfaglig og tverretatlig samar-
beid i regionene på områdene vold, traumer og 
selvmordsforebygging. Bevilgningen går til drift 
av de fem RVTSene. Bevilgningen skal dekke sen-
trenes primære oppgaver, som er å sørge for 
undervisning, veiledning, informasjon og nett-
verksbygging på volds- og traumeområdet, her-
under vold i nære relasjoner, negativ sosial kon-
troll og æresrelatert vold, radikalisering og volde-
lig ekstremisme, menneskehandel, flyktning-
helse, psykososial beredskap, veteraners helse, 
selvmord og selvskading. Sentrene skal under-
støtte og bistå den forebyggende virksomheten og 
være en tjeneste for tjenestene i kommunene, spe-
sialisthelsetjenesten, det statlige barnevernet m.fl. 
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Det er siden opprettelsen av sentrene bevilget 
midler til særskilte satsinger og tiltak bl.a. i opp-
trappingsplan mot vold og overgrep, handlingspla-
ner mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, regjerin-
gens handlingsplan mot menneskehandel og 
handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme.

I 2020 har sentrene bidratt i pandemioppføl-
gingsarbeidet med formidling og støtte til tjenes-
ter med ulike utfordringer. De har bidratt til å 
informere, trygge og veilede både ledere og 
ansatte i bl.a. barnevern, kommunale tjenester, 
spesialisthelsetjeneste og organisasjoner. Viktige 
temaer har vært selvmordsforebygging, avdek-
king av vold og overgrep mot barn i en tid der bar-
nehager og skoler har hatt reduserte tilbud og iva-
retakelse av barn ved gjenåpning. Tilbakemelding 
fra de som har mottatt støtte fra sentrene har vært 
svært god, til tross for at tilbudet i hovedsak har 
vært digitalt.

RVTSene har i 2020 hatt et tett og systematisk 
samarbeid seg imellom, med andre regionale og 
nasjonale sentre, med statsforvalterembetene, kom-
muner, ulike tjenester og brukerorganisasjoner. 
Eksempler på sentrale samarbeidsprosjekter i 2020 
er videreutvikling av psykososialberedskap.no, lan-
sering av nettsiden seksuellatferd.no om barn og 
unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell 
atferd og videreutvikling av snakkemedbarn.no. 
RVTSene jobber også med en felles strategi for 
hvordan sentrene skal jobbe med tortur. Det er satt 
i gang prosesser for å se relevante fagområder og 
handlingsplaner i større sammenheng.

I 2021 ble RVTSene sitt arbeid med barn og 
unge med voldsproblematikk eller skadelig seksu-
ell atferd styrket med 5 mill. kroner i 2021. Det 
foreslås å videreføre midlene og legge dem inn i 
sentrenes grunnbevilgning.

RVTSene skal i 2022 bistå i arbeidet med 
Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020–
2025 – Ingen å miste. Som del av arbeidet med 
handlingsplanen, fikk RVTSene i 2021 2,5 mill. 
kroner for å styrke kompetansen hos personell 
som møter barn og unge om selvskadings- og 
selvmordsinnhold på internett og hvordan de 
møter barn og unge. Bevilgningen foreslås videre-
ført på samme nivå i 2022.

I handlingsplanen er det også tiltak om å gjen-
nomføre regionale folkeopplysningskampanjer 
om forebygging av selvmord. Det ble i 2021 bevil-
get 10 mill. kroner på kap. 765, post 21 til dette til-
taket. For 2022 foreslås det at 2,5 mill. kroner av 
disse midlene overføres til RVTSene for å styrke 
deres rolle i arbeidet, da regionene som deltar i 

kampanjene vil ha behov for ekstra bistand. Se 
nærmere omtale på kap. 765, post 21.

Sentrene har i 2020 arbeidet for økt kompe-
tanse og samarbeid på veteranområdet gjennom 
de regionale fagnettverkene for innsatspersonell. 
Kompetansemoduler og støtte til implementering 
av kommunale handlingsplaner er tilbudt kommu-
ner i samarbeid med statsforvalterembetene og 
Forsvarets Veterantjeneste. Det ble også samar-
beidet om å tilby standardiserte kurs og materiell 
til distriktspsykiatriske sentre m.fl. og kursmateri-
ell for leger og psykologer ble ferdigstilt.

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet 
(Korus) og RVTSene skal samarbeide om å imple-
mentere kunnskapsmoduler på området rus og 
vold. Det vises til kap. 765, post 74 hvor det fore-
slås bevilget 2,5 mill. kroner til videre implemen-
tering av kunnskapsmodulene i de fem regionene.

I 2021 ble 2,9 mill. kroner lagt inn i sentrenes 
grunnbevilgning til videre utvikling, opplæring og 
veiledning i arbeidet mot radikalisering og volde-
lig ekstremisme.

På initiativ fra Støttegruppen etter 22. juli ble 
det i 2018 etablert en regional los-funksjon for 
berørte av terrorhandlingene i 2011. Los-funksjo-
nen er lagt til RVTSene. Berørte kan ta direkte 
kontakt med losene som tilbyr avklaringssamtaler 
for vurdering av behov, og konkret støtte og 
bistand med å finne fram til riktig hjelp. I 2020 
bisto de fem RVTSene i til sammen 93 saker for 
berørte etter 22. juli. Noen av hjelpebehovene har 
oppstått i kjølvannet av pandemien. Sentrene har 
også gitt bistand i forbindelse med Utøya-studien, 
og når lokal støttegruppe arrangerer samlinger. I 
2021 ble midlene til losfunksjonen lagt inn i RVT-
Senes grunnbevilgning, og oppgaven tatt inn som 
del av sentrenes primære oppgaver.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble det 
bevilget 1 mill. kroner til RVTSene for å videreut-
vikle de interaktive løsningene på psykososialbe-
redskap.no, slik at det enklere kan gis tjeneste-
støtte til kriseteamene. Bevilgningen var del av 
oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen som 
har vurdert konsekvenser av koronapandemien 
for befolkningens psykiske helse og rusbruk, jf. 
omtale under kap. 765. RVTSene ble også tildelt 
5 mill. kroner i redivert nasjonalbudsjett for 2021 
for å styrke kriseteamenes rolle under gjenåpnin-
gen av samfunnet i etterkant av pandemien, jf. 
omtale under kap. 765, post 71.

Det ble i 2021 bevilget 139,1 mill. kroner over 
denne posten til grunnbevilgning for RVTSene. 
Det foreslås å samlet bevilge 145,2 mill. kroner 
over kap. 765, post 75 til grunnbevilgning for de 
fem sentrene i 2022.
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Sinnemestring

Målet med bevilgningen er å sikre videre spred-
ning av sinnemestringstilbudet utviklet ved St. 
Olavs hospital, avdeling Brøset. Bevilgningen dek-
ker deres bidrag til RVTSenes arbeid med spred-
ning av sinnemestringsmodellen. Avdelingen har 
utviklet egne behandlingsmanualer.

Sinnemestringsmodellen har etablert behand-
lingstilbud til voldsutøvere i alle landets regioner. 
Modellen har hatt fokus på kommunale helse- og 
omsorgstjenester de siste årene. Det gjennomfø-
res regionale nettverks-/veiledningssamlinger i 
samarbeid med de fem regionale RVTSene. I 2020 
ble en RCT-studie om sinnemestringsmodellen 
fullført. Studien indikerer at modellen har effekt.

Sinnemestringsutdanningen har fullsatte kurs, 
både innen familievernkontorer, kommunale 
helse- og omsorgstjenester og distriktspsykia-
triske senter (DPS). Måloppnåelsen vurderes som 
høy.

Det ble bevilget 1,6 mill. kroner til St. Olavs 
hospital, avdeling Brøset, Sinnemestring, i 2021. 
Det foreslås å videreføre bevilgningen med 
1,6 mill. kroner i 2022.

Traumebehandling

Målet med bevilgningen er å utvikle og spre kunn-
skapsbaserte metoder for traumebehandling i 
spesialisthelsetjenesten. Bevilgningen går til 
implementering av traumefokusert kognitiv 
atferdsterapi (TF-CBT) i barne- og ungdomspsyki-
atriske poliklinikker (BUP), og til utvikling og 
implementering av kunnskapsbaserte behand-
lingsintervensjoner for traumer i psykisk helse-
vern for voksne. Utviklings- og implementerings-
arbeidet gjennomføres av NKVTS.

601 terapeuter har tatt grunnkurset i TF-CBT. 
Om lag 370 aktive TF-CBT-terapeuter i 66 BUPer 
gir kunnskapsbasert behandling til barn som sli-
ter med posttraumatisk stress. I 2020 ble det holdt 
fem grunnkurs med 87 nye terapeuter. Det ble gitt 
ukentlig veiledning til 150 terapeuter samt opplæ-
ring og oppfølging av 23 lokale TF-CBT-ledere 
som har et spesielt ansvar for å følge opp imple-
menteringen. Fire nye BUP tok del i implemente-
ring av TF-CBT i 2020. Samlet nås nå 79 pst. av 
landets BUPer.

Det er også holdt vedlikeholds- og fordyp-
ningskurs og utviklet støttemateriell.

Kunnskap utviklet i prosjektperioden legger 
grunnlaget for videreføringen av implementerin-
gen av metoden i nye BUPer i hele landet. Resulta-
tene brukes også som kunnskapsgrunnlag for nye 

prosjekter, som Trinnvis TF-CBT (se omtale 
under kap. 765, post 75 om opptrappingsplan mot 
vold og overgrep) og arbeid med flyktninger.

Det ble bevilget 7,5 mill. kroner til spredning 
av TF-CBT i 2021. Bevilgningen foreslås videre-
ført med 7,7 mill. kroner i 2022.

Fra 2016 har det vært bevilget midler til utvik-
ling og implementering av kunnskapsbaserte 
behandlingsintervensjoner for traumer for 
voksne. NKVTS har ansvar for gjennomføringen. 
Implementeringen i distriktspsykiatriske senter 
(DPSer) dekket i 2020 30 klinikker, hvorav 15 kli-
nikker ble avsluttet i 2020 og 15 nye startet opp 
våren 2020. Om lag 400 terapeuter i DPS fikk opp-
læring i Eye Movement Desensitization Therapy 
(EMDR) eller i kognitiv terapi for posttraumatisk 
stresslidelse (CT-PTSD) i 2020. I tillegg ble det 
startet opp implementering i fem ruspoliklinikker 
som et samarbeidsprosjekt med Oslo universitets-
sykehus for å teste ut behandling av PTSD på per-
soner med samtidig rus- og traumelidelse.

NKVTS har også, etter mal fra Helsedirektora-
tets pakkeforløp for psykisk helse og rus, utarbei-
det behandlingsforløp for posttraumatisk stressli-
delse (PTSD). Forløpet beskriver sentrale ele-
menter i et behandlingsforløp for PTSD, inkludert 
anbefalinger knyttet til henvisning, kartlegging og 
utredning, behandling og oppfølging, evaluering 
og justering av behandling av pasienter med 
PTSD. Forløpet ligger åpent tilgjengelig på nett.

Det ble i 2021 bevilget 5,8 mill. kroner til for-
målet. Det foreslås å videreføre bevilgningen med 
5,9 mill. kroner i 2022.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(NKLM) – vold og overgrep

Bevilgningen skal bidra til å styrke helsetjeneste-
tilbudet til personer som har vært utsatt for seksu-
elle overgrep eller vold i nære relasjoner. Dette 
skal skje gjennom kompetansehevende tiltak for 
personell som yter helsetjenester til volds- og 
overgrepsutsatte i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten (legevakt) og i spesialisthelse-
tjenesten (overgrepsmottak). I 2017 ble både nett-
kurs for fastleger om vold og overgrep, og nett-
kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell ferdigs-
tilt. I 2019 hadde 3471 personer bestått nettkurset 
i volds- og overgrepshåndtering for legevaktperso-
nell, og 229 personer bestod kurset for fastleger/
legevaktleger om vold i nære relasjoner. I 2020 
har NKLM arrangert grunnkurs for medisinsk 
personell i overgrepsmottak og seminar for admi-
nistrativ- og medisinskfaglig ledelse ved over-
grepsmottakene. Senteret har også gjennomført 
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en koronaundersøkelse ved overgrepsmottakene, 
jobbet med ny mal for klinisk rettsmedisinske 
legeerklæringer og med ulike tiltak for å styrke 
arbeidet med sporsikring og skadedokumenta-
sjon.

Det ble i 2021 bevilget 3,3 mill. kroner til 
NKLM for arbeid med vold og overgrep. Bevilg-
ningen foreslås videreført med 3,4 mill. kroner for 
2022. Det vises også til omtale under kap. 762, 
post 70.

Pro Sentret

Formålet med bevilgningen er å styrke kunnskap 
og gi tilskudd til Pro Sentret for oppfølging av og 
tjenestetilbud til personer med prostitusjonserfa-
ring og ofre/mulige ofre for menneskehandel.

Pro Sentret er Oslo kommunes tjenestetilbud 
til personer som har erfaring med å bytte eller 
selge sex. Tjenestetilbudet baseres på prinsippene 
selvbestemmelse, brukermedvirkning, forebyg-
ging og skadereduksjon, og inkluderer individuell 
oppfølging av personer med prostitusjonserfaring, 
herunder ofre/antatte ofre for menneskehandel, 
oppsøkende virksomhet på arenaer hvor salg av 
sex forekommer, helseklinikk og lavterskel drop-
in tilbud. Pro Sentret har også god kjennskap til 
de andre hjelpetilbudene som finnes i Oslo. Ved 
møte med brukere som er blitt utsatt for vold eller 
annen kriminalitet vil Pro Sentret bidra med hjelp 
til kontakt med legevakt eller politi.

Helseklinikken gir gratis helsehjelp til perso-
ner som selger eller har solgt sex. Stua er et sosi-
alt møtested og drop-in tilbud åpent for alle som 
har erfaring med å bytte eller selge sex, uavhen-
gig av alder, kjønn og oppholdsstatus. I 2020 har 
tilbudet måttet tilpasses de til enhver tid gjel-
dende smittevernregler, og tilbudet har vært noe 
nedskalert grunnet dette. I 2020 fikk 535 personer 
tjenester ved Pro Senteret, en nedgang fra 2019. 
Samtidig har senteret hatt flere henvendelser 
gjennom deres digitale flater. treff. Pro Sentret 
har også tilbud om juridisk bistand. I 2020 
behandlet advokatene 35 ulike saker, fordelt på 30 
henvendelser.

I 2021 ble det bevilget 4,9 mill. kroner til Pro 
Sentret. Bevilgningen foreslås videreført med 
5 mill. kroner i 2022.

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli jobber for å 
begrense helsemessige og sosiale konsekvenser 
av 22. juli-hendelsen, gjennom informasjons-
arbeid, samlinger for de berørte, dialog med 

myndigheter og erfaringsformidling. Ved utgan-
gen av 2019 hadde gruppen 1774 registrerte med-
lemmer.

Sorg- og støttegrupper utgjør et viktig supple-
ment til det ordinære tjenestetilbudet for både 
etterlatte og overlevere etter individuelle kriser og 
større ulykker og katastrofer. Dette både for å 
bistå i bearbeidelsen av den potensielt traumatise-
rende hendelsen og for å gjenopprette funksjoner.

I 2021 ble det bevilget 5,3 mill. kroner til 
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli. Bevilgningen 
foreslås videreført med 5,4 mill. kroner i 2022. Se 
omtale av bevilgning til tiårsmarkeringen for 22. 
juli i 2021 under kap. 765, post 21.

Forebygging av selvmord og selvskading

Formålet med bevilgningen er å forebygge og 
redusere omfanget av selvmord, selvmordsforsøk 
og selvskading, og bedre oppfølgingen til pårø-
rende og etterlatte etter selvmord. Bevilgningen 
går til den søknadsbaserte tilskuddsordningen 
Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og 
selvskading.

Vivat selvmordsforebygging og Røde Kors sitt 
Kors på halsen mottok tilskudd over ordningen i 
2020. De har begge en nasjonal innretning, er til-
gjengelig over hele landet og når ordningens mål-
grupper. De utvikler tilbudene i tråd med tilbake-
meldinger fra målgruppene og samarbeider med 
øvrige ressursmiljø i det selvmordsforebyggende 
arbeidet. Rapporteringene viser høy grad av 
måloppnåelse.

I 2020 gjennomførte Vivat selvmordsforebyg-
ging i tiden før koronapandemien og i perioder 
med lavt smittetrykk, kursene Førstehjelp ved 
selvmordsfare (52 kurs med til sammen 1095 del-
takere), Oppmerksom på selvmordstanker (OPS!) 
(56 kurs med til sammen 980 deltakere), Suicide 
to Hope (ett kurs med 28 deltakere) og FriskOpp 
(fire kurs med til sammen 49 deltakere). Delta-
kerne representerer ulike yrkesgrupper, frivillige 
og studenter. Tilbakemeldinger viser høy grad av 
opplevd nytteverdi og tilfredshet med kursene. 
Som følge av pandemien ble det utviklet digitale 
kurstilbud som supplement til øvrig kurstilbud, 
inkludert undervisningsfilmen Spørre Om Selv-
mord (SOS).

Røde Kors sitt Kors på halsen besvarte i 2020 
totalt 21 479 henvendelser på chat, telefon og e-
post. I 1300 samtaler var selvmord ett tema, dette 
tilsvarer en økning på 274 fra 2019. Henvendelser 
med hovedtema selvmord økte særlig i siste halv-
del av 2020. Psykisk helse var tema for 3689 sam-
taler, mens 629 henvendelser omhandlet selvska-
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ding. Kors på halsen besvarte 70 pst. av alle hen-
vendelser i 2020, dette er en markant økning fra 
49 pst. i 2019. Gjennomsnittsalderen for samtaler 
med kjent alder i 2020 var 15,5 år. I 2020 utvidet 
Kors på halsen åpningstiden, omdisponerte frivil-
lig personell slik at flere kunne svare på henven-
delser og åpnet nytt svarsted i Bergen. Ansatte 
har tiltrådt som vaktledere for å koordinere frivil-
lige og for å sikre at smittevernstiltakene ble iva-
retatt, og har bidratt i å besvare henvendelser. Det 
er utviklet e-læringsmoduler, og opplæringen er 
endret for å opprettholde rekrutteringen av nye 
frivillige i henhold til smittevernstiltakene og å 
sikre god og lik opplæring.

For 2021 er regelverket for ordningen revi-
dert. Vivat selvmordsforebygging er tatt ut av til-
skuddsordningen og har fått øremerket bevilg-
ning, se omtale under.

I 2021 ble det bevilget 4 mill. kroner til den 
søknadsbaserte tilskuddsordningen. Det foreslås 
å videreføre 4,1 mill. kroner til den søknadsba-
serte tilskuddsordningen i 2022.

Vivat selvmordsforebygging

Bevilgningen går til drift av Vivat selvmordsfore-
bygging, som er del av Psykisk helse og rusklinik-
ken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Formålet med bevilgningen er å bidra til opplæ-
ring i hvordan bli mer oppmerksom, fange opp 
signaler og yte førstehjelp til mennesker i selv-
mordsfare.

Fram til 2020 mottok Vivat selvmordsforebyg-
ging tilskudd under den søknadsbaserte til-
skuddsordningen Nasjonale tiltak for forebygging 
av selvmord og selvskading. For rapportering for 
2020 se Forebygging av selvmord og selvskading 
over. Fra 2021 har Vivat selvmordsforebygging 
fått egen tilskuddordning. Det ble bevilget 7 mill. 
kroner til dette formålet i 2021. Bevilgningen fore-
slås videreført med 7,1 mill. kroner i 2022.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og  
-forebygging (NSSF)

Formålet med bevilgningen er å utvikle, vedlike-
holde og spre kunnskap for å redusere antall selv-
mord, selvmordsforsøk og selvskading i Norge, 
og bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle 
som blir berørt av selvmordsatferd og selvska-
ding. Bevilgningen går til drift av senteret. NSSF 
er et kompetansesenter tilknyttet Institutt for kli-
nisk medisin ved Det medisinske fakultet, Univer-
sitetet i Oslo. De fem regionale ressurssentrene 
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyg-

ging (RVTSene), og andre som har ansvar for 
kompetansehevingstiltak i tjenestene og kunn-
skapsutvikling innen relevante fagområder, er 
sentrale målgrupper og viktig samarbeidspart-
nere for NSSF.

Det var i 2020 16,2 årsverk ved NSSF. Det ble 
gjort flere endringer i planlagt aktivitet ved sente-
ret grunnet koronapandemien. Senteret har i 2020 
hatt løpende samarbeid og faglig dialog med Hel-
sedirektoratet og bl.a. bidratt med innspill i pande-
mioppfølgingsarbeidet. Det er samarbeidet med 
mange aktører, både nasjonalt og internasjonalt, 
og NSSF har deltatt i en rekke internasjonale fora 
for å bidra til kunnskapsutvikling om virkningene 
av pandemien. Samarbeid med andre lands for-
skere er også nyttet for å lære mest mulig av de 
data som innhentes andre steder og hente hjem 
kunnskap til bruk i norsk sammenheng.

Publikasjonslisten inneholder 30 fagfellevur-
derte forskningsartikler. Tema for artiklene har 
bl.a. vært de viktigste utfordringene pandemien 
medfører og de implikasjonene den bør få for selv-
mordsforebygging og anbefalinger for klinisk 
praksis, forebygging og forskning. Ulike perspek-
tiv ved selvskading har også vært omhandlet. Ved 
utgangen av 2020 pågikk 11 tilskuddsfinansierte 
forskningsprosjekter, fem prosjekter finansiert av 
Norsk forskningsråd og NSSF bidro inn i 19 
forskningsprosjekter eid av andre. Senteret drev 
bl.a. videre forskning på og implementering av 
dialektisk atferdsterapi (DBT).

De pågående prosjektene forarbeid til folke-
opplysningskampanje om forebygging av selv-
mord i samarbeid med RVTS m.fl., #Chatsafe (vei-
ledning for unge om hvordan kommunisere trygt 
om selvmord på internett) og nasjonalt kartleg-
gingssystem for selvmord i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sto sen-
tralt. Det ble tilrettelagt for at selvhjelpsverktøyet 
iFightDepression for mild til moderat depresjon 
skal kunne brukes uten veiledning fra helseperso-
nell. Verktøyet ble i 2020 tatt i bruk av 150 perso-
ner uten veileder. ifightdepression.com/no hadde 
gjennomsnittlig 7000 besøk per måned dette året. 
670 leger og psykologer gjennomførte e-
læringskurset i selvmordsrisikovurdering, som er 
utviklet ved senteret. NSSF bisto i 2020 i utarbei-
delsen av den nye handlingsplanen for forebyg-
ging av selvmord. Måloppnåelse for ordningen 
vurderes som høy.

Fra 2022 innføres resultatbasert finansering for 
sentrene som mottar tilskudd over kap. 765, post 
74 og post 75. Helsedirektoratet vil foreta omforde-
ling av 2 pst. av grunntilskuddet basert på gjen-
nomsnittlig treårig beregnede forskningspoeng, se 
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nærmere omtale under kap. 765, post 74 og under 
programkategori 10.70 Tannhelsetjenester.

I 2021 fikk NSSF tildelt 19,5 mill. kroner.

Senteret skal i 2022 bistå i arbeidet med hand-
lingsplanen for forebygging av selvmord. Det fore-
slås å videreføre grunnbevilgningen i 2022 med 
20 mill. kroner.

Kap. 769 Utredningsvirksomhet mv.

Utover gjennomgående budsjettiltak omtalt i del I, 
foreslås det å styrke bevilgningen med 2 mill. kro-
ner til satsing på etisk kompetanseheving. I tillegg 
foreslås bevilgningen redusert med 2 mill. kroner 
knyttet til tiltaket prosessveiledning for trygghet 
og mestring.

Bevilgningen dekker utgifter knyttet til oppføl-
ging av Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet 
og andre tiltak for å styrke kunnskapsutviklingen i 
de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt 
utredningsvirksomhet for å utvikle nye og innova-
tive løsninger i omsorgssektoren.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Utover gjennomgående budsjettiltak omtalt i del I, 
foreslås bevilgningen på posten redusert med 
2 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett 
2021, knyttet til tiltaket prosessveiledning for 
trygghet og mestring.

Bevilgningen kan nyttes under post 70. Omta-
lene til postene er samlet i sin helhet under post 
70.

Post 70 Tilskudd

Bevilgningen på posten foreslås økt med 2 mill. 
kroner knyttet til styrking av bevilgningen til etisk 
kompetanseheving.

Leve hele livet

Det ble i 2021 bevilget 3,5 mill. kroner til arbeidet 
med oppfølging av Meld. St. 15 (2017–2018) Leve 
hele livet. Av disse er 2,5 mill. kroner benyttet til å 
spre og implementere reformen ved blant annet 
informasjons- og kommunikasjonsarbeid og koor-

dinering nasjonalt og regionalt gjennom dialog 
med Helsedirektoratet, KS og nasjonale og regio-
nale aktører som har ansvar for spredning og 
gjennomføring av reformen. Av de resterende 
midlene ble 1 mill. kroner bevilget til Norges Fri-
villigsentraler. Norges Frivilligsentraler er en 
landsdekkende interesseorganisasjon for de 
lokale sentralene, og bidrar til koordinering og 
kompetansebygging. Det er etablert en inten-
sjonsavtale, der formålet er å mobilisere og støtte 
de lokale sentralene slik at de kan delta i arbeidet 
med å sette Leve hele livet på dagsorden i kom-
munene, og bidra til å sette i verk tiltak lokalt. Hel-
sedirektoratet følger opp avtalen som en del av 
gjennomføringen av Leve hele livet.

Det foreslås å videreføre bevilgningen til for-
målet i 2022. Det vises til innledningen under kap. 
761 og kap. 761, post 21 for nærmere omtale av 
Leve hele livet.

Kvalitetsutviklingsarbeid i sykehjem – Trygghets-
standard

Etter arbeid med utvikling, pilotering og evalue-
ring siden 2015 lanserte regjeringen verktøyet 
Trygghetsstandard i sykehjem i 2021. Trygghets-
standard er et lederverktøy som sykehjemmene 
kan bruke for å forbedre kvaliteten på tjenestene. 
Målgruppen er ledere på alle nivåer i sykehjem, 
men mye kan ha overføringsverdi til andre deler 
av helse- og omsorgstjenesten. Verktøyet er byg-
get opp på seks temaer: Ledelse i sykehjem – 
Struktur og prosess – Kompetanse – Personsen-
trert omsorg – Tjenesteyting – Innovasjon og tek-
nologi. Gjennom Trygghetsstandard skal det 
være enkelt for ledere å finne frem til informasjon 
og verktøy som oppleves nyttig i det systematiske 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 10 529 14 902 13 078

70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 4 450 1 652 3 695

Sum kap. 769 14 979 16 554 16 773
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arbeidet med kvalitet og sikkerhet. Verktøyet tar 
utgangspunkt i forskrift om ledelse og kvalitets-
forbedring, og prinsippet om pasientens helsetje-
neste – «Hva er viktig for deg?». Målet er å øke 
bevisstheten om pasienters verdighet og behov 
for omsorg og trygghet, og å redusere uønsket 
variasjon. Trygghetsstandard i sykehjem er et til-
tak i Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet. 
Trygghetsstandard er tilgjengelig og gratis for 
alle på ressursportal.no – en kunnskapsbank for 
analyse og planlegging av helse- og omsorgstje-
nesten i kommunene. Det skal nå legges til rette 
for at verktøyet kan implementeres i hele landet. 
Det ble i 2021 bevilget 5 mill. kroner til formålet. 
Bevilgningen foreslås videreført i 2022. Det vises 
til omtale av implementering av Trygghetsstan-
dard under kap. 761, post 21 og 761, post 67.

Satsing på etisk kompetanseheving

Etikksatsingen i KS bistår kommunene regionalt 
og lokalt med nyttige verktøy for etisk refleksjon 
og praksisnær oppfølging. Tiltaket bidrar til syste-
matisk kompetanseheving knyttet til etisk reflek-
sjon i tjenestene. Etisk refleksjon kan styrke 
ansattes evne til å stå i etisk krevende situasjoner 
og samtaler med brukere, pasienter og pårø-
rende, knyttet til for eksempel lindrende behand-
ling og omsorg ved livets slutt, tvangsbegrensning 
og prioriteringer. Gjennom kompetanseheving 
bidrar tiltaket til å øke kvaliteten i tjenestene, som 
er ett av målene i kvalitetsreformen for eldre, 
Leve hele livet. Den årlige etikkprisen viderefø-
res. KS og Senter for medisinsk etikk har etablert 
et formalisert samarbeid om etikksatsingen slik at 
de samlede ressursene utnyttes til det beste for 
kommunene.

Det ble i 2021 bevilget 2,6 mill. kroner til for-
målet. Bevilgningen foreslås styrket i 2022 med 
2 mill. kroner. Ved å øke bevilgningen kan det 
oppnås et likeverdig tilbud i hele landet. Det fore-
slås å bevilge 4,6 mill. kroner til formålet i 2022.

Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025. Tiltaket 
inngår også i Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende 
behandling og omsorg, hvor satsingen fra og med 
2020 også har inkludert etisk refleksjon om ulike 
dilemmaer knyttet til døden. Tiltaket bidrar også til 
å nå målene i Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele 
livet. Tiltaket må sees i sammenheng med omtale 
av Senter for medisinsk etikk på kap. 761, post 21.

Prosessveiledning for trygghet og mestring

Det er i 2021 bevilget 2 mill. kroner til Helsedirek-
toratets ivaretakelse av bl.a. prosessveiledning av 

kommuner, nettverkssamlinger for utviklings-
kommuner og påbegynte utrednings- og 
utviklingsprosjekter i kommuner. Tiltaket inngår i 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Se kap. 740 
for en helhetlig omtale av programmet. Bevilgnin-
gen foreslås flytter til kap. 761, post 21, til tiltaket 
prosessveiledning av kommuner i innføring av vel-
ferdsteknologi jf. nærmere omtale der.

Det nasjonale programmet for leverandørutvikling

Formålet med programmet er å bidra til innova-
tive offentlige anskaffelser og verdiskapning. 
Helse- og omsorgsdepartementet deltar i pro-
grammet, som er initiert av Næringslivets Hoved-
organisasjon og KS, med Direktoratet for forvalt-
ning og ikt (Difi) som en sentral aktør fra statens 
side. Programmet har fokus på strategisk for-
ankring, felles anskaffelser, formidling og veiled-
nings- og spredningsaktivitet. Rapporteringen for 
2020 viser bl.a. at det gjennom initiativ fra pro-
grammet hittil er initiert eller gjennomført 15 fel-
lesanskaffelser, blant annet innen velferdstekno-
logi, heldøgns omsorg, pasientforløp og oppføl-
ging etter hjerneslag. Dagens programperiode er 
for 2020–2024. Det ble bevilget 250 000 kroner til 
tiltaket i 2021. Bevilgningen foreslås videreført i 
2022.

Analyse og planlegging av helse- og omsorgs-
tjenestene i kommunene

Planlegging er et viktig virkemiddel for utbygging 
og omstilling av tjenestene. Statsforvalteren i 
Trøndelag har på oppdrag fra Helsedirektoratet 
utviklet et nasjonalt planleggingsverktøy, 
www.ressursportal.no. I Ressursportalen finnes 
informasjon som vil være av relevans for kommu-
ner og statsforvaltere for analyse og planlegging 
av Leve hele livet. Et viktig mål er å bidra til en økt 
forståelse av egne styringsdata og øke den analy-
sefaglige kompetansen i kommunen. Det utarbei-
des veilednings- og støttemateriell, og ressurspor-
talen er et viktig verktøy i kommunenes planpro-
sess. Det forutsettes i Leve hele livet-reformen at 
kommunene kartlegger, analyserer og identifise-
rer egne utfordringer og behov, og legger dette til 
grunn for sine vedtak om lokal gjennomføring av 
reformen. Ressursportalen må løpende evalueres 
og videreutvikles gjennom reformperioden. På 
oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag og Helse-
direktoratet har KS Konsulent utviklet metode og 
veiledningsmateriell til dette formålet.

Det ble bevilget 1,5 mill. kroner til tiltaket i 
2021. Midlene foreslås videreført i 2022. Det vises 
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for øvrig til omtale på kap. 761, post 21 av satsing 
på ressursportalen for analyse og planlegging 
som del av arbeidet med Leve hele livet.

Avtalen om Sevs og Samplan

Helse- og omsorgsdepartementet deltar sammen 
med KS og flere departementer i et samarbeid om 
bedre kompetanse innen planlegging og sam-
funnsutvikling, Sekretariat for etter- og videreut-
danning (Sevs). Sevs gjennomfører blant annet 
utdanningsprogrammet i samfunnsplanlegging, 
Samplan, og den årlige Kommuneplankonferan-
sen. Samplan hadde for studieåret 2019–2020 39 
deltakere. Kommuneplankonferansen for 2020 ble 
utsatt til 2022 grunnet covid-19. Sevs er et viktig 
verktøy som bidrar til økt planleggingskompe-
tanse i både de kommunale helse- og omsorgstje-
nestene og kommunenes folkehelsearbeid. Tilta-
ket foreslås videreført med en bevilgning på 
300 000 kroner i 2022.

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring ble lansert i 2019. Planen skal 
sikre en fortsatt samordnet og målrettet innsats 
for å redusere pasientskader, samt understøtte og 
legge til rette for at krav i Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
etterleves. Det ble i 2021 bevilget midler til videre-
føring av arbeidet i det nasjonale programmet for 
pasientsikkerhet I trygge hender 24-7. Nettsiden 
for pasientsikkerhetsprogrammet og merkevaren 
«I trygge hender 24-7» videreføres og styrkes 
med ytterlige innsats for å løfte og samordne aktø-
renes relevante bidrag. 14 av 16 innsatsområder 
er videreført som nasjonale faglige råd, veiledere 
eller på annet egnet vis. Strukturer for samord-
ning innen feltet er etablert for helseforvaltnin-
gen, og vil utvides til andre aktører i løpet av 
2021/22.

Det ble bevilget 0,5 mill. kroner til oppfølgin-
gen av nasjonal handlingsplan for pasientsikker-
het og kvalitetsforbedring og tiltakene rettet mot 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 
2021. Bevilgningen foreslås videreført i 2022.

Det vises til kap. 781, post 21 for nærmere 
omtale.

Pensjonistforbundets bekymringstelefon

Norsk Pensjonistforbund har i flere år drevet 
bekymringstelefon for eldre og uføre. Telefontje-
nesten gir informasjon, råd og veiledning. Det 
foreslås å videreføre øremerket tilskudd til Norsk 
Pensjonistforbund på 400 000 kroner til 
bekymringstelefonen i 2022.
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Programkategori 10.70 Tannhelse

Utgifter under programkategori 10.70 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 10.70 fordelt på postgrupper

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pri-
sjustering:
– 20 mill. kroner til styrking av tannhelsetje-

nestetilbudet rettet mot tortur- og overgreps-
ofre, og personer med alvorlig angst for tann-
behandling (odontofobi).

Organisering av tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Norge består av en fylkes-
kommunal sektor som yter tannhelsetjenester til 
deler av befolkningen etter tannhelsetjeneste-
loven, og en privat sektor som i hovedsak tilbyr 
tjenester til den øvrige befolkningen. Samlet res-
sursbruk i tannhelsetjenesten utgjorde om lag 
17,3 mrd. kroner i 2020, ifølge helseregnskapet til 
Statistisk sentralbyrå.

Befolkningens rettigheter til offentlig finansi-
erte tannhelsetjenester går fram av lov om tann-
helsetjenesteloven og av folketrygdloven og for-
skrifter til disse.

Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for 
å sørge for at tannhelsetjenester, inkludert odon-

tologiske spesialisttjenester, i rimelig grad er til-
gjengelig for hele befolkningen i fylket.

Størstedelen av tannbehandling med stønad 
fra folketrygden, blir utført i privat sektor. Det 
vises til omtale under kap. 2711, post 72.

Kostra-tall for 2020 er kilden til omtalen av per-
sonell, fylkeskommunal tannhelsetjeneste og 
finansiering.

Personell

Norge har høy tannlegedekning med 8,8 avtalte 
tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere i 2020 (all-
menn- og spesialisttannleger, privat og offentlig 
sektor). Samlet tannlegedekning per 10 000 inn-
byggere var høyest i Oslo, og nest høyest i Troms 
og Finnmark. Dekningen var lavest i Innlandet, og 
nest lavest i Viken.

De siste ti årene har tannlegedekningen vært 
stabil eller svakt økende i de fleste fylker når pri-
vate og offentlig ansatte tannleger ses under ett. 
Oslo har den største økningen i tannlegeårsverk 
per innbygger.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

770 Tannhelsetjenester 322 988 406 278 432 654 6,5

Sum kategori 10.70 322 988 406 278 432 654 6,5

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

01-29 Statens egne driftsutgifter 31 064 96 929 41 075 -57,6

50-89 Overføringer til andre 291 924 309 349 391 579 26,6

Sum kategori 10.70 322 988 406 278 432 654 6,5
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Tannpleierdekningen var i 2020 på 1,9 avtalte 
årsverk per 10 000 innbyggere. Tannpleierdeknin-
gen var høyest i Troms og Finnmark.

Det er betydelig geografisk variasjon i deknin-
gen av tannleger, tannlegespesialister og tannplei-
ere (offentlig og privat). Fylket med flest allmenn-
tannleger per 10 000 innbyggere (Troms og Finn-
mark) hadde 1,4 ganger flere tannleger sammen-
liknet med fylket med færrest allmenntannleger 
(Innlandet).

Om lag en av ti tannleger er spesialister. Geo-
grafisk variasjon i dekning av tannlegespesialister 
er større enn for allmenntannleger. Fylket med 
flest spesialister per 10 000 innbyggere (Oslo) 
hadde 2,7 ganger flere spesialister sammenliknet 
med fylkene med lavest dekning (Trøndelag og 
Nordland).

For tannpleiere er det også fylkesvise forskjel-
ler. Fylket med flest tannpleiere per 10 000 inn-
byggere (Troms) hadde 3,0 ganger flere tannplei-
ere enn fylket med færrest tannpleiere (Tele-
mark).

Privat sektor står for størstedelen av all tann-
behandling av voksne. I tillegg utføres det meste 
av tannregulering for barn og unge i privat sektor. 
Den private tannlegedekningen i 2020 var 6,4 
avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere 
(allmenn- og spesialisttannleger), dvs. om lag tre 
fjerdedeler av det samlede antall tannlegeårsverk. 
Oslo har 2,2 ganger flere private tannleger per 

innbygger enn Finnmark. De tre fylkene med 
lavest privat tannlegedekning i 2020 var Troms og 
Finnmark, Nordland og Trøndelag. De tre fylkene 
med høyest privat tannlegedekning var Oslo, Vest-
fold og Telemark og Vestland.

I fylkeskommunal tannhelsetjeneste var det i 
2020 på landsbasis 2,5 tannleger per 10 000 inn-
byggere (allmenn- og spesialisttannleger). Dette 
utgjorde om lag en fjerdedel av landets tannleger.

Tannlegedekningen av offentlig ansatte tannle-
ger er høyest i de nordligste fylkene. I Troms og 
Finnmark samt Nordland var det flest offentlig 
ansatte tannleger per innbygger i 2020, mens Oslo 
og Viken hadde færrest. Troms hadde nesten fem 
ganger så mange tannleger per innbygger som 
Oslo i 2020 når allmenn- og spesialistnivå sees 
samlet.

Omfanget av ubesatte tannlegestillinger i den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten viser at flere 
fylkeskommuner har problemer med rekrutte-
ring. Spesielt gjelder dette Møre og Romsdal, 
samt Troms og Finnmark. Flere fylkeskommuner 
finner det krevende å rekruttere til stillinger i min-
dre sentrale strøk og små klinikker.

Som vist i tabellen under, har antall allmenn-
tannlegeårsverk økt med 5,8 pst. fra 2015 til 2020, 
mens økningen i antall tannpleierårsverk har økt 
med det dobbelte, 13,6 pst., i samme periode. 
Dette er bl.a. et resultat av økt utdanningskapasi-
tet av tannpleiere.

Fylkeskommunal tannhelsetjeneste

I alt 25 pst. av befolkningen eller om lag 1,4 mill. 
personer var under tilsyn av den fylkeskommu-
nale tannhelsetjenesten i 2020. Den private tannle-
gedekningen er lav i en del fylker, og som følge av 
tilgjengelighetsansvaret yter fylkeskommunen tje-
nester til en større del av befolkningen i disse 
områdene. Tannhelsetjenesten i Nordland hadde 
38 pst. av fylkets befolkning under tilsyn i 2020, 

mens Troms og Finnmark hadde 34 pst. Lavest 
var Oslo med 19 pst. og Viken med 26 pst.

I alt var 1 370 000 personer under tilsyn av fyl-
keskommunal tannhelsetjeneste i 2020. Av disse 
hadde 1 146 000 personer rettigheter etter tann-
helsetjenesteloven. Betalende voksne uten lovfes-
tede rettigheter utgjorde 220 000 personer.

I 2020 ble 825 000 personer undersøkt/
behandlet i fylkeskommunal tannhelsetjeneste, 
eller om lag 15 pst. av landets befolkning. Antall 

Tabell 4.16 Avtalte årsverk i tannhelsetjenesten samlet for fylkeskommunal og privat sektor

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall årsverk  9 739  10 003  10 165  10 292  10 465  10 498 

herav:

1 tannlegespesialister 463 486 494 498 523 531

2 allmenntannleger 3994 4066 4093 4138 4184 4227

3 tannpleiere 919 949 990 998 1033 1044

4 tannhelsesekretærer 4364 4502 4588 4657 4725 4697
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undersøkte/behandlede gikk ned med 19 pst. fra 
året før, grunnet koronaviruspandemien. Prosent-
vis var nedgangen størst blant betalende voksne, 
med en nedgang på 23 pst. i antall undersøkte/
behandlede fra 2019 til 2020. Blant personer med 
rettigheter etter tannhelsetjenesteloven ble det 
undersøkt/behandlet 18 pst. færre personer i 
2020 sammenliknet med året før.

Andelen i de ulike gruppene med rettigheter 
som ble undersøkt/behandlet i den fylkeskommu-
nale tannhelsetjenesten i 2020 var:
– 69 pst. av psykisk utviklingshemmede
– 57 pst. av barn og unge 3-18 år
– 42 pst. av beboere i institusjon (sykehjem)
– 36 pst. av ungdom 19-20 år
– 13 pst. av hjemmeboende med hjemmesyke-

pleie

Mange pasienter blir innkalt sjeldnere enn hvert 
år til undersøkelse, avhengig av hvor god deres 
tannhelse er. På landsbasis ble 3,5 pst. av alle 
voksne uten rettigheter undersøkt/behandlet ved 
fylkeskommunale tannklinikker i 2020, mot 
4,6 pst. i 2019. Variasjonene er store. I to fylker ble 
det behandlet færre enn 1 pst. av voksne uten ret-
tigheter, dvs. Oslo og Viken. Fire fylker behandlet 
6 pst. eller mer: Troms og Finnmark (11 pst.), 
Nordland (9 pst.), Rogaland (7 pst.) og Trøndelag 
(6 pst.).

Fylkeskommunal tannhelsetjeneste er i hoved-
sak finansiert gjennom frie inntekter, dvs. skatte-
inntekter og rammetilskudd som en del av inn-
tektssystemet for fylkeskommunene. I tillegg 
kommer pasientinntekter. Til enkelte formål mot-
tar fylkeskommunene øremerkede tilskudd, bl.a. 
til behandling av innsatte i fengsler og til behand-
ling av personer som har vært utsatt for tortur 
eller overgrep, og personer med stor angst for 
tannbehandling (odontofobi).

Oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 71 L 
(2016–2017)

Våren 2017 foreslo regjeringen å overføre fylkes-
kommunens ansvar for tannhelsetjenester til kom-
munene, jf. Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i 
helselovgivningen (overføring av det offentlige 
tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompe-
tansekrav m.m.). Lovforslaget ble vedtatt uten at 
ikrafttredelsestidspunktet ble fastsatt, jf. Innst. 
378 L (2016–2017). Ved behandlingen av lovforsla-
get fattet Stortinget flere anmodningsvedtak. Opp-
følging av anmodningsvedtakene er forsinket pga. 
konsekvenser av koronapandemien  for kommu-
ner og fylkeskommuner. Tidspunktet for forsøket 

hvor utvalgte kommuner overtar ansvaret for 
tannhelsetjenester, utsettes til 2022.

Meld. St. 38 (2020–2021) Nytte, ressurs og alvor-
lighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen fremmet før sommeren Meld. St. 38 
(2020–2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – priori-
tering i helse- og omsorgstjenesten. Meldingen 
bygger på NOU 2018: 16 Det viktigste først 
(Blankholm-utvalget). Regjeringen foreslår i mel-
dingen gjennomgående prioriteringskriterier – 
nytte, ressurs og alvorlighet og prinsipper i hele 
helse- og omsorgstjenesten, samt å endre kriteri-
ene som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten 
til også å omfatte mestring. Regjeringen varslet i 
meldingen at den vil komme tilbake til Stortinget 
med en egen melding om tannhelsetjenesten.

Tannregulering – skjerming mot egenbetaling for de 
de alvorligste tilstandene

Framtidig organisering og finansiering av tannre-
gulering for pasientgruppen med de alvorligste til-
standene (gruppe a), ventes utredet innen utgan-
gen av 2021. Bakgrunnen er at det i mange tilfel-
ler kreves høy egenbetaling fra denne pasient-
gruppen, til tross for at staten yter 100 pst. honor-
artakst til behandlingen. Helsedirektoratet fikk i 
oppdrag våren 2021 å se nærmere på muligheten 
for å skjerme den aktuelle pasientgruppen mot 
egenbetaling, inkludert en vurdering av organise-
ring og finansiering av kjeveortopedisk behand-
ling.

Fra 1. januar 2022 tas det sikte på en takst-
forenkling innenfor tannregulering.

Se nærmere omtale på kap. 2711, post 72 
Tannbehandling.

Omlegging av forskningsfinansering for forsknings- 
og kompetansesentre innenfor tannhelse, primær-
helsetjeneste, psykisk helse, vold og rus

I regjeringens handlingsplan for oppfølging av 
HelseOmsorg21-strategien fra 2014 ble det varslet 
at man vil bygge et kunnskapssystem for 
forskning rettet mot de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene med utgangspunkt i forsk-
nings- og kompetansesentre utenfor spesialisthel-
setjenesten. Det er fulgt opp gjennom omtaler i 
statsbudsjettene for 2017–2020, hvor det er varslet 
at departementet vil innføre indikatorer for sentre 
som har forskning som hovedoppgave og øvrige 
kompetansesentre som driver forskning som en 
del av sin virksomhet. Videre ble det varslet at en 
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liten andel av forskningsmidlene vil omfordeles 
innenfor rammen til sentrene ut fra forskningsak-
tivitet, basert på sentrenes forskningsindikatorer.

Den varslede omleggingen innføres fra og 
med 2022 og innebærer gjennomføring av resul-
tatbasert finansering for om lag 2 pst. av grunntil-
skuddsmidlene for 21 sentre fordelt på kap. 762, 
post 70, kap. 765, post 74 og 75 og kap. 770, post 
70, se nærmere omtale der. Midlene omfordeles 
innenfor samme kapittel slik at midlene benyttes 
innenfor samme fagområde. Når det gjelder 
Nasjonalt forskningssenter for komplementær 
behandling og alternativ medisin (Nafkam), som 
mottar midler over kap. 783, post 79, inngår sen-
tret i denne sammenheng med gruppen sentre 
som får tildelt midler over kap. 762 Primærhelse-

tjeneste. Indikatorer for forskningsaktivitet er de 
samme som benyttes for de regionale helseforeta-
kene, 1) vitenskapelig publisering, 2) avlagte dok-
torgrader og 3) eksternfinansiert forskning fra 
Forskningsrådet. Indikatorene vektes som for de 
regionale helseforetakene. Ekstern finansiering 
fra EU inngår ikke i modellen, da svært få av sen-
trene mottar tildelinger fra EU. Forskningspoen-
gene beregnes for perioden 2018–2020, dvs. gjen-
nomsnittlig over en treårig periode, på samme 
måte som for RHFene. Dette for å unngå store 
svingninger fra år til år og å bidra til større grad av 
forutsigbarhet for sentrene. Helsedirektoratet vil 
foreta omfordelingen av budsjettmidlene basert 
på beregnede poeng fra forskningsindikatorene.

Kap. 770 Tannhelsetjenester

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pri-
sjustering:
– 20 mill. kroner til styrking av fylkeskommune-

nes tannhelsetjenestetilbud rettet mot tortur- 
og overgrepsofre, og personer med alvorlig 
angst for tannbehandling (odontofobi)

– Det foreslås å flytte 42 mill. kroner knyttet til 
tannhelseprosjektet i Agder og på Romerike fra 
kap. 770, post 21 til kap. 770, post 70

– Det foreslås å flytte 15 mill. kroner knyttet til 
tortur og overgrepsofre, samt odontofobi fra 
kap. 770, post 21 til kap. 770, post 70

Bevilgningen dekker tilskudd og driftsutgifter til 
ulike utviklingstiltak på tannhelseområdet.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å flytte:
– 42 mill. kroner knyttet til tannhelseprosjektet i 

Agder og på Romerike fra kap. 770, post 21 til 
kap. 770, post 70

– 15 mill. kroner knyttet til tortur og overgrep-
sofre, samt odontofobi fra kap. 770, post 21 til 
kap. 770, post 70

Bevilgningen omfatter tilskudd til nasjonal leder-
utdanning for primærhelsetjenesten. Utdanningen 
tilbys på tvers av yrkesgrupper og tjenesteområ-
der for å oppnå læring, kommunikasjon og sam-
handling. Ansatte i den fylkeskommunale tannhel-
setjenesten kan søke om opptak til utdanningen, 
og flere har gjennomført utdanningen. En følge-
evaluering av lederutdanningen er gjennomført i 
2021. Se nærmere omtale under kap. 761, 762 og 
765. Tilskuddet videreføres med 1 mill. kroner i 
2022.

Bevilgningen dekker også Helse- og omsorgs-
departementets andel av nedbetaling av lån som 
Troms fylkeskommune tok opp ved byggingen av 
Tannbygget i Tromsø. Tannbygget inneholder 
universitetets arealer til utdanning av tannleger og 
tannpleiere, og fylkeskommunens arealer til odon-
tologiske kompetansesenter som omfatter arealer 
til spesialistutdanning av tannleger og til 
forskning (statens ansvar). I 2021 er et påbygg fer-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  
kan nyttes under post 70 31 064 96 929 41 075

70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 291 924 309 349 391 579

Sum kap. 770 322 988 406 278 432 654
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dig og tatt i bruk. Tilskuddet foreslås styrket med 
1 mill. kroner i 2022 til 4 mill. kroner.

Videre omfatter bevilgningen samarbeidspro-
sjekt om utprøvende behandling av pasienter ved 
mistanke om bivirkninger av tannbehandlingsma-
terialet amalgam. På bakgrunn av funn i de to del-
prosjektene fra Nasjonalt kunnskapssenter innen 
komplementær og alternativ medisin (Nafkam) 
og Bivirkningsgruppen for odontologiske materia-
ler (BVG) har Helsedirektoratet fått i oppdrag å 
vurdere eventuelle endringer i IS-1481 Retnings-
linjer for utredning og behandling ved mistanke 
om bivirkninger fra odontologisk materiale.

Det gis midler til forprosjekt for kommunal 
tannpleier. Folkehelseinstituttet gjennomførte en 
kunnskapsoppsummering i 2020, som vil bli sen-
tral for forprosjektet.

Sykehusodontologi

Siden 2012 er det bevilget tilskudd til regionale 
helseforetak til forsøksordning med orale helse-
tjenester i tverrfaglig miljø på sykehus. St. Olavs 
hospital (Trondheim), Universitetssykehuset 
Nord-Norge (Tromsø), Oslo universitetssykehus, 
Lovisenberg diakonale sykehus (Oslo) og Hauke-
land universitetssjukehus (Bergen) deltar.

Tilskudd til regionale helseforetak til orale hel-
setjenester i sykehus foreslås videreført i 2022 
med om lag 20 mill. kroner. Forslaget innebærer 
at tjenester kan ytes uten at det lenger anses som 
en forsøksordning. Dette vil gi deltakende syke-
hus større grad av forutsigbarhet. Departementet 
igangsetter utredninger av organisatoriske, juri-
diske og finansielle spørsmål knyttet til sykehuse-
nes oppgaver vedrørende pasienters orale helse. 
Det legges vekt på at mange pasienter har en hel-
setilstand der det er dokumenterte sammenhen-
ger mellom oral helse og øvrig somatisk/psykisk 
helse.

Forsøksordningen med orale helsetjenester i 
sykehus ble evaluert i 2019. Evalueringen viste at 
det var behov for å systematisere erfaringene fra 
forsøksordningen og få kartlagt hvilke pasienter 
som har størst behov for orale helsetjenester. En 
slik systematisert kartlegging ble igangsatt i 2020 
der i alt 2700 sykehuspasienter ble undersøkt kli-
nisk for å avdekke deres orale helse og deres 
behandlingsbehov. Kartleggingen supplerer de 
kvalitative funnene fra evalueringen og viser at det 
er stort behov for odontologiske tjenester blant de 
kartlagte pasientgruppene.

I 2021 er det i tillegg utført en systematisk 
kunnskapsoppsummering av forskning på sam-
menhenger mellom generell helse og oral helse. 

Innenfor somatisk sykdom er det særlig sterke 
sammenhenger mellom oral helse og hjertesyk-
dom, diabetes, hjerneslag og kreftsykdom. Innen-
for psykisk helse er det sterke sammenhenger 
med demens, autisme, depresjon, mentale forstyr-
relser, schizofreni og spiseforstyrrelser. En del til-
stander har også nær sammenheng med oral 
helse og gir forhøyet risiko for oral sykdom. Lav 
fødselsvekt, Downs syndrom, fedme mv. er blant 
disse. Bivirkninger av behandling er omtalt i 
kunnskapsoppsummeringen, som peker på at 
kreftbehandling kan gi skader og sykdom i munn 
og kjeve.

I løpet av de ni årene forsøksordningen har 
vart, har tverrfaglige tannhelseteam i de oven-
nevnte sykehusene undersøkt pasienters orale 
helse og behandlet en rekke ulike pasienter, blant 
annet hjertepasienter, kreftpasienter, pasienter 
som står foran kirurgiske inngrep og transplanta-
sjoner, psykisk syke pasienter og innlagte, rusav-
hengige pasienter. Veiledning og oppbygging av 
kompetanse hos helsepersonell i sykehus har inn-
gått i arbeidet. Forsøket omfatter også utvikling av 
rutiner for samarbeid med fylkeskommunal tann-
helsetjeneste for pasienter som skal skrives ut fra 
sykehus.

Forprosjekt for innsamling og behandling av tann-
helsedata i Kommunalt pasient- og brukerregister 
(KPR)

I samarbeid med Direktoratet for e-helse har Hel-
sedirektoratet fått i oppdrag å starte forprosjekt 
for innsamling og behandling av tannhelsedata i 
registeret. Oppdraget bygger på Direktoratet for 
e-helse sitt arbeid med standard kodeverk for 
diagnose og behandling på tannhelseområdet til 
bruk i elektronisk pasientjournal. Kodeverket er 
basert på SNOMED CT. Innsamling av tannhelse-
data er testet på to områder. Det ene i forbindelse 
med HUNT-undersøkelsen i samarbeid med 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-
Norge. Det andre området omhandlet analysemu-
ligheter av eksisterende register. Dette ble prøvd 
ut i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, 
hvor man hadde tannhelsedata som strakk seg 
over flere år. Samlet viste erfaringene at det er 
mulig å realisere innsamling av nasjonale tannhel-
sedata basert på SNOMED CT som grunnlagster-
minologi. På bakgrunn av bl.a. dette utredet 
Direktoratet for e-helse et målbilde for et nasjonalt 
tannhelseregister. Utredningen og anbefalingene 
er fulgt opp i oppdraget til Helsedirektoratet. 
Registeret muliggjør innsamling av standardiserte 
data via standardiserte løsninger i tråd med nasjo-
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nale føringer, samt videre forvaltning av etablerte 
kodeverk.

Størstedelen av tannhelsetilbudet i Norge er i 
privat sektor, og innlemming av tannhelsedata fra 
private aktører er viktig for å få et godt grunnlag 
for planlegging, styring, finansiering og evalue-
ring av tannhelsetjenesten i Norge. 30. august 
2021 sendte Helsedirektoratet på høring utkast til 
forskrift for plikt til innsending av opplysninger fra 
private virksomheter som yter tannhelsetjenester 
uten driftsavtale med kommuner eller fylkeskom-
muner, jf. Forskrift om kommunalt pasient- og 
brukerregister (KPR) § 3-1. Det tas sikte på ikraft-
tredelse 1. januar 2022.

Helsedirektoratet har utviklet pilot på en løs-
ning for løpende innrapportering av data til KPR-
registeret, hvor det også legges til rette for 
løpende innrapportering av data fra offentlig og 
privat tannhelsetjeneste. I dette arbeidet er det 
fokusert på en robust løsning som skal kunne 
støtte innrapportering fra mange rapporterende 
enheter. Dette vil bli særlig relevant for innrappor-
tering fra private tannhelseaktører. Tannhelsemel-
ding som tar i bruk SNOMED CT som standard 
kodeverk utarbeides og vil muliggjøre gjennomfø-
ring av pilot for innmelding av tannhelsedata fra 
tjenesten til registeret. Innrapportering av tann-
helsedata fra tjenesten påbegynnes i løpet av 2022.

Det foreslås 5 mill. kroner i 2022 til forprosjekt 
for innsamling og behandling av tannhelsedata i 
KPR.

Prisportalen

Forbrukerrådets prisportal www.hvakostertannle-
gen.no ble stengt i 2020 som følge av manglende 
innrapportering av priser fra tannklinikkene i hele 
landet under pandemien. Portalen er ikke åpnet 
igjen. Det er et mål å få portalen tilbake i ordinær 
drift, fornye tekniske løsninger og utvide portalen 
med priser på tannregulering. Et arbeid er igang-
satt i samarbeid mellom Helsedirektoratet og For-
brukerrådet for å utvikle samme kanal for innrap-
portering til prisportalen som Kommunalt pasient- 
og brukerregister (KPR) bruker. Midler bevilget i 
2021, 5 mill. kroner, foreslås videreført på om lag 
samme nivå i 2022.

Post 70 Tilskudd

Det foreslås:
– 20 mill. kroner til styrking av fylkeskommune-

nes tannhelsetjenestetilbud rettet mot tortur- 
og overgrepsofre, og personer med alvorlig 
angst for tannbehandling (odontofobi)

– Å flytte 42 mill. kroner knyttet til tannhelsepro-
sjektet i Agder og på Romerike fra kap. 770, 
post 21 til kap. 770, post 70

– Å flytte 15 mill. kroner knyttet til tortur og 
overgrepsofre, samt odontofobi fra kap. 770, 
post 21 til kap. 770, post 70

Formålet med bevilgningen er å bidra til bedre til-
bud til grupper med særskilte tannhelseproble-
mer og bedre tilgjengelighet til odontologiske 
spesialisttjenester, spesielt i den offentlige tann-
helsetjenesten. Videre er det et formål å bidra til 
økt kunnskapsutvikling, forskning og kompetan-
seheving i den offentlige tannhelsetjenesten, og til 
heving av kvaliteten i tannbehandlingen generelt 
når det gjelder odontologiske biomaterialer som 
anvendes i tannhelsetjenesten, jf. Forsknings- og 
innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet, Sammen 
om kunnskapsløft for oral helse (2017–2027).

Tverrfaglig psykolog- og tannhelsetilbud til tortur- 
og overgrepsofre og personer med alvorlig angst for 
tannbehandling (TOO)

Det foreslås en styrking med 20 mill. kroner til fyl-
keskommunenes tverrfaglige tjenester til tortur- 
og overgrepsofre og til personer med alvorlig 
angst for tannbehandling (odontofobi) (TOO). 
Styrkingen innebærer at midler til TOO økes fra 
om lag 100 mill. kroner i 2021 til 120 mill. kroner i 
2022. Styrkingen er finansiert gjennom ompriori-
tering. Se nærmere omtale på kap. 2711, post 72 
Tannbehandling.

Det er stor etterspørsel etter det tverrfaglige 
psykolog- og tannhelsetilbudet til TOO-pasienter, 
og det er lange ventelister flere steder. TOO-tilbu-
det er bygget opp gradvis siden 2011 og har i 
hovedsak vært gratis for pasientene. Antall 
årsverk i de tverrfaglige behandlerteamene 
utgjorde 61,8 årsverk i 2020, en økning fra 56,2 
årsverk i 2019. Av de 61,8 årsverkene i 2020, var 
det 17,7 tannlegeårsverk og 16,8 psykologårsverk. 
Økningen i totalt antall årsverk skyldes i hoved-
sak økt antall tannhelsesekretærer og tannpleiere.

Om lag 1500 personer sto på venteliste for vur-
deringssamtale, ifølge fylkeskommunenes rappor-
tering for 2020. Et fåtall fylkeskommuner hadde 
åtte ukers ventetid eller mindre i 2019. Som en 
konsekvens av koronasituasjonen økte ventetiden 
til vurderingssamtale betydelig i 2020. Videre er 
ventetiden når det gjelder tverrfaglig behandling 
noe redusert i 2020, men hvor et fylke har svært 
lange ventetider. Når det gjelder ventetiden til 
tannbehandling hadde flertallet av fylkeskommu-
nene kommet under fire ukers ventetid i 2019. 
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Ventetiden til tannbehandling ble økt i 2020, som 
en konsekvens av pandemien. Dette viser at det 
fortsatt er stor variasjon i ventetid og mange ste-
der er den for lang. Erfaringen viser at ventetiden 
øker etter etablering av tilbudet og tilbudet har 
blitt gjort kjent i befolkningen. Videre har noen 
fylkeskommuner vedvarende utfordringer knyt-
tet til rekruttering, særlig av psykologer.

Helsedirektoratet gjennomførte en evaluering 
i 2021 som viser at TOO er et viktig tilbud for per-
sonene i målgruppen. Behandlingen hjelper pasi-
entene med å mestre utfordringene de har med å 
oppsøke tannhelsetjenesten, samt bidrar til posi-
tive ringvirkninger for andre deler av livet. Evalue-
ringen viser til at dette stadfestes både av pasien-
tene selv, ansatte i TOO-tilbudet og andre aktører 
som har tilknytning til tilbudet. Etablering av 
TOO-tilbudet er et pionérarbeid i internasjonal 
sammenheng. Flere forhold bør følges opp i etter-
kant av evalueringen. Det er behov for en mer 
enhetlig utøvelse av tilbudet, kontinuerlig kvali-
tetsarbeid og økt effektivitet. Det er behov for å 
opparbeide kunnskap og legge til rette for 
forskning. Evalueringen viser at det er behov for 
økte ressurser, og evalueringen anbefaler en 
grundig utredning vedr. ulike finansieringsmodel-
ler. Departementet vil gi Helsedirektoratet i opp-
drag å vurdere endringer basert på evalueringen. 
Videre er det naturlig at en vurdering av TOO-til-
budet inngår i arbeidet med den varslede meldin-
gen om tannhelsetjenesten.

Anmodningsvedtak

Styrking av tannhelsetilbudet – TOO

Vedtak 1165, 8. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen styrke det tilrettelagte 
tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte 
og personer med sterk angst for tannbehandling 
(odontofobi) (TOO) og fremme forslag i budsjet-
tet for 2022 for å sikre nødvendig finansiering.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok 8:200 
S (2020–2021), jf. Innst. 540 S (2020–2021).

Vedtaket anses som utkvittert ved forslag om 
styrking av det tilrettelagte tannhelsetilbudet til 
tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk 
angst for tannbehandling (odontofobi) (TOO) 
med 20 mill. kroner.

Tannhelseprosjekt i Agder og på Romerike

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 
bevilget Stortinget 42 mill. kroner til forsøk med 
tannhelseprosjekt i Agder og på Romerike jf. 
Innst. 11 S (2020–2021). Helsedirektoratet ble gitt 
i oppdrag å lede og forvalte midlene i samarbeid 
med lokale prosjektgrupper. Formålet med pro-
sjektet er å styrke tannhelsetilbudet til personer 
med rettigheter etter § 1-3 første ledd bokstav c i 
tannhelsetjenesteloven, dvs. beboere på institu-
sjon og personer som mottar hjemmesykepleie, 
ved å ta i bruk private tilbydere av tannhelse-
tjenester.

Prosjektet skal også bidra til:
– at personer med rettigheter benytter seg av det 

tannhelsetilbudet de har lovfestet rett på.
– at personer som oppholder seg på institusjon 

eller som mottar hjemmesykepleie gis valgfri-
het mellom tjenestetilbydere slik at den 
enkelte selv kan velge mellom offentlige eller 
private tilbydere av tannhelsetjenester.

– å utvikle egnede modeller for samarbeid mel-
lom offentlig og privat tannhelsetjeneste om 
tannhelsetilbudet til gruppe C og hva som hem-
mer eller fremmer slikt samarbeid.

– gi økt søkelys på oral helse, betydningen av 
daglig munnhygiene og retten til tannhelsetje-
nester hos personene med rettigheter, deres 
pårørende og de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene.

Midlene foreslås videreført i 2022 med om lag 
42 mill. kroner.

Kompetanseløftet i tannhelsetjenesten

Universitetet i Bergen har i mange år organisert 
et kvalifiseringsprogram for utenlandske tannle-
ger som er bosatt i Norge og som har utdanning 
fra land utenfor EØS-området. Siktemålet er norsk 
autorisasjon som tannlege. Tilskuddet foreslås 
videreført med 6,4 mill. kroner i 2022.

Innlandet fylkeskommune forsetter arbeidet 
med å administrere praksisplasser for tannpleier-
studentene ved Høgskolen i Innlandet, studiested 
Elverum. All praksis organiseres av den fylkes-
kommunale tannhelsetjenesten i samarbeid med 
de øvrige fylkeskommunene på Østlandet. Hvert 
år tas det opp om lag 30 studenter til utdanningen. 
Tilskuddet videreføres i 2022 med om lag 6 mill. 
kroner.

Fra 2015 er det gitt tilskudd til videreutdan-
ning for tannpleiere, organisert ved Universitetet i 
Sørøst-Norge, og til masterutdanning for tannplei-
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ere. Videreutdanningen er tilrettelagt for senere 
påbygning til master i helsefremmende arbeid. I 
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det 
behov for tannpleiere med både videreutdanning i 
det aktuelle fagområdet og med masterutdanning. 
Det er også behov for tannpleiere med forskerut-
danning. Tilskuddet videreføres med om lag 
4 mill. kroner til hhv. Universitetet i Sørøst-Norge 
til organisering av utdanningen, og til lønns-, 
reise- og oppholdsutgifter til tannpleiere ansatt i 
fylkeskommunene, de regionale odontologiske 
kompetansesentrene eller i sykehus, og som tar 
de aktuelle utdanningene.

De regionale odontologiske kompetansesen-
trene/tannhelsetjenestens kompetansesentre, 
organisert av fylkeskommunene, skal bidra til å 
sikre befolkningen tilgang til odontologiske spesi-
alisttjenester. Dette gjelder særskilt overfor perso-
ner med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 
Fylkeskommunene finansierer spesialisttannbe-
handlingen ved sentrene. Videre skal sentrene gi 
fagstøtte til tannklinikkene, og bidra i forskning 
og kunnskapsutvikling innen oral helse i samsvar 
med Helse- og omsorgsdepartementets forsk-
nings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet: 
Sammen om kunnskapsløft for oral helse (2017–
2027). I tillegg skal kompetansesentrene delta i 
organiseringen av klinisk trening i spesialistut-
danningen av tannleger.

Det statlige tilskuddet til kompetansesentrene 
finansierer forskning og kunnskapsutvikling, fag-
støtte til tannklinikkene og deltagelse i spesialist-
utdanning av tannleger. Sentrene har et omfat-
tende forskningssamarbeid med ulike fagmiljøer 
på sykehus, høgskoler, universiteter og andre 
forskningsinstitusjoner, både i Norge og interna-
sjonalt. Tilskudd til de fem kompetansesentrene 
til statlig finansierte oppgaver foreslås bevilget 
med 105 mill. kroner i 2022. Det er behov for å 
styrke forskningen innen oral helse og følge opp 
Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelse-
feltet, Sammen om kunnskapsløft for oral helse 
(2017–2027).

Fra 2022 innføres resultatbasert finansering 
for sentrene som mottar tilskudd over kap. 770, 
post 70. Helsedirektoratet vil foreta omfordeling 
av 2 pst. av grunntilskuddet basert på gjennom-
snittlig treårig beregnede forskningspoeng, se 
nærmere omtale under kap. 770 post 70 og under 
programkategori 10.70 Tannhelse.

Organisering av spesialistutdanning av tannle-
ger og planer for videreutvikling av spesialistut-
danningene er nærmere beskrevet i Prop. 1 S 
(2017–2018). Helsedirektoratet har, i samarbeid 
med fagmiljøene fått i oppdrag å utarbeide forslag 

til kompetanse- og læringsmål, både felles og for 
den enkelte spesialitet.

Tilskudd til universitetene i hhv. Bergen, Oslo 
og Tromsø, og til de odontologiske kompetanse-
sentrene som deltar i praksisdelen av spesialistut-
danningene, samt lønnstilskudd til tannleger som 
tar spesialistutdanning som del av en dobbeltkom-
petanseutdanning, foreslås videreført i 2022 med 
om lag 60 mill. kroner. Tilskuddet omfattet i alt 
om lag 90 spesialistkandidater eller om lag 68 
årsverk i 2020.

Formålet med Helse- og omsorgsdeparte-
mentets tilskudd er å bidra til tilstrekkelig utdan-
ningskapasitet av tannlegespesialister ved de 
odontologiske lærestedene ved Universitetet i 
Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges ark-
tiske universitet, i et samarbeid med tannhelse-
tjenestens kompetansesentre om veiledet kli-
nisk praksis for kandidatene. Kunnskapsdeparte-
mentet utarbeidet i samarbeid med Helse- og 
omsorgsdepartementet en særskilt regnskaps-
oppstilling for spesialistutdanning i odontologi 
som fra 2018 ble inkludert i årsregnskapet for de 
tre ovennevnte universitetene. En gjennomgang 
av den særskilte regnskapsoppstillingen viste at 
det var behov for å tilpasse de aktuelle tilskudds-
beløpene basert på kartlagte merkostnader. Til-
skuddsbeløp per spesialistkandidat ble noe ned-
justert i 2020 sammenliknet med tildelt beløp i 
2019. Pga. pandemisituasjonen ble tilskudd til 
spesialistutdanning av tannleger til universite-
tene i 2021 videreført tilsvarende 2020-nivå. 
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskaps-
departementet har sett på regnskapene og leg-
ger til grunn et tilskudd til UiO og UiB til spesia-
listutdanning av tannleger i 2022 på samme 
nominelle nivå per årsverk spesialistkandidat 
som for 2021. For UiT Norges arktiske universi-
tet og tannhelsetjenestens kompetansesentre 
som har kandidater i praksis, vil det beregnes 
særskilte tilskuddsbeløp som avklares med disse 
institusjonene.

Nedjusteringen i 2020 gjorde det mulig å 
omdisponere midler til lønnstilskudd for tannle-
ger som tar spesialistutdanning for alle spesialite-
ter. Tilskudd til lønn til kandidater under spesialis-
tutdanning i pedodonti og i multidisiplinær odon-
tologi, som er under utprøving i Tromsø, viderefø-
res i 2022. Kandidater som har avtale med fylkes-
kommune eller annen offentlig virksomhet om 
spesialistutdanning blir prioritert. Lønn under 
utdanning i kombinasjon med klinisk praksis på 
kompetansesenter er et viktig virkemiddel for å 
oppnå bedre geografisk tilgjengelighet til odonto-
logiske spesialisttjenester. Det samlede tilskudd 
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til lønn til de aktuelle spesialistkandidater utgjør 
om lag 9 mill. kroner.

Tidsbegrenset tilskudd til fylkeskommunene 
til opprettelse av stillinger for spesialister i pedo-
donti foreslås med om lag 5,5 mill. kroner i 2022. 
Helsedirektoratets sluttrapport om utprøvingen 
av multidisiplinær odontologi planlegges ferdig-
stilt i løpet av 2021. Helsedirektoratet arbeider 
videre med en midtveisevaluering av dobbelt-
kompetanseordningen i odontologi.

Flere av tiltakene i Kompetanseløft i tannhelse-
tjenesten inngår også i Kompetanseløft 2025 som 
har som mål å bidra til en faglig sterk tjeneste, og 
til å sikre at den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten og den fylkeskommunale tannhelsetje-
nesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning.

Tannbehandlingsmaterialer

Nordisk institutt for odontologiske materialer 
(Niom AS) er et nordisk samarbeidsorgan under 
norsk eierskap. Helse- og omsorgsdepartementet 
eier 49 pst. av aksjene. Fra 2019 ble Niom et dat-
terselskap under Norwegian Research Center AS 
(NORCE AS). Nordisk Ministerråd (NMR) finan-
sierer om lag en tredjedel av Nioms budsjett, 
basert på treårige avtaler. Tilskuddet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet foreslås videreført med 
28 mill. kroner i 2022.

Videre foreslås 5,6 mill. kroner til videreføring 
av aktivitetene ved Bivirkningsgruppen for odonto-
logiske materialer (BVG), organisert i NORCE AS.

Fra 2022 innføres resultatbasert finansering 
for sentrene som mottar tilskudd over kap. 770, 
post 70. Helsedirektoratet vil foreta omfordeling 
av 2 pst. av grunntilskuddet basert på gjennom-
snittlig treårig beregnede forskningspoeng, se 
nærmere omtale under, og under programkate-
gori 10.70 Tannhelse.

Omlegging av forskningsfinansering for forskings- 
og kompetansesentre innenfor tannhelse

Departmentent har tidligere varslet at det vil inn-
føres indikatorer for sentre som har forskning 
som hovedoppgave og øvrige kompetansesentre 
som driver forskning som en del av sin virksom-
het. Videre til at en liten andel av forskningsmid-
lene omfordeles innenfor rammen basert på sen-
trenes forskningsindikatorer. Fra 2022 innføres 
resultatbasert finansering for omlag 2 pst. av 
grunntilskuddet. Helsedirektoratet vil foreta 
omfordeling av 2 pst. av tilskuddsmidlene basert 
på beregnede forskningspoeng for sentrene som 
mottar tilskudd over kap. 770, post 70. Se nær-
mere omtale under Programkategori 10.70 Tann-
helse.

Tabellen under viser gjennomsnittlig treårig 
beregning av forskningspoeng for forsknings- og 
kompetansesentre innenfor tannhelsefeltet for 
2018–2020. Forskningspoeng omfatter publika-
sjonspoeng, poeng for doktorgrader og poeng for 
tildeling av ekstern finansiering fra Norges 
forskningsråd.

Tabell 4.17 Gjennomsnittlig treårig beregning av forskningspoeng for forsknings- og kompetansesentre 
2018 – 2020. I forskningspoeng og og pst. av antall forskningspoeng.

Kap. 770 Tannhelsetjenester
Forsknings-

poeng %

Nordisk institutt for odontologiske materialer 57,7 35,94 %

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Vestland 30,96 19,48 %

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge 29,3 18,44 %

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst 14,85 9,35 %

Kompetansesenteret – Tannhelse Midt 12,7 7,99 %

Bivirkningsgruppen for odontologiske materialer 9,55 6,01 %

Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland 4,42 2,78 %

Totalt 159,48 100 %
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Det ble registrert 136,7 publikasjoner (vitenskape-
lige artikler, monografier og antologier) fra sen-
trene og rapportert inn syv avlagte doktorgrader i 
perioden 2018–2020. Samlet viser rapporteringen 
en økning i publikasjonspoeng, doktorgrader og i 

ekstern finansering fra Norges forskningsråd i 
denne perioden. Nærmere beskrivelse av resulta-
ter fra måling av forskningsaktivitet for forsk-
nings- og kompetansesentrene innenfor tannhelse 
er tilgjengelig på regjeringens nettsider.
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Programkategori 10.80 Kunnskap og kompetanse

Utgifter under programkategori 10.80 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 10.80 fordelt på postgrupper

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I, og generell pris 
og lønnsjustering:
– 236 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til 

reduksjon av tilsvarende beløp i hhv. 2020 og 
2021 for å redusere avsetningene i Norges 
forskningsråd

– 28,1 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til LIS-
stillinger

– 42 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
kompletterende tiltak for ELTE-studenter

Videre foreslås det å omprioritere 20 mill. kroner 
fra avsetningene i Forskningsrådet til global hel-
seforskning.

Forskning, utdanning, kompetanseutvikling 
og innovasjon er alle viktige virkemidler for å nå 
målsettingen om å styrke det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet samt å gi befolkningen 
trygge, gode og effektive helse- og omsorgstje-
nester og for å nå de folkehelsepolitiske målene.

Helse- og omsorgstjenesten er personell- og 
kunnskapsintensiv og krever en stadig økende 
andel av den totale arbeidskraften. Tjenesten har 
viktige roller vis-a-vis utdanningssektoren som 
praksisarena, framtidig arbeidsgiver og avtale-
part. For å kunne yte gode helse- og omsorgstje-
nester er det avgjørende å ha tilstrekkelig perso-
nell med riktig kompetanse, og forskning med 
høy kvalitet og nytte. En langsiktig satsing på 
kunnskap og kompetanse er derfor viktig for å 
legge til rette for en kunnskapsbasert, framtids-
rettet og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Regjeringens langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning og HelseOmsorg21-strategien 
er en del av den langsiktige satsingen innenfor 
helseforskning, utdanning og innovasjon. Politik-
ken fra HelseOmsorg21-strategien utvikles videre 
gjennom relevante strategier og meldinger. Sat-
singene i Norges forskningsråd er viktige virke-
midler for å følge opp flere av anbefalingene i stra-
tegien.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

780 Forskning 297 167 129 067 370 562 187,1

781 Forsøk og utvikling mv. 126 632 142 981 128 832 -9,9

783 Personell 275 116 294 629 286 652 -2,7

Sum kategori 10.80 698 915 566 677 786 046 38,7

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

01-29 Statens egne driftsutgifter 188 392 160 848 109 188 -32,1

50-89 Overføringer til andre 510 523 405 829 676 858 66,8

Sum kategori 10.80 698 915 566 677 786 046 38,7
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Kap. 780 Forskning

Bevilgningen til Norges forskningsråd foreslås 
økt med 236 mill. kroner i 2022 fra saldert bud-
sjett 2021. Økningen har sammenheng med at det 
ble overført midler til kap. 701, post 21 for å reali-
sere Helseanalyseplattformen som en del av regje-
ringens oppfølging av langtidsplan for forskning 
og høyere utdanning og et generelt kutt. Begge 
tiltakene ble gjennomført for å redusere avsetnin-
gene til Forskningsrådet. Det ble lagt opp til at 
reduksjonen i bevilgningen ikke skulle føre til 
redusert aktivitet i verken 2020 eller 2021 og at 
Forskningsrådet skulle lyse ut midler på posten 
som om bevilgningen ikke var redusert. Det vises 
til nærmere omtale av avsetninger i Norges 
forskningsråd og tiltak for å redusere avsetnin-
gene i Kunnskapsdepartementets budsjettpropo-
sisjon.

Det foreslås å omprioritere 20 mill. kroner av 
avsetningene i Forskningsrådet til global helse-
forskning, jf. omtale under kap. 285 i Kunnskaps-
departements Prop. 1 S (2021–2022).

Videre foreslås det 10,1 mill. kroner i redusert 
bevilgning knyttet til egenandel til EUs ramme-
program Horisont Europa og 5 mill. kroner i redu-
sert bevilgning knyttet til kontingent for delta-
kelse i InvestEU. Samtidig foreslås bevilgningen 
økt tilsvarende, slik at det samlede bevilgningsni-
vået på posten ikke påvirkes av disse endringene. 
Det vises til nærmere omtale av InvestEU under 
Nærings- og fiskeridepartementets budsjettfor-
slag.

Forskning og driftstilskudd

Departementet finansierer i hovedsak forskning 
og oppbygging og drift av forskningsmiljøer gjen-
nom tilskudd til Norges forskningsråd, underlig-
gende etater, regionale helseforetak og nasjonale 
og regionale kompetanse- og forskningssentre 
utenfor spesialisthelsetjenesten.

Forskning og innovasjon i helseforetakene, 
Kreftregisteret og Nasjonalt senter for kvinnehel-
seforskning i Helse Sør-Øst RHF er omtalt under 

kap. 732, post 70, postene 72–75 og post 78. Kunn-
skapsbehov på e-helseområdet er omtalt under 
kap. 744. For forskning og innovasjon i den kom-
munale helse- og omsorgssektoren og tannhelse-
tjenesten vises det til omtale under kap. 762 Pri-
mærhelsetjenestene post 21 og 70, kap. 761 
Omsorgstjeneste, post 21 og 68 og kap. 770 Tann-
helsetjenester, post 21 og 70. Forsknings- og 
utviklingsarbeid og kunnskapsproduksjon er en 
integrert del av arbeidsoppgavene til Folkehel-
seinstituttet, jf. omtale under kap. 745 Folkehel-
seinstituttet. Øvrige tiltak er omtalt under kap. 765 
Psykisk helse, rus og vold, postene 21, 74 og 75, 
kap. 781 Forsøk og utvikling mv, post 21 og kap. 
783 Personell, postene 21, 78 og 79.

Forskning og kunnskapshåndtering knyttet til covid-
19 pandemien

Gjennom 2020 og våren 2021 ble det tatt flere initi-
ativ i Norge knyttet til å tilrettelegge for forskning 
på SARS-Cov2 og covid-19 pandemien. Det er satt i 
gang en rekke forskningsprosjekt gjennom bl.a. 
Norges forskningsråd og de regionale helsefore-
takene. I revidert nasjonal budsjett for 2021 ble til-
delingen til Norges forskningsråd økt med 
20 mill. kroner til forskning på langtidseffekter av 
sykdom eller smitte etter covid-19. I 2021 er det 
gitt oppdrag til både Helsedirektoratet og de regi-
onale helseforetakene om senfølger av covid-19-
infeksjon. Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-
19 ble startet på oppdrag fra Helse- og omsorgs-
departementet og Kunnskapsdepartementet. Pro-
grammet skal legge til rette for nasjonalt samar-
beid og forsøke å dekke kritiske kunnskapshull 
knyttet til covid-19 pandemien. Det er per oktober 
2021 registrert 124 studier i den nasjonale over-
sikten over covid-19-studier i helseforetakene. 
Norske fagmiljøer deltar i internasjonalt samar-
beid om kunnskap for covid-19, både med hensyn 
til generering av ny kunnskap gjennom kliniske 
studier, syntese av kunnskap og deling av data, 
samt retningslinjearbeid.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

50 Norges forskningsråd mv. 297 167 129 067 370 562

Sum kap. 780 297 167 129 067 370 562
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Vaksinekoalisjonen CEPI, The Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations, som har sitt 
hovedsete i Oslo, inngår avtaler om å utvikle vak-
siner mot det nye koronaviruset. Det vises til 
omtale under kap. 703 i Helse- og omsorgsdepar-
tementets budsjettproposisjon og kap. 160, post 70 
og kap. 161, post 71 i Utenriksdepartementets 
budsjettproposisjon.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 
2021 ble det bevilget 10 mill. kroner til etablering 
av et Collaborating Center i regi av WHO for ikke-
farmakologiske tiltak over kap. 745 post, 01 Folke-
helseinstitutet. Midlene foreslås viderført med 
20 mill. kroner i 2020. Bevilgningen skal dekke 
effektstudier, gjennomføring av evalueringsstu-
dier av smitteverntiltak, kunnskapsoppsummerin-
ger, nasjonalt og internasjonalt forskningssamar-
beid, samt kjøp av utstyr og forskningstjenester.

Post 50 Norges forskningsråd mv.

Det foreslås bevilget 370,562 mill. kroner i 2022. 
Bevilgningen foreslås økt ved at 236 mill. kroner 
konsekvensjusteres tilbake til kapitlet. Det fore-
slås videre å omprioritere 20 mill. kroner av avset-
ningene i Forskningsrådet til global helsefors-
kning, det vises f til ytterligere omtale av dette 
under kap. 285 i Kunnskapsdepartements Prop. 
1 S (2021–2022).

Norges forskningsråd er en sentral aktør i det 
norske forsknings- og innovasjonssystemet og for 
å nå regjeringens forskningspolitiske mål. Regje-
ringen har fastsatt fem felles mål for Forsknings-
rådet:
– økt vitenskapelig kvalitet
– økt verdiskaping i næringslivet
– møte store samfunnsutfordringer
– et velfungerende forskningssystem
– god rådgiving

Hoveddelen av satsingen innenfor helseforskning- 
og innovasjon finnes innenfor målet om å møte 
store samfunnsutfordringer konkretisert som For-
nyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive 
helse- og omsorgstjenester. Aktivitetene der 
Helse- og omsorgsdepartementet er hoved- eller 
delfinansiør hadde en samlet tildeling på 458 mill. 
kroner i 2020. Departementets andel av dette var 
65 pst. I 2019 var de tilsvarende tallene 507 mill. 
kroner for samlet tildeling, hvorav 67 pst. var fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. Sammenliknet 
med 2019 var det en betydelig nedgang i tildelt 
beløp som hadde sammenheng med at Forsk-
ningsrådets avsetninger skulle reduseres. Reduk-
sjonen skulle imidlertid ikke føre til redusert akti-

vitetet i 2020. Aktivitetsnivået i helseporteføljene 
er imidlertid høyt, og utlysninger og tildelinger til 
nye prosjekter går som planlagt.

Helse- og omsorgsdepartementet finansierer 
tre såkalte budsjettformål, tidligere omtalt som 
program. Budsjettformålene er Gode og effektive 
helse-, omsorgs-, og velferdstjenester (Helsevel), 
God og treffsikker diagnostikk, behandling og 
rehabilitering (Behandling), og Bedre helse og 
livskvalitet (Bedrehelse). Departementet har 
sammen med Utenriksdepartementet delfinansi-
ert budsjettformål for Global helse- og vaksina-
sjonsforskning (Globvac). Budsjettformålet vide-
reføres som en tiårig satsing fra 2021. Forsknin-
gen som finansieres gjennom satsingen skal bidra 
til varige forbedringer i helsetilstanden for sår-
bare grupper i lav- og lavere mellominntektsland, 
og til at kunnskapen skal være relevant for poli-
tikkutforming og praksis. I tillegg finansieres en 
strategisk satsing om forskning på kvinners helse 
og kjønnsperspektivet og Forskningssentre for 
klinisk behandling. I all finansiering fra Helse- og 
omsorgsdepartementet stilles krav om bruker-
medvirkning i hele forsknings- og innovasjonspro-
sessen og at forskningsprosjekter skal vurderes 
ut fra både vitenskapelig kvalitet og nytte for slutt-
bruker. Behovsidentifisert forskning supplerer 
dagens forskerinitierte prosjekter. De regionale 
helseforetakenes strategigruppe for forskning 
fungerer som en strategisk dialogarena mellom 
de regionale helseforetakene og Forskningsrådet.

Budsjettformålene BedreHelse, Behandling 
og HelseVel har høyere forbruksprosent i 2020 
enn i 2019. Det tar tid å få opp tilstrekkelig antall 
prosjekter til høy aktivitet, som gir balanse mel-
lom inntekter og utgifter i Forskningsrådets regn-
skap. Mange prosjekter har søkt om overføring av 
midler fra 2020 til 2021 pga. forsinkelser knyttet til 
lovfestede permisjoner og sykmeldinger, tidkre-
vende ansettelsesprosesser og tilgang til data og 
langsommere inklusjon av pasienter i studier enn 
forventet. Alle de tre budsjettformålene har 
vesentlige overføringer knyttet til forsinkelser 
grunnet covid-19. Bevilgninger til drift av 
Forskningsrådet er samlet på Kunnskapsdeparte-
mentets budsjett jf. Verksemdskostnader, kap. 
285, post 55.

Basert på klassifieringen av porteføljen i 
Forskningsrådet, etter helsekategori og 
forskningsaktivitet fra Health Research Classifica-
tion System (HRCS), er det størst forskningsakti-
vitet av generell helserelevans som enten er rele-
vant for alle sykdommer og tilstander, eller for fol-
kehelseforskning, epidemiologi og tjenestefors-
kning. Etter dette kommer forskningskategoriene 
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psykisk helse og infeksjonssykdommer. Psykisk 
helse har en andel på 20,4 pst., omtrent som året 
før. Det er minst forskning på medfødte lidelser, 
forskning om nyrer, urinveier og kjønnsorgan og 
på lunger og luftveier. Ved en sammenlikning av 
Forskningsrådets finansiering i 2020 med syk-
domsbyrdetall (DALY) i Norge for en rekke syk-
dommer/helsekategorier for 2017, finner en at 
den største forskjellen mellom sykdomsbyrde og 
forskningsinnsats fortsatt er innenfor muskel-
skjelettsykdommer, deretter skader/ulykker, der-
nest hjerte-kar.

Budsjettformål

Det er for tidlig å si noe om resultatene fra bud-
sjettformålene som startet opp i 2015 og 2016, da 
prosjektene først kom i gang i 2018. I 2020 er det 
også startet opp et nytt budsjettformål Helseinno-
vasjon. Porteføljeanalysen for budsjettformålene 
viser at de i økende grad reflekterer mål og priori-
teringer under hvert formål og at de i stor grad 
oppnår de resultater, virkninger og effekter for-
mulert som samfunnsmål og brukermål i porteføl-
jeplanen for helse. Vitenskapelig publisering er 
samlet sett på tilsvarende nivå i 2020 som i 2019, 
men med variasjon mellom budsjettformålene. 
Samlet sett har det vært en nedgang i formidlings-
aktiviteter fra 2019 til 2020 og en økning i nye og 
forbedrede metoder og i patenter.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon mv.

Forskningsrådet har det operative ansvaret for 
realiseringen av samarbeidet om EUs rammepro-
gram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, 
og det europeiske forskningsområdet European 
Research Area (ERA). Innenfor helseprogram-
met i Horisont 2020 har Norge hentet tilbake 
3,8 pst. av utlyste midler ved utgangen av 2020, 
som også markerer slutten av dette rammepro-
grammets periode. En stor del av dette er innvil-
get til Coalition for Epidemic Preparedness Inno-
vations (CEPI) med sekretariat i Norge. CEPI fikk 
innvilget totalt 136 mill. euro fra helseprogrammet 
om samfinansiering til vaksineutlysninger i 2018 
og 2020. Hvis dette tas ut av beregningen er ande-
len midler hentet til Norge 1,5 pst. av totalen. 
Dette er en økning med 0,4 prosentenheter fra det 
forrige rammeprogrammet, FP7, hvor samlet 
returandel for tilsvarende helseprogram var på 
1,1 pst. Totalt er norske organisasjoner koordina-
tor for 21 av prosjektene i helseprogrammet. 
Norge har en høyere andel prosjektkoordinatorer 
enn Finland og Danmark, og er nesten på nivå av 

Sverige, men vi ligger fortsatt bak disse landene i 
antall innvilgede søknader. For utlysningene i 
perioden 2014–2020 har norske miljøer totalt 
sendt flere søknader enn i forrige rammepro-
gram. Av 812 søknader har 122 blitt innstilt for 
finansiering, noe som utgjør 223,4 mill. euro. Nor-
ske miljøer henter også tilbake helseforsknings-
midler i de andre delene i Horisont 2020, hoved-
saklig gjennom European Research Council 
(ERC), Marie Sklodowska-Curie Actions (MRSC) 
og Future and Emerging Technologies (FET). 
Universitets- og høyskolesektoren har den største 
andelen innstilte prosjekter fra helseprogrammet 
etterfulgt av helseforetakene, instituttsektoren og 
deretter næringslivet. CEPI er den norske organi-
sasjon som er innvilget mest midler, fulgt av Uni-
versitet i Oslo, Oslo universitetssykehus HF og 
Folkehelseinstituttet.

De felleseuropeiske forskningsprogrammene 
Joint Programming Initiative har vært de euro-
peiske landenes virkemiddel for å koordinere, 
samordne og effektivisere forskningsinnsatsen på 
ti felles definerte samfunnsutfordringer. Hvert 
land finansierer egen deltakelse. Helse- og 
omsorgsdepartementet og Norges forskningsråd 
følger opp programmene nevrodegenerative syk-
dommer/Alzheimer (JPND), antibiotikaresis-
tens/ antimikrobiell resistens (JPIAMR) og helse, 
mat og forebygging av kostholdsrelaterte syk-
dommer (JPI HDHL). Norske forskningsmiljøer 
deltar i utlysninger, prosjekter og arbeidsgrupper 
innenfor alle de tre programmene.

Euratoms forsknings- og kompetanseprogram 
komplementerer EUs forsknings- og innovasjons-
program, Horisont 2020. Norske forskningsmiljø-
ers innsats er primært rettet mot strålevern og 
håndtering av radioaktivt avfall. Nærings- og fiske-
ridepartementet, Landbruks- og matdepartemen-
tet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepar-
tementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
finansierer programmet fra norsk side for perio-
den 2019–2022.

Forskningsrådet har det operative ansvaret for 
å følge opp forskning- og teknologiavtalen med 
Japan som også inneholder en prioritering av 
helse-, omsorgs-, og velferdsteknologi.

Bedre helse og livskvalitet (Bedre helse)

Budsjettformålets områder er i kjernen av store 
samfunnsutfordringer for vår tid, knyttet til inklu-
dering, bærekraft og medborgerskap. Budsjettfor-
målet skal bidra til anvendt forskning for bedre 
helse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i 
helse. Dette inkluderer tverrfaglig og tverrsekto-
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riell forskning innenfor bl.a. psykisk helse, fysisk 
aktivitet, rus og ernæring. Flest prosjekter er 
ledet fra universitets- og høyskolesektoren og 
instituttsektoren. Det er noe samarbeid med hel-
seforetak og næringsliv. I 2020 hadde Bedre helse 
en portefølje på i alt 64 pågående prosjekter mot 
54 i 2019. Avsluttede prosjekter i 2020 har hoved-
tyngden innenfor alkoholforskning og psykisk 
helse. De tre store miljøstøtteprosjektene om 
sosial ulikhet i helse, psykisk helse og forebyg-
ging av ikke-smittsomme sykdommer fra 2019 er 
godt igang. Helsekategoriseringsverktøyet, 
HRCS, viser at hovedtyngden av forskningsaktivi-
teten er innenfor primærforebygging av sykdom 
og forståelse av årsak, risiko og utvikling av syk-
dom. Generell helserelevans er i 2020 den største 
helsekategorien innenfor budsjettformålet, tett 
etterfulgt av psykisk helse, som til en viss grad 
også inkluderer rusmiddelforskning. Pandemien 
har vist betydningen av hverdagsliv, nærmiljø og 
sosiale relasjoner for god livskvalitet, og i kjølvan-
net også betydningen av effektive folkehelsetiltak.

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester 
(HelseVel)

Budsjettformålet skal bidra til forskning og inno-
vasjon på god kvalitet, kompetanse og effektivitet i 
helse-, omsorgs-, og velferdstjenestene gjennom 
tjenesteforskning, og styrke grunnlaget for kunn-
skapsbasert utdanning og yrkesutøvelse på tvers 
av sektorer. HelseVel finansieres av Arbeids- og 
sosialdepartementet, Barne- og familiedeparte-
mentet og Kunnskapsdepartementet, med Helse- 
og omsorgsdepartementet som hovedfinansiør. I 
2019 og 2020 ble det avsluttet åtte prosjekter. 
Disse omhandlet demens i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten, slagpasienter og samhand-
ling, helseøkonomi i europeiske velferdsstater, 
multikulturell bemanning og sosial innovasjon i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt 
infeksjonssykdommer blant eldre og omsorg ved 
livets slutt for kreftpasienter. Helseklassifikasjons-
systemet, HRCS, viser at hovedtyngden av 
forskningsaktiviteten er knyttet til generell helse-
relevans etterfulgt av psykisk helse. De kommu-
nale helse- og omsorgstjenestene er tjenesteområ-
det som mottar størst andel av midlene fra Helse-
Vel etterfulgt av spesialisthelsetjenesten. Det er 
også i skjæringspunktet med de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene det er flest prosjek-
ter med tematikk på tvers av tjenesteområder. 
HelseVel har hatt fem utlysninger av innovasjons-
prosjekter med god respons og kvalitet. For å 
bygge forskningskapasitet på digitaliseringsområ-

det innenfor helse, er kunnskapsnotatet som ble 
utarbeidet av HelseVel på dette området i 2020 
blitt brukt som grunnlag for prioriteringer i utlys-
ninger, i bevilgninger og i porteføljeplaner. Bud-
sjettformålet har over lengre tid investert i pro-
sjekter som bl.a bidrar til mer effektive tjenestetil-
bud, nye digitale løsninger og nye modeller for 
organisering av sektoren med tematikk som i stor 
grad er utformet av sektoren selv. Budsjettformå-
let støtter også norsk deltakelse i det europeiske 
forsknings- og innovasjonsprogrammet Active and 
Assisted Living og et europeisk nettverk for tje-
nesteforskning.

Fra 2011 er det øremerket 11 mill. kroner per 
år til Senter for omsorgsforskning innenfor pro-
grammet. Resterende finansiering oppnås gjen-
nom den konkurransebaserte forskningsarenaen. 
Disse er regionalt lokalisert ved fem høgskoler og 
universitet med helse- og sosialutdanning, med 
NTNU Gjøvik som koordinator. Senteret har eta-
blert praksisnære forskningsmiljøer, og lagt 
grunnlag for utvikling av et forskningssvakt felt.

God og treffsikker diagnostikk, behandling og 
rehabilitering (Behandling)

Budsjettformålet skal gjennom klinisk forskning 
bidra til god og treffsikker diagnostikk, behand-
ling og rehabilitering for å bedre klinisk praksis 
gjennom hele sykdomsforløpet. Forskningen skal 
være pasient- og tjenesterelevant. Forskning på 
sykdommer som representerer store samfunns-
messige utfordringer og forskning på underrepre-
senterte pasientgrupper er prioritert. Forsknings-
rådet skal prioritere forskning som har som for-
mål å bedre kunnskapen og behandlingstilbudet 
til ME-pasienter. Resultater fra prosjekter avslut-
tet i 2019 vil påvirke klinisk praksis og internasjo-
nalt retningslinjearbeid. Det er mest forskning på 
psykisk helse i 2019, etterfulgt av kreft og 
forskning på hjernen og nervesystemet. Tolv nye 
prosjekter ble innvilget i 2019, hvorav ni innenfor 
persontilpasset medisin, tre av disse samfinansi-
eres med Kreftforeningen. Forskningen utføres 
hovedsakelig i universitets- og høgskolesektoren 
og i helseforetakene, samt noe i instituttsektoren.

Global helse- og vaksinasjonsforskning (Globvac)

2020 var det siste året av Globvacs andre program-
periode. I løpet av perioden 2012–2020 har 
Globvac finansiert 64 prosjekter, inkludert ett 
nettverk og en forskerskole. Videre har 23 arran-
gementer fått støtte. Flere av prosjektene kan vise 
til resultater som bidrar til varige forbedringer i 
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helsetilstanden for sårbare grupper i lavinntekts- 
og lavere mellominntektsland. Helseklassifika-
sjonssystemett, HRCS, viser at hovedtyngden av 
forskningsaktiviteten er knyttet til infeksjoner der-
etter forplantning og fødsler som også har gått 
noe ned siden 2019. Seks nye prosjekter fikk 
finansiering i 2020 gjennom en utlysning som var 
avgrenset til universell helsedekning og bærekraf-
tige helsesystemer i lav- og mellominntektsland. 
Globvac finansierer andre del av European and 
Developing Countries Clinical Trials Partnership 
(EDCTPII) under Horisont 2020.

Fra og med 2021 innledes en satsing på global 
helseforskning, finansiert av Utenriksdeparte-
mentet og Helse- og omsorgsdepartementet i fel-
lesskap. Denne vil bidra til å følge opp Norges 
interesser og forpliktelser på området, inkludert 
FNs bærekraftmål og Horisont Europa. Satsingen 
er også i tråd med føringer i langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning. Fra 2022 omprio-
riteres 20 mill. kroner til denne satsingen. Mid-
lene skal blant annet gå til å legge til rette for plan-
lagt norsk deltakelse i nytt partnerskap om global 
helse under Horisont Europa, kalt EU-Africa Glo-
bal Health Partnership (EDCTP3). Norge har sig-
nalisert at et ønske om å delta. Partnerskapet skal 
bl.a bidra til flere kliniske studier for smittsomme 
sykdommer i afrikanske land sør for Sahara, 
bekjempelse av antibiotikaresistens med mer. 
Videre deltakelse i partnerskapet er et tiltak i 
regjeringens handlingsplan for kliniske studier 
(2021–2025).

Helseinnovasjon

Utviklingsløp innenfor helse tar ofte lang tid, er 
kostnadskrevende og komplekse. Det kreves god 
samhandling mellom næringslivet og det offent-
lige. I Stortingets behandling av Prop. 127 S 
(2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 ble 
bevilgningen økt med 40 mill. kroner for å eta-
blere en ordning som skal bidra til en mer helhet-
lig virkemiddelkjede for helseinnovasjon. Innova-
sjon Norge og Forskningsrådet fikk i oppdrag å 
utrede hvordan ulike virkemidler for forskning og 
innovasjon i kombinasjon kan bidra til et mer hel-
hetlig løp fram mot implementering av ny tekno-
logi og nye løsninger i helse- og omsorgstjenesten 
(Pilot Helse). Satsingen er videreført med 20 mill. 
kroner i 2021 og skal bidra til risikoavlastning for 
både privat og offentlig sektor og mer sømløse 
innovasjonsløp. De regionale helseforetakene 
medvirket i gjennomføringen av oppdragene høs-

ten 2020 og bidro med behovsinnsikt og forslag til 
utforming og samhandling. Det ble også innhen-
tet innspill i dialogmøter med kommunal sektor 
(KS) og næringslivet (klynger og næringsorgani-
sasjoner), samt aktører som Leverandør-
utviklingsprogrammet (LUP) og SIVA. Forsk-
ningsrådet og Innovasjon Norge leverte en modell 
for ordningen 1. oktober 2020. Det planlegges 
utlysning av hovedprosjekter med frist i septem-
ber 2021. Porteføljen til BIA inneholder prosjekter 
innenfor legemiddelutvikling, utvikling av medi-
sinsk teknologi og diagnostikk, helse-IKT, velferd-
steknologi, tjenester og produksjonsprosesser.

Strategiske satsinger

Strategiske satsinger er aktiviteter som ikke orga-
niseres gjennom eget budsjettformål. Dette omfat-
ter tverrgående temaer som f.eks. kvinners helse 
og kjønnsperspektivet, og temaer der bevilgnin-
gen er for liten til å forsvare egne programetable-
ringer.

Kvinners helse og kjønnsperspektivet

Satsingen skal bidra til mer forskning om eldre 
kvinners helse, årsakene til uønskede forskjeller i 
helse- og tjenestetilbud mellom kvinner og menn i 
et livsløpsperspektiv, minoritetskvinners helse, 
unge kvinners psykiske helse samt forebygging, 
diagnostikk, behandling og mestring av sykdom-
mer som fører til langvarige sykmeldinger og 
uførhet blant kvinner. Satsingen ble styrket med 
10 mill. kroner i statsbudsjettet for 2020. Den fore-
slås videreført i 2022.

Kjønnsperspektivet skal ivaretas slik at dagens 
helseforskning i sterkere grad skal åpne for pro-
blemstillinger knyttet til ulikheter mellom kjøn-
nene, jf. Likestillingsmeldingen (2015–2016). Det 
ble i 2020 utlyst 50 mill. kroner til satsingen der 
fire søknader ble innvilget. Det planlegges en ny, 
stor utlysning i 2022.

Evalueringer

Følgeevalueringene på fritt behandlingsvalg, pak-
keforløp for kreft, rituell omskjæring av gutter og 
Omsorg 2020 startet opp i 2017. Helse- og 
omsorgsdepartementet ga Norges forskningsråd i 
oppdrag å administre evalueringene. Noen av 
resultatene fra de tre førstnevnte evalueringene 
går frem under, mens Omsorg 2020 avsluttes i 
2022.
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Evaluering av fritt behandlingsvalg

Ved innføringen av fritt behandlingsvalg i 2015 ble 
det varslet at ordningen skulle følgeevalueres i 
regi av Forskningsrådet. Det ble bevilget 10 mill. 
kroner til evalueringen i statsbudsjettet for 2016. 
Evalueringen skulle belyse hvordan fritt behand-
lingsvalg bidrar til å realisere de sentrale målene 
for ordningen – reduserte ventetider, økt valgfri-
het for pasientene og stimulans til de offentlige 
sykehusene til å bli mer effektive. Evalueringen er 
gjennomført av Avdeling for helseledelse og hel-
seøkonomi ved Universitetet i Oslo, og med delta-
kere fra Norce Samfunn og Senter for Rus og 
Avhengighetsforskning (Seraf).

Evalueringen fra august 2021 viser at de som 
har benyttet seg av ordningen har fått kortere 
ventetider, og det fremheves at fritt behandlings-
valg har bidratt til økt valgfrihet og mangfold. Det 
slås fast at dette oppleves som svært viktig for 
noen pasienter, særlig innen psykisk helsevern, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabili-
tering. Evalueringen finner i liten grad at fritt 
behandlignsvalg har bidratt til å redusere den 
gjennomsnittlige ventetiden i spesialisthelsetje-
nesten eller effektiviten i sykehus. Det må sees i 
sammenheng med at antallet pasienter som har 
benyttet fritt behandlingsvalg utgjør en liten andel 
av det totale antallet pasienter i spesialisthelsetje-
nesten. Evalueringen viser imidlertid at fritt 
behandlingsvalg har en effekt på ventetid i de 
offentlige sykehusene i områder der fritt behand-
lingsvalg-leverandører er lokalisert.

Rapporten trekker frem at det er utfordringer 
knyttet til pasientenes og helsepersonellets kjenn-
skap til retten til å velge behandlingssted og at 
enkelte pasienter på ulike måter blir forhindret fra 
å bruke retten til fritt behandlingsvalg, f.eks. ved 
at de ikke blir informert om ordningen. Rapporten 
kommer med flere anbefalinger om hvordan dette 
kan forbedres. Departementet vil vurdere anbefa-
lingene nærmere.

Evaluering av Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft ble gradvis innført i Norge 
fra januar 2015, og i løpet av 2015 ble det innført 
28 pakkeforløp for kreft. Målet med å innføre pak-
keforløp for kreft er å bidra til rask diagnostikk og 
behandling uten ikke-medisinske begrunnede for-
sinkelser eller ventetid for pasientene. Hovedmå-
let for evalueringsprosjektet har vært å få kunn-
skap om hvordan pakkeforløp for kreft erfares av 
pasienter og tjenesteutøvere, samt å få kunnskap 
om hvorvidt pakkeforløpene oppfyller myndig-

hetenes intensjoner med dem. Prosjektet er gjen-
nomført av Sintef, NTNU og NTNU Samfunns-
forskning.

Evalueringen viser at innføring av pakkeforløp 
har bidratt til å sette pasientlogistikk og forløp på 
dagsorden og at tverrfaglig arbeid har blitt styrket 
og formalisert. Evalueringen viser videre at syke-
husene har lyktes med å jobbe smartere og mer 
effektivt og at pakkeforløp bidrar til å redusere 
ventetider og skape mer strømlinjeformede pasi-
entforløp. Fastlegene er stort sett positive til pak-
keforløp for kreft og at det finnes en rask vei inn i 
spesialisthelsetjenesten ved mistanke om kreft 
hos en pasient. Evalueringsrapporten konklude-
rer med at det ser ut som pakkeforløp medfører 
mindre uønsket variasjon i utredningstider og 
større forutsigbarhet for pasientene. For pasien-
tene har pakkeforløp bidratt til trygghet og tillit til 
at de blir godt ivaretatt uten unødige forsinkelser. 
Evalueringen tyder imidlertid ikke på at pakkefor-
løp øker pasientmedvirkning eller -involvering 
gjennom forløpet. Rapporten anbefaler blant 
annet at pasientene bør få tydeligere informasjon 
om hva brukermedvirkning er og hvordan det er 
mulig å medvirke innenfor det enkelte pakkefor-
løp. Departementet vil vurdere rapportens anbefa-
linger nærmere.

Evaluering av rituell omskjæring av gutter

Formålet med Lov om rituell omskjæring i Norge 
er å sikre at rituell omskjæring av gutter utføres 
på en forsvarlig og betryggende måte, og sikre at 
et tilbud om rituell omskjæring er tilgjengelig. 
Ifølge lov om rituell omskjæring av gutter, skal 
regionale helseforetak organisere spesialisthelse-
tjenesten slik at de som ønsker det innen helsere-
gionen, kan få utført rituell omskjæring av gutter 
på en forsvarlig måte. Samtidig er det i loven om 
rituell omskjæring av gutter presisert at tilbud om 
rituell omskjæring ikke skal skje på bekostning av 
andre pasienters lovfestede rett til helsehjelp eller 
at spesialisthelsetjenestens evne til å oppfylle 
andre lovpålagte krav eller plikter påvirkes.

Den forskningsbaserte evalueringen er utført 
av en forskergruppe fra OsloMet/NOVA og Uni-
versitetet i Oslo. I evalueringen framgår at i det 
undersøkte materiale blir det store flertallet av 
rituelle omskjæringer i Norge (mellom 600–900 
pr. år) utført av private klinikker og legekontor. 
Det utføres få rituelle omskjæringer gjennom det 
offentlige tilbudet, ca. 100 pr. år i perioden 2015–
2019. Med offentlig tilbud menes tilbud i offent-
lige sykehus og tilbud ved private klinikker som 
utfører inngrepet etter avtale med det offentlige. 
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Evalueringen viser at det har vært få komplikasjo-
ner i perioden som er undersøkt. I og med at den 
offentlige helsetjenesten står for svært få rituelle 
omskjæringer, kan det se ut til at det offentlige til-
budet om rituell omskjæring i liten grad fortren-
ger andre medisinsk nødvendige inngrep. Forel-
drene som deltok i undersøkelsen, uttrykte sterk 
tillit til det norske helsevesenet og ønsket at rituell 
omskjæring skal foretas innenfor det offentlige. 
Ifølge rapporten er informasjon om det offentlige 
tilbudet lite tilgjengelig for foreldre, og tilbudet er 
ikke likeverdig i de fire helseregionene. Rappor-
ten kommer med flere anbefalinger til hvordan 
dette kan forbedres. Departementet vil vurdere 
anbefalingene nærmere.

HelseOmsorg21-rådet og HelseOmsorg21-monitor

HelseOmsorg21-rådet og HelseOmsorg21-moni-
tor er to viktige tiltak i HelseOmsorg21-strategien. 
Fra 2020 er det etablert et nytt HelseOmsorg21-
råd med 16 medlemmer. Rådet har en viktig rolle 
som arena for dialog og møteplass på tvers av 
offentlig, privat og frivillig sektor. Rådet skal bidra 
til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstje-
nester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsut-
vikling.

HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor) viser 
statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter 
innenfor helse og omsorg i Norge. Formålet er å 
samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt 
kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer. 
Forskningsrådet har arbeidet med å videreutvikle 
monitoren i 2020 og 2021.

Kap. 781 Forsøk og utvikling mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Vesentlige endringsforslag, ut over gjennomgå-
ende budsjettiltak omtalt i del I og generell pris-
justering:
– det foreslås å flytte 1,0 mill. kroner til kap. 701, 

post 01, for En vei inn-løsningen «melde.no»
– det foreslås å flytte 9,9 mill. kroner til kap. 740, 

post 01, for pasientsikkerhet og kvalitetsforbe-
dring

Bevilgningen dekker utgifter til ulike utviklings-
prosjekter i helse- og omsorgstjenesten. Nedenfor 
omtales enkelte tiltak.

Arbeid og helse

Mange med ulike helseproblemer som står uten-
for arbeidslivet har behov for samtidig bistand fra 
arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og 
omsorgstjenestene for at målet om økt arbeidsdel-
takelse og bedre helse skal nås. Dette gjør at 

helse- og omsorgstjenestene og arbeids- og vel-
ferdsforvaltningen må samarbeide for å kunne 
møte brukernes behov for tjenester.

Tilbud innen arbeid og helse inngår i tverrfag-
lige poliklinikker innen somatikk og psykisk 
helsevern. Det er utviklet flere modeller og tiltak 
der helsetjenesten og Nav samarbeider om 
behandlingsforløp som skal bidra til bedre helse, 
arbeidsinkludering, utdanning og redusert syke-
fravær. F.eks. Individuell jobbstøtte (IPS), Skole- 
og JobbResept og HelseIArbeid fra IA-avtalen. 
Pakkeforløpene innen psykisk helse og rus gir 
tydelige anbefalinger om at forholdet til arbeid 
eller utdanning skal inngå i kartleggingen, og 
videre at det som del av behandlingen lages en 
plan for å ikke falle ut av eller tilbakeføring til 
skole/arbeid.

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet arbeider med å videreutvikle arbeid og 
helse som fagfelt. Målsettingen er at arbeid/
utdanning skal inngå i behandlingen når det er 
hensiktsmessig. Direktoratene har utarbeidet en 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  
kan nyttes under post 79 60 306 54 504 44 211

79 Tilskudd, kan nyttes under post 21 66 326 88 477 84 621

Sum kap. 781 126 632 142 981 128 832
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felles strategi, med et nasjonalt fagråd for arbeid 
og helse, og er i gang med å utarbeide felles nasjo-
nale faglige anbefalinger for tjenesteutøvere innen 
fagområdet arbeid og helse. FHI har etter opp-
drag fra Helsedirektoratet kartlagt eksisterende 
normerende produkt både nasjonalt og internasjo-
nalt som ledd i dette arbeidet.

Fra 2018 ble øremerkede midler til Raskere til-
bake overført til de regionale helseforetakene for 
å videreføre arbeidsrettede behandlingstilbud til 
personer med muskel- og skjelettlidelser og psy-
kiske lidelser. Det ble samtidig avsatt midler til en 
forskningsbasert evaluering av omleggingen, 
monitorering og kunnskapsspredning av tiltak og 
modeller med god effekt. Resultatene skal legges 
fram i 2021.

Statsforvalteren har i 2021 i oppdrag å kart-
legge tjenestesamhandling mellom Nav-kontor 
og helse- og omsorgstjenester om tjenestemotta-
kere og pasienter som har behov for samtidige 
tjenester. Denne kartleggingen vil bidra med inn-
sikt i hva som er etablert av samarbeid, og til 
dels hva som hemmer og fremmer god samhand-
ling lokalt. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil 
sammen med Helsedirektoratet få i oppdrag for 
2022 å utrede nye modeller for samarbeid mel-
lom Nav og helsetjenesten for utprøving. Beho-
vet for bedre samarbeid mellom arbeids- og vel-
ferdstjenestene og helse- og omsorgstjenestene 
er framhevet i Meld. St. 32 (2020–2021) Ingen 
utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere 
flere i arbeids- og samfunnsliv. Det er særlig pekt 
på behovet for å videreutvikle samarbeidet mel-
lom Arbeids- og velferdsetaten og de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene. Som varslet i stor-
tingsmeldingen har direktoratene derfor fått et 
felles oppdrag om å undersøke barrierer og 
mulige tiltak for tettere og mer systematisk tje-
nestesamhandling. Oppdraget omfatter også 
utprøving av nye modeller for tjenestesamhand-
ling. Utprøvingen vil særlig rette seg mot perso-
ner med psykiske helseutfordringer og/eller 
ruslidelser. 

Det vises til nærmere omtale av arbeid og psy-
kisk helse under kap 765, post 73 og om arbeid og 
helse i Arbeids- og sosialdepartementets budsjett-
proposisjon.

Nasjonal kreftstrategi (2018–2022)

Nasjonal kreftstrategi «Leve med kreft» (2018–
2022) legger grunnlaget for at norsk kreftomsorg 
skal bli enda bedre. Det skal fortsatt vært høyt 
nivå på diagnostikk og behandling. Men det skal 
være større oppmerksomhet på pasientenes psy-

kososiale behov og behovet for oppfølging etter 
avsluttet kreftbehandling.

Det skal etableres et Pakkeforløp hjem som 
skal beskrive hvordan pasientenes behov kan iva-
retas i overgangen fra sykehus til kommunen. For 
nærmere omtale av innholdet i kreftstrategien 
vises det til Prop. 1 S (2018–2019).

Det er viktig at pasienter med uhelbredelig 
kreftsykdom tilbys god palliativ behandling som 
lindrer plager og gjør den siste delen av livet så 
god som mulig. Men palliativ behandling bør ikke 
bare være et tilbud mot slutten av livet. For pasi-
enter som har behov for det, skal palliativ behand-
ling være en integrert del av hele forløpet. Regje-
ringen la fram en stortingsmelding om palliasjon i 
2020. Det vises til nærmere omtale under kap. 
761, post 21.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene er en kvalitetsreform innen psy-
kisk helse og rusbehandling. Disse skal blant 
annet bidra til økt brukermedvirkning og bruker-
tilfredshet. Pasienten skal oppleve et bedre koor-
dinert forløp, både i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunehelsetjenesten. Et viktig mål er også 
bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode 
levevaner.

Per januar 2020 var det innført tre generelle 
pakkeforløp innen rusbehandling, psykisk helse-
vern for voksne, psykisk helsevern for barn og 
unge og fire tilstandsspesifikke pakkeforløp for 
spiseforstyrrelser, psykoselidelser, tvangslidelser 
og for gravide med rusmiddelproblemer. I tillegg 
er det laget et pakkeforløp for barnevern – psy-
kisk helse. Det betyr at store deler av psykisk 
helsevern og TSB nå er organisert som pakkefor-
løp. 375 000 pasienter var per 10. juni 2021 henvist 
til pakkeforløp siden oppstarten av pakkefor-
løpene i 2019, og i underkant av 63 500 henvist til 
pakkeforløp i 2021.

Implementering, forbedring og videreutvikling 
av pakkeforløpene har høy prioritet. I 2020 og 
2021 har Helsedirektoratet arbeidet med å videre-
utvikle pakkeforløpene. Pakkeforløp spiseforstyr-
relser utvides fra 18 til 23 år, det lages kapitler om 
utredning av ADHD hos barn og unge, oppfølging 
etter rusmiddeloverdose, samtidige rus- og psy-
kiske lidelser (ROP-lidelser) og om familiearbeid 
og ivaretakelse av barn som pårørende. Disse 
kapitlene vil inngå i eksisterende pakkeforløp. I 
juni 2020 ble pakkeforløp barnevern – kartlegging 
og utredning av psykisk helse og rus hos barn og 
unge publisert. Dette utvides med kapitler om 
somatisk helse, tannhelse og seksuell helse.
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Helsedirektoratet, brukerne og tjenestene kan 
følge med på om målsetningene for pakkefor-
løpene nås både gjennom slike årlige rapporter, 
gjennom følgeevalueringer fra Sintef og gjennom 
et eget dashboard for pakkeforløp, der informa-
sjon om resultater legges ut fortløpende. Årsrap-
port fra Helsedirektoratet viser at 70 pst. av pasi-
enter i pakkeforløp for psykisk helse og rus ble 
utredet innen anbefalt forløpstid i 2020. Dette er 
under målet om 80 pst., men viser god utvikling. 
Den første evalueringen fra Sintef (2019) der fag-
folk ble intervjuet, viste enighet om at det faglige 
innholdet i pakkeforløpene er godt, men at ansatte 
opplevde registreringen som belastende. I evalue-
ringen for 2020 ble både fagfolk, pasienter, bru-
kere og pårørende intervjuet. Det er fortsatt enig-
het om at intensjonene i pakkeforløp er gode. 
Administrative rutiner og krav knyttet til koding 
og registrering av pakkeforløpene har blitt mer 
etablert i tjenesten. Målsetningene om bruker-
medvirkning, sammenhengende og koordinerte 
forløp, og bedre somatisk helse og levevaner er 
ikke er tilstrekkelig implementert.

Helsedirektoratet og RHF’ene legger evalue-
ringene til grunn i implementering og videreutvik-
ling av det helsefaglige innholdet i pakkefor-
løpene, og i arbeidet med å bedre rapportering og 
tekniske løsninger knyttet til pakkeforløpene.

Pakkeforløpene innen psykisk helse og rus er 
komplekse og innebærer store endringer i organi-
sering og arbeidsmåter på psykisk helse- og rus-
feltet. Helsedirektoratet vil forskyve sluttevalue-
ringen med ett år slik at tiltakene som settes inn 
kan få bedre tid til å virke. De regionale helsefore-
takene skal også sørge for at brukerrepresentan-
ter og erfaringskonsulenter involveres i forbe-
dringsarbeidet og implementeringen av pakkefor-
løpene.

Bevilgningen til Helsedirektoratets arbeid 
med pakkeforløp ble i forbindelse med Stortingets 
behandling av Prop. 1 S (2019–2020) styrket med 
5 mill. kroner over kap. 740, post 21 til utvikling av 
pakkeforløp for ADHD og andre nevroutviklings-
forstyrrelser.

Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet 
tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren 
(InnoMed)

InnoMed skal spre kompetanse om tjenesteinno-
vasjon på tvers av primær- og spesialisthelsetje-
nesten. Bevilgningen på totalt 12,9 mill. kroner i 
2022 går til videreføring av InnoMed som nasjo-
nalt kompetansenettverk for behovsdrevet tjene-
steinnovasjon i helse- og omsorgssektoren. Inno-
Med eies og styres av de fire regionale helsefore-
takene og KS.

Dataanalyse, styringsinformasjon og statistikk

Ved Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–
2020) ble det bevilget 0,5 mill. kroner til arbeid 
med dataanalyse, styringsinformasjon og statis-
tikk i Helsedirektoratet. Bevilgningen foreslås 
videreført i 2022.

Post 79 Tilskudd

Bevilgningen dekker bl.a. tilskudd til utviklings- 
og kompetansehevende tiltak innenfor enkelte 
områder av helsetjenesten.

Følgende tiltak fra saldert budsjett 2021 fore-
slås videreført i budsjettforslaget for 2022:
– Tilskuddsordning for pasientorganisasjoner 

som ønsker å etablere kontaktfamilieordning
– Kliniske etikkomitéer. Øvrig tilskudd til sente-

ret er omtalt under kap. 761, post 21
– Norsk ressursgruppe for organdonasjon 

(Norod)
– Nasjonalt faglig nettverk for organdonasjon til 

transplantasjon (NFNOT)
– Stiftelsen organdonasjon
– Nasjonalt medisinsk museum
– Standard Norge
– Økt rekruttering av blodgivere. Tilskuddet 

utbetales til Røde Kors
– 26,5 mill. kroner til Blå Kors Kompasset. Blå 

Kors har utviklet modeller og tiltak som kan nå 
barn som er pårørende.

– 9,7 mill. kroner til Diabetesforbundet
– 7,6 mill. kroner til Norsk pasientforening og 

Landsforening for uventet barnedød
– 2,8 mill. kroner til Kreftlinjen
– 1,1 mill. kroner til onkologiske faggrupper
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Kap. 783 Personell

Helse- og omsorgstjenesten er svært personell- og 
kunnskapsintensiv. Personell utgjør om lag to tre-
deler av den samlede ressursinnsatsen. Både 
utdanning av helsepersonell og kompetanseutvik-
ling er viktig for innholdet i og kvaliteten på tje-
nestene. Tilstrekkelig og riktig kompetanse må 
sikres, samtidig som tjenestene er preget av end-
ring og utvikling.

Grunnutdanninger, videre-, etter- og spesialist-
utdanningene må være innrettet for å møte pasien-
tenes og tjenestenes behov. For å møte framtidige 
personell- og kompetanseutfordringer i tjenesten 
må både breddekompetanse og spesialisert kom-
petanse sikres for å ivareta og videreutvikle gode 
tjenestetilbud. Godkjennings- og autorisasjonsord-
ningene må innrettes slik at sentrale målsettinger 
for den helhetlige helse- og omsorgstjenesten iva-
retas.

Anmodningsvedtak

Medisinstudenter i primærhelsetjenesten

Vedtak nr. 363, 19. desember 2017

«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget 
med en sak om hvordan alle medisinstudenter 
kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 1 S 
(2017–2018), jf. Innst. 11 S (2017–2018).

I Innst. 11 S (2020–2021) viser Helse- og 
omsorgskomiteen til at Stortinget ikke har mottatt 
egen sak og anser derfor ikke vedtaket som 
utkvittert.

I Innst. 580 S (2020–2021) har Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen vist til behandlingen av 
vedtaket i helse- og omsorgskomiteen og vist til at 
departementet vil komme tilbake til saken på 
egnet måte. Komiteen avventer tilbakemeldingen 
før vedtaket kvitteres ut.

I Innst. 12 S (2020–2021) sluttet Stortinget seg 
til en økning i kapasiteten av medisinutdanningen i 
Norge ved bruk av desentraliserte studiemodeller.

I den nasjonale retningslinjen for medisinut-
danningen som ble vedtatt i 2020, ble det for-
skriftsfestet at alle medisinstudenter skal ha 10 
ukers praksis i primærhelsetjenesten.

Som en oppfølging av Grimstadutvalgets rap-
port har regjeringen nedsatt en interdepartemen-
tal arbeidsgruppe som ser på mulighetene for å 
øke utdanningskapasiteten i medisin i Norge gjen-
nom å ta en større deler av helsetjenesten i bruk. 
Gjennom dette arbeidet har universitetene ved de 
medisinske fakultetene meldt om utfordringer 
knyttet til praksisplasser i kommunene.

I Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige 
universiteter og høyskoler vises det til en nasjonal 
prosess om dimensjoneringen av medisinutdan-
ningen i årene framover. Stortinget behandlet 
meldingen våren 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Hel-
sedirektoratet i oppdrag å utrede etablering av 
praksiskontor i kommunene for helse- og sosial-
faglige utdanninger. Praksiskontorer kan bidra til 
bedre organisering og koordinering av praksis.

Spesialisering innen geriatri

Vedtak nr. 642, 24. april 2018

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle akutt-
sykehus i Norge har breddekompetanse innen 
behandling av eldre, og at alle store akuttsykehus 
skal ha spesialist i geriatri.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. nr. 
8:135 S (2017–2018), jf. Innst. 227 S (2017–2018). I 
Innst. 11 S og Innst. 373 S (2019–2020), samt i 
Innst. 11S (2020–2021) uttaler Stortinget at de 
avventer med å utkvittere vedtaket til slik beman-
ning er på plass ved samtlige store sykehus, her-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 128 086 106 344 64 977

61 Tilskudd til kommuner 131 047 160 416 193 338

79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 15 983 27 869 28 337

Sum kap. 783 275 116 294 629 286 652
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under i Helse Førde HF og Nordlandsykehuset HF. 
Det vises til tilsvarende merknad fra Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen, jf. Innst. 580 S (2020–2021).

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i opp-
drag å sikre at alle akuttsykehus skal ha bred-
dekompetanse innenfor behandling av eldre, og at 
alle store akuttsykehus skal ha spesialist i geriatri. 
I årlig melding for 2020 rapporterer Helse Vest 
RHF at Helse Førde HF har ansatt geriater i bistil-
ling, i et samarbeid med Haraldsplass diakonale 
sykehus, og at de har leger i spesialisering i geria-
tri. Helse Nord RHF rapporterer at det ved Nord-
landssykehuset HF er geriater i Bodø. De regio-
nale helseforetakene rapporterer at de arbeider 
med rekruttering og at de har leger i spesialise-
ring i denne spesialiteten ved mange sykehus. I 
tillegg arbeides det mange steder med bred-
dekompetanse på tvers av personellgrupper og 
legespesialiteter for å ivareta og styrke tilbudet 
innen geriatri. I ny spesialistutdanning for leger er 
det også læringsmål i spesialiteten i akutt- og mot-
taksmedisin og i de indremedisinske spesialite-
tene som sikrer breddekompetanse innen 
behandling av eldre. Anmodningsvedtaket ansees 
som oppfylt.

Kvalitet i legenes spesialistutdanning

Vedtak nr. 922, 12. juni 2018

«Stortinget ber regjeringen sikre kvaliteten i spe-
sialistutdanningen for leger gjennom nasjonalt 
standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at 
de regionale helseforetakene legger anbefalt 
antall læringsaktiviteter, benevnt som prosedyre-
listene, til grunn for å sikre grunnleggende og lik 
kompetanse for alle legespesialister som utdan-
nes i Norge.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Dok. 8:210 
S (2017–2018), jf. Innst. 339 S (2017–2018). I Innst. 
11 S (2019–2020) og Innst. 373 S (2019–2020) 
framgår det at Stortinget avventer regjeringens 
omtale av oppfølgingen av vedtaket når Helsedi-
rektoratets prosesser er ferdige.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å sørge for 
nasjonal standardisering i legenes spesialistutdan-
ning i henhold til Stortingets vedtak. Direktoratet 
rapporterer at de har gjennomført en bred høring 
for å kvalitetssikre prosedyrelistene. Regionale 
helseforetak og private og ideelle utdanningsvirk-
somheter har gitt innspill på kvalitet og innhold på 
prosedyrelistene. For spesialiteten allmennmedi-
sin har innspill blitt innhentet fra Legeforeningens 
spesialitetskomité. Helsedirektoratet følger med 

på helheten og kvaliteten i legenes spesialistut-
danning. De rapporterer at de er i gang med å 
utvikle en helhetlig plan for kvalitetsoppfølging av 
alle elementene i ny spesialistutdanning for leger. 
Blant annet vil følgende prosesser vil bli vektlagt; 
endringer i spesialitetsstrukturen, endringer i 
læringsmål og nasjonalt anbefalte læringsaktivite-
ter, følge opp utdanningsvirksomhetene der spesi-
aliseringen skjer og innhente øvrig informasjon 
om kvaliteten i spesialistutdanningen. Anmod-
ningsvedtaket ansees som utkvittert.

Palliativ medisin som medisinsk spesialitet

Vedtak nr. 90, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen etablere palliativ 
medisin som en medisinsk spesialitet, eller påbyg-
gingsspesialitet som gir en formalisering av kom-
petanse i palliativ medisin med status som medi-
sinsk spesialitet. Muligheten for å bygge på 
læringsmål/innhold fra ulike spesialiteter skal 
inngå i etableringen av den nye spesialiteten. 
Som en følge av dette må det opprettes kliniske 
utdanningsstillinger.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg, 
jf. Innst. 73 S (2020–2021).

Helsedirektoratet er gitt oppdrag i tildelings-
brevet for 2021 om å starte arbeidet med å eta-
blere en ny medisinsk spesialitet i palliasjon i hen-
hold til Stortingets vedtak. Muligheten for å 
bygge på læringsmål og innhold fra ulike spesiali-
teter skal inngå i etableringen av den nye spesiali-
teten. Den nye spesialiteten skal ivareta faglige 
behov i spesialisthelsetjenesten og den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten, jf. Meld. St. 24 
(2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgod-
kjenning for leger og tannleger skal legges til 
grunn for arbeidet med etableringen. Anmod-
ningsvedtaket ansees å være oppfylt.

Autorisasjon til naprapater og osteopater og 
vurdering av akupunktører

Vedtak nr. 165 (2020–2021) 3. desember 2020

«Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisa-
sjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny 
vurdering av om akupunktører skal autoriseres 
som helsepersonell. Inntil vurderingen av akup-
unktører er fullført skal momsunntak videre-
føres.»
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Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 1 S 
(2020–2021), jf. Innst. 11 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp ved Prop. 236 L (2020–
2021) om endringer i helsepersonelloven som ble 
fremmet for Stortinget 17. september 2021. I pro-
posisjonen er det foreslått å autorisere naprapater 
og osteopater etter helsepersonelloven, jf omtale 
av vedtak nr. 1347.

Hovedformålet med autorisasjonsordningen 
fremgår av helsepersonellovens forarbeider; å iva-
reta pasienters sikkerhet, sikre at helsepersonel-
let har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en 
bestemt yrkesrolle, og at pliktbrudd kan føre til til-
bakekall av autorisasjon såfremt helsepersonellet 
finnes uskikket.

I vurderingen av om akupunktører skal gis 
autoriasjon som helsepersonell, er det sett hen til 
de kriteriene som fremkommer av forarbeidene til 
helsepersonelloven og som bør tillegges vekt ved 
vurderingen av om en yrkesgruppe bør gis autori-
sasjon. (i) Utdanning: Utdanningen ved Høysko-
len Kristiania er NOKUT-godkjent, men den byg-
ger i stor grad på tradisjonell kinesisk medisin, 
som ifølge Helsedirektoratet gjør at den i mindre 
grad kan anses vitenskapelig forankret. (ii) Yrkes-
rollens innhold: Mange akupunktører arbeider i 
direkte pasientrettet virksomhet, og mange er 
selvstendig næringsdrivende. Skadepotensialet 
anses imidlertid som lite. Bivirkninger er ikke 
alvorlige, og antallet registrerte skader så lavt at 
behandlingen anses trygg og med liten risiko for 
pasienten. (iii) Internasjonale forhold: Autorisa-
sjon av akupunktør er ikke regulert i Norden, kun 
i Portugal og Malta i Europa. I Sveits må man 
være autorisert lege for å drive akupunktur. I 
Frankrike og Ungarn må man være lege med 
videreutdanning i akupunktur for å praktisere 
akupunktur.

Etter en helhetlig vurdering av om akupunktø-
rer skal gis autoriasjon som helsepersonell, er det 
besluttet at akupunktører ikke gis autorisasjon. 
Det er lagt vekt på hovedformålet med autorisa-
sjonsordningen, kriteriene som bør tillegges vekt 
ved vurderingen av autorisasjon av nye yrkes-
grupper. Anmodningsvedtaket anses som utkvit-
tert.

Strengere språkkrav for helsepersonell

Vedtak nr. 966, 20. mai 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede en lovregule-
ring av språkkrav – kombinert med tilbud om 
språkopplæring – som er nødvendig for å ivareta 

kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og 
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Vedtaket ble truffet i forbindelse med behandling 
av Dokument 8:181 S (2020–2021), Innst. 401 S 
(2020–2021).

Spørsmålet om lovregulering av språkkrav er 
utredet i Helse- og omsorgsdepartementet. Det 
foreslås ikke lovregulering av språkkrav. Plikten 
til forsvarlighet innebærer at arbeidsgiver har 
ansvar for at deres ansatte har nødvendig språk- 
og kommunikasjonskunnskaper for å ivareta sine 
arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte. Det følger 
derfor av gjeldende regelverk at helsepersonell, 
også ufaglærte som yter helse- og omsorgstje-
nester, skal ha nødvendige språkkunnskaper for å 
utøve sitt yrke på en forsvarlig måte. En stor utfor-
dring med lovregulering av språkkunnskaper vil 
være å finne riktig nivå på kravene til forskjellige 
yrker og ulike stillinger. Forskrift om tilleggskrav 
for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskva-
lifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits stiller 
krav om språktest og kurs i nasjonale fag for de 29 
lovregulerte helseprofesjonene. Språkkravet er 
Bergenstesten nivå B2. For å styrke tilbudet om 
språkopplæring er Helsedirektoratet gitt i opp-
drag å utarbeide en nasjonal veileder med eksem-
pler på nødvendige språkkunnskaper i ulike type 
jobber. Formålet med veilederen er å understøtte 
arbeidsgiveres ansvar for å sikre nødvendige 
språkkunnskaper. Det foreligger ulike typer 
norskkurs, også webbaserte, som er gode verktøy 
for å tilegne seg og forbedre norskkunnskaper. 
Anmodningsvedtaket anses ukvittert.

Lovforslag om autorisasjon av naprapater og 
osteopater

Vedtak nr. 1347, 23. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen sikre at naprapater 
og osteopater gis of fentlig autorisasjon, og 
fremme et lovforslag om dette så raskt som mulig 
over sommeren og senest i september, samt sikre 
at det midlertidige momsfritaket videreføres frem 
til autorisasjon er på plass.»

Vedtaket ble truffet ved behandlingen av Prop. 
195 S (2020–2021), jf. Innst. 600 S (2020–2021).

Vedtaket er fulgt opp ved Prop. 236 L (2021–
2022) om endringer i helsepersonelloven som ble 
fremmet for Stortinget 17. september 2021. I pro-
posisjonen er det foreslått å autorisere naprapater 
og osteopater etter helsepersonelloven. Det tas 
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sikte på at loven trer i kraft raskt etter en ev. vedta-
kelse.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

For å få et klarere skille mellom midler til statlige 
driftsutgifter og tilskuddsmidler, er bevilgningen 
delt mellom post 21 og post 79, Andre tilskudd. 
Det er gitt en samlet omtale under post 79.

Post 61 Tilskudd til kommuner

Det gis tilskudd til kommuner for leger i del 1 av 
spesialistutdanningen, LIS1. Det vises til omtale 
av ordningen, herunder forslag om økning i antal-
let LIS1-stillinger i 2022, under kap. 732, post 70.

Kommunene skal i 2022 ta imot legene i de 38 
nye LIS1-stillingene som er opprettet i Helse Nord 
RHF. Bevilgningen foreslås økt med 14,9 mill. kro-
ner til 19,65 mill. kroner til disse stillingene i 2022. 
Videre skal de siste 50 av de 100 midlertidige 
LIS1-stillingene som ble opprettet i 2020 til kom-
munene. Bevilgningen foreslås økt med 1 mill. 
kroner til 26 mill. kroner knyttet til disse stillin-
gene i 2022. Også de 50 første av de 100 perma-
nente LIS1-stillingene som ble opprettet i skal i 
kommunehelsetjeneste i 2022. Bevilgningen fore-
slås økt med 12,5 mill. kroner til disse stillingene i 
2022. Til sammen foreslås bevilgningen over kap. 
783, post 61 økt med 28,4 mill. kroner.

Post 79 Andre tilskudd

Helsepersonellregisteret og Legestillingsregisteret

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndig-
hetenes register over helsepersonell med norsk 
autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning etter 
helsepersonelloven. Legestillingsregisteret (LSR) 
gir en nasjonal oversikt over fordeling av legestil-
linger. Helsedirektoratet er eier og faglig forvalter 
av HPR og LSR, mens Direktoratet for e-helse for-
valter plattformen registeret benytter. Det er 
løpende behov for å utvikle registrene slik at de 
treffer godt på behovene i hele tjenesten. Dette 
inkluderer å digitalisere, forenkle datainnsam-
ling og trekke på andre registre i forbindelse med 
analyser mv.

Register for reservepersonell og innsatspersonell i 
forbindelse med covid-19 pandemien

I forbindelse med pandemien ble det i mars 2020 
etablert et nasjonalt register for reservepersonell, 
nasjonalthelsepersonell.no, hvor helsepersonell 
med ledig kapasitet kan registrere seg. Helsefore-

tak og andre kan få brukertilgang til å rekruttere 
personell direkte fra registeret. En undergruppe 
med Nasjonalt innsatspersonell ble etablert i 
november 2020. Innsatspersonellet er kvalitets-
sikret, har fått opplæring og de har sagt seg villig 
til å reise og ta oppdrag på kort varsel. Underveis i 
pandemien har kommuner rapportert om utfor-
dringer vedrørende å skaffe tilstrekkelig perso-
nell. Samtidig er de nasjonale registrene benyttet i 
mindre grad enn forventet. Det er behov for å 
videreføre tiltakene inntil videre.

Helsepersonell utdannet i utlandet

Helsedirektoratet har ansvar for autorisasjon og 
godkjenning av helsepersonell som skal sikre at 
pasienter møter helsepersonell som har riktig 
utdanning og kompetanse. Det ble i 2020 behand-
let 25 000 søknader om autorisasjon og lisens fra 
søkere over hele verden. Helsepersonell fra utlan-
det omfatter 23 pst. av disse sakene.

Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for 
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land 
utenfor EØS og Sveits fra 2017 stiller krav om 
språktest og kurs i nasjonale fag for de 29 lovregu-
lerte helseprofesjonene. I tillegg kreves prøve i 
legemiddelhåndtering og fagprøve for noen profe-
sjoner. Helsedirektoratet har inngått avtaler med 
forskjellige utdanningsinstitusjoner om kurs i 
nasjonale fag og fagprøver. Gjennomføring av til-
leggskravene gir søkerne økte kostnader for å 
oppnå autorisasjon.

Personell- og kompetansestatistikk

Statistisk sentralbyrås beregningsmodell Helse-
mod brukes til å fremskrive tjenestenes behov for 
og tilgangen på personell på nasjonalt nivå. På 
oppdrag fra departementet jobber Statistisk sen-
tralbyrå med analyser som skal forbedre framskri-
vingsmodellen. Framskrivninger bidrar til et 
bedre kunnskapsgrunnlag i arbeidet med tilgang 
på personell og kompetanse i helse- og omsorgs-
tjenestene, og ses i sammenheng med andre tiltak 
for bedre tjenesteorganisering og bedre anven-
delse av personellet.

Legenes spesialistutdanning

Helsedirektoratet følger med på helheten og kvali-
teten i legenes spesialistutdanning i tråd med den 
forskriftsfestede rollen i Spesialistforskriften. Det 
er et løpende behov for å utvikle legenes spesialis-
tutdanning i tråd med utviklingen innen demo-
grafi, sykdomsbyrde, faglig og teknologisk utvik-
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ling, og med tanke på regional fordeling. Direkto-
ratet legger opp til en helhetlig plan for kvalitets-
oppfølging av alle elementene i ny spesialistutdan-
ning for leger, jf. omtalen av anmodningsvedtak 
nr. 922, juni 2018. Direktoratet framholder at revi-
sjoner av spesialiteter bør gjennomføres som hel-
hetlige revisjoner, hvor læringsmål og læringsak-
tiviteter sees i sammenheng og der det tas hensyn 
til fagenes utvikling og fremtid. Direktoratet fort-
setter arbeidet med å godkjenne og registrere 
utdanningsvirksomheter i henhold til kravene 
som er satt for å kunne tilby spesialistutdanning 
for leger.

Direktoratet har også fått oppdrag om å starte 
arbeidet med å etablere en ny medisinsk spesiali-
tet i palliasjon i henhold til Stortingets vedtak, jf 
omtale av anmodningsvedtak nr. 90, november 
2020.

Se kap. 732, post 70 for omtale av økning i 
antall stillinger for leger i del 1 av spesialistutdan-
ningen, LIS1-stillinger. Se kap. 762, post 63 for 
øvrig omtale av spesialistutdanning i allmenn-
medisin.

Kurs og veiledningstiltak

I regi av statsforvalterne gis det tilskudd til kurs 
og veiledningsprogram for del 1 av spesialistut-
danningen for leger og turnusfysioterapeuter, 
samt til veiledere for leger i del 1 og turnusfysiote-
rapeuter. Tilskudd til reise- og flytteutgifter for 
leger i del 1 av spesialistutdanningen og til fysiote-
rapeuter i turnus gis etter eget regelverk hvor dis-
trikts- og rekrutteringshensyn vektlegges.

Kiropraktorer har ett års turnustjeneste hos 
privatpraktiserende kiropraktor. Det var om lag 40 
kiropraktorkandidater i turnustjeneste i 2020. Det 
gis tilskudd til privatpraktiserende kiropraktorer 
som tar imot turnuskandidater. Det forventes 
samme nivå på antall kandidater de nærmeste 
årene.

Kvalifikasjonsprogram for autorisasjonssøkere med 
mastergrad i psykologi fra ELTE-universitetet i 
Ungarn

Som følge av praksisendring høsten 2016 har kan-
didater med master i psykologi fra ELTE-universi-
tetet i Budapest fått avslag på søknad om autorisa-

sjon og/eller lisens for å gjennomføre praksis. 
Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, utarbeidet komplette-
rende tiltak for om lag 200 studenter som hadde 
påbegynt utdanningen ved ELTE før Helsedirek-
toratet endret godkjenningspraksis høsten 2016. 
Tiltaket har en varighet på 14 måneder og skal 
føre fram til norsk autorisasjon som psykolog. 
Kull en av i alt tre startet i november 2018 og var 
ferdig ved årsskiftet 2019/2020. Kull 2 startet i 
november 2019 og er ferdig i februar 2021. Tilta-
kets kull 3 hadde oppstart februar 2021. Videre 
jobber Helsedirektoratet med en særskilt tilrette-
legging for enkeltkandidater som vil strekke seg 
over i 2022 og 2023.

Kostnadene til programmet vil fluktuere noe 
fra år til år avhengig av hvor mange kandidater 
som til enhver tid gjennomfører programmet og 
kostnader forbundet med dette. Det er lagt opp til 
noe overlapp mellom puljene, slik at det på gitte 
tidspunkt vil være mer enn en pulje som gjennom-
fører programmet. Det foreslås å redusere bevilg-
ningen med 42 mill. kroner til kvalifikasjonspro-
grammet i 2022. Samlet foreslås det om lag 
23 mill. kroner til formålet i 2022.

Alternativ behandling

Formålet med bevilgningen er å sørge for kvali-
tetssikret informasjon som kan øke kunnskapen 
om alternativ behandling, bidra til etisk bevissthet 
blant utøverne, samt bedre sikkerhet og kunn-
skap for brukerne. Bevilgningen dekker utgifter 
til registerordningen for utøvere av alternativ 
behandling i Brønnøysundregistrene (Altbas) og 
tilskudd til Nasjonalt forskningssenter for komple-
mentær og alternativ behandling (Nafkam). Naf-
kam bidrar internasjonalt som ett av to europeiske 
samarbeidssentre for tradisjonell medisin i Ver-
dens helseorganisasjon med hovedansvar for kva-
litet og sikkerhet innen alternativ behandling.

Fra 2022 innføres det resultatbasert finanse-
ring for sentrene som mottar tilskudd over kap. 
762 post 70, samt for Nafkam. Helsedirektoratet 
vil foreta omfordeling av 2 pst. av grunntilskuddet 
basert på gjennomsnittlig treårig beregnede 
forskningspoeng. Det vises til nærmere omtale 
under kap. 762 post 70 og under programkategori 
10.70 Tannhelsetjenester.
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Programområde 30 Helsetjenester, folketrygden
Folketrygdens stønad til helsetjenester (kapittel 5 
i folketrygdloven) har som overordnet mål å gi 
befolkningen i alle deler av landet god tilgang til 
nødvendige helsetjenester ved å dekke utgifter til 
helsetjenester. Folketrygden gir i hovedsak stø-
nad til helsetjenester utenfor institusjon. 
Omsorgstjenester og forebyggende tjenester 
finansieres i utgangspunktet ikke av folketrygden.

Kommunene har ansvaret for den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og staten ved de regi-
onale helseforetakene for spesialisthelsetjenesten. 
Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige 
tannhelsetjenesten. Foruten det ansvarlige for-
valtningsnivåets egenfinansiering av tjenestene, 
bidrar folketrygden og pasientene til finansiering 
av en del tjenester gjennom refusjoner og egen-
andeler.

Folketrygden gir, etter nærmere vilkår, stønad 
til dekning av utgifter til tjenester ved private labo-
ratorier og røntgeninstitutt, privatpraktiserende 
legespesialister og spesialister i klinisk psykologi. 
I den kommunale helse- og omsorgstjenesten gis 
det trygderefusjoner til bl.a. allmennlege- og fysio-
terapitjenester. Refusjonstakstene for lege-, fysio-
terapi- og psykologtjenester blir fastsatt som 
resultat av de årlige takstforhandlingene.

Innen tannhelse gis det stønad til tannregule-
ring hos barn og unge, og til dekning av utgifter til 
tannbehandling til voksne som har særskilte syk-
dommer eller lidelser.

Legemidler og medisinsk forbruksmateriell på 
blå resept finansieres også av folketrygden og 
pasientene.

Over bidragsordningen gis det støtte til dek-
ning av utgifter til enkelte helsetjenester når utgif-
tene ellers ikke dekkes etter folketrygdloven eller 
andre lover.

Saksbehandlingen og utbetalingen av refusjo-
ner foregår i Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). 
Helfo er en egen organisatorisk og administrativ 
enhet underlagt Helsedirektoratet. Se omtale 
under programkategori 10.40 Sentral helseforvalt-
ning.

I 2021 ble det innført krav om at stønad til hel-
setjenester etter folketrygdloven kapittel 5 frem-
settes av, og utbetales direkte til tjenesteyteren 
(direkte oppgjør).

I 2021 ble egenandelstak 1 og 2 ble slått 
sammen til ett felles egenandelstak. Endringen er 
en forenkling for brukerne og gir lavere egenan-
delsutgifter til de som oppnådde frikort ved begge 
takordningene eller har høye egenandelsutgifter 
under begge takene.
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Programkategori 30.10 Spesialisthelsetjenester mv.

Utgifter under programkategori 30.10 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 30.10 fordelt på postgrupper

Kap. 2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

Bevilgningen dekker folketrygdens utgifter til 
spesialist- og psykologhjelp, tannbehandling og 
private laboratorier og røntgeninstitutt etter folke-
trygdeloven kapittel 5.

Vesentlige endringsforslag, utover underlig-
gende vekst og generell prisjustering:
– 20 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 

at takstene innenfor tannbehandling underre-
guleres med 0,9 pst.

– 36 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av teststasjon ved grenseoverganger.

Post 70 Spesialisthjelp

Folketrygden dekker utgifter til legehjelp hos pri-
vatpraktiserende legespesialister som har avtale 
om driftstilskudd med regionalt helseforetak 
(avtalespesialister). Utgiftene dekkes etter for-
skrift gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

2711 Spesialisthelsetjeneste mv. 5 598 641 6 292 046 6 398 230 1,7

Sum kategori 30.10 5 598 641 6 292 046 6 398 230 1,7

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

50-89 Overføringer til andre 5 598 641 6 292 046 6 398 230 1,7

Sum kategori 30.10 5 598 641 6 292 046 6 398 230 1,7

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Spesialisthjelp 2 151 803 2 300 050 2 530 000

71 Psykologhjelp 338 936 354 300 375 000

72 Tannbehandling 2 034 404 2 320 022 2 450 020

76 Private laboratorier og røntgeninstitutt 1 073 498 1 317 674 1 043 210

Sum kap. 2711 5 598 641 6 292 046 6 398 230
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medhold av folketrygdloven § 5-4, jf. omtale under 
kap. 2755, post 70. Formålet med stønaden er å gi 
kompensasjon for utgifter til legetjenester ved 
sykdom eller mistanke om sykdom, ved skade 
eller lyte og ved svangerskap og fødsel.

Regionale helseforetak skal sørge for at perso-
ner med fast bopel eller oppholdssted innen helse-
regionen tilbys spesialisthelsetjeneste. Avtalespe-
sialistene finansieres ved driftstilskudd fra regio-
nale helseforetak, trygderefusjoner og egenande-
ler fra pasientene. Pasienten skal som hovedregel 
betale egenandel. Det skal ikke betales egenandel 
ved:
– kontrollundersøkelser under svangerskap, ved 

fødsel og ved behandling for sykdom i forbin-
delse med svangerskap og fødsel.

– skader eller sykdom som skyldes yrkesskade 
eller krigsskade.

– behandling av barn under 16 år og ved psyko-
terapeutisk behandling av barn og ungdom 
under 18 år.

– undersøkelse, behandling og kontroll for all-
mennfarlige smittsomme sykdommer.

Det er et vilkår for refusjon fra folketrygden at 
legespesialisten har avtale om driftstilskudd med 
regionalt helseforetak. Enkelte unntak fra dette 
går fram av forskrift til folketrygdloven § 5-4.

Det er begrensninger i retten til stønad for per-
soner som kommer til legespesialist uten å ha 
henvisning fra annen lege. Pasienten kan i slike 
tilfeller avkreves en forhøyet egenandel, og legens 
bruk av takster er innskrenket.

De regnskapsførte utgiftene gikk ned med 
6 mill. kroner fra 2019 til 2020, tilsvarende -0,3 pst. 
Den negative veksten skyldes lavere aktivitet sær-
lig våren 2020 på grunn av koronapandemien. 
Volumveksten i 2020 anslås samlet til -1,2 pst. 
Volumveksten i 2021 anslås til 3 pst. Honorar-
takstene ble økt 1. juli 2021 med 5,5 pst. Helår-
svirkningen er innarbeidet i budsjettforslaget for 
2022.

1 Begrepet volumvekst brukes for å forklare utgiftsendringer som ikke følger av endring i refusjonssatser og egenandeler.

Det vises også til omtale under kap. 732 post 76 
vedr. arbeidet med å inkludere avtalespesialistene 
i ISF-ordningen.

Post 71 Psykologhjelp

Utgifter til psykologhjelp hos privatpraktiserende 
psykologspesialist dekkes etter folketrygdloven 
§ 5-7 med forskrifter. Med visse unntak er det et 
vilkår for refusjon at psykologen har driftsavtale 

med regionalt helseforetak (avtalespesialister). 
Det er også et vilkår at pasienten er henvist fra 
lege, psykolog eller fra barnevernadministra-
sjonens leder. Dette gjelder likevel ikke for inntil 
tre utredende undersøkelser eller samtaler.

Stønaden ytes etter fastsatte takster og pasien-
ten må vanligvis betale egenandel. Ved behandling 
av barn og ungdom under 18 år, ved hiv-infeksjon 
og ved visse former for krisepsykologisk behand-
ling, er pasienten fritatt for å betale egenandel.

Tabell 4.18 Utgifter og aktivitetsvekst privatpraktiserende spesialister 2019–2022 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020

Saldert 
budsjett 2021

Forslag 
2022

Kap. 2711, post 70 2 158 2 152 2 300 2 530

Volumvekst (anslag)1 2,4 % -1,2 % 4 % 3 %
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1 Avsetning til fond ble relativt lave i 2020 på grunn av at takstforhandlingene ble gjennomført på høsten og ikke våren. Fonds-
avsetning blir avtalt i forhandlingene.

De regnskapsførte utgiftene økte med 13 mill. 
kroner til 339 mill. kroner i 2020, eller med 4,1 pst. 
Takstoppgjøret i 2020 ble utsatt til høsten pga. 
pandemien og ga derfor relativt liten virkning på 
de regnskapsførte utgiftene i 2020. Utgiftsveksten 

i 2020 skyldes i hovedsak en anslått volumvekst på 
3,2 pst.

Honorartakstene ble økt 1. juli 2021 med 
2,3 pst. Helårsvirkningen er innarbeidet i budsjett-
forslaget for 2022.

1 Begrepet volumvekst brukes for å forklare utgiftsendringer som ikke følger av endring i refusjonssatser og egenandeler.

Det vises også til omtale under kap. 732 post 76 
vedr. arbeidet med å inkludere avtalespesialistene 
i ISF-ordningen.

Post 72 Tannbehandling

Vesentlige endringsforslag, utover underliggende 
vekst og generell prisjustering:
– 20 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 

at takstene innenfor tannbehandling underre-
guleres med 0,9 pst.

Utgifter til tannbehandling dekkes etter forskrift 
gitt i medhold av folketrygdloven §§ 5-6, 5-6 a og 
5-25. Formålet med stønaden er å gi kompensa-
sjon for utgifter til undersøkelse og behandling 
utført av tannlege eller tannpleier ved angitte diag-
noser og/eller tilstander. De diagnosene og til-

standene som i dag gir rett til folketrygdstønad til 
tannbehandling, kan inndeles i følgende grupper:
– tilfeller der en bakenforliggende sykdom eller 

medisinsk tilstand eller behandlingen av denne 
gir store tannhelseproblemer

– tannregulering, hovedsaklig til barn og unge
– tann-/kjevesykdommer som inntreffer uavhen-

gig av andre somatiske eller psykiske sykdom-
mer eller tilstander

Egenandeler ved enkelte stønadsberettigede 
behandlinger inngår i egenandelstakordningen, jf. 
kap. 2752, post 72. Folketrygden gir stønad basert 
på takster fastsatt av Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Det gis også stønad til tannbehandling 
som faller inn under yrkesskade etter folketrygd-
loven § 13.

Tabell 4.19 Regnskapsførte utgifter til privatpraktiserende psykologer 2019–2020 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020 Endring

Psykolog 257,3 270,8 5,2 %

Nevropsykolog 53,8 53,6 -0,4 %

Utdanningskandidat psykoterapi 12,4 12,9 3,7 %

Avsetning til fond1 1,9 1,6 -14,8 %

Sum 325,5 338,9 4,1 %

Tabell 4.20 Utgifter og aktivitetsvekst psykologhjelp 2019–2022 (mill. kroner)

Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020

Saldert 
budsjett 2021

Forslag 
2022

Kap. 2711, post 71 325 339 354 375

Volumvekst (anslag)1 4,1 % 3,2 % 4 % 3 %
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1 Begrepet volumvekst brukes for å forklare utgiftsendringer som ikke følger av endring i refusjonssatser og egenandeler.

Fra 2019 til 2020 gikk folketrygdens utgifter til 
stønad til tannbehandling ned med 190 mill. kro-
ner, fra 2 224 mill. kroner til 2 034 mill. kroner. 
Utgiftsreduksjonen utgjorde 8,5 pst. og skyldtes 
redusert aktivitet pga. koronapandemien. Volum-
nedgangen på 6,9 pst. i 2020 motsvares trolig av 
en omtrent like stor volumvekst i 2021, ifølge 
regnskapstall for første halvår 2021.

Blant enkeltordningene var stønad til behand-
ling av helt eller delvis tanntap uten egne tenner 
blant ordningene med størst prosentvis nedgang i 
utbetalinger i 2020 sammenlignet med 2019. Ned-
gangen var på 19 pst., tilsvarende 7 mill. kroner. 
Nedgangen kan skyldes et oppdemmet behand-
lingsbehov ved innføringen av ordningen.

Innenfor behandling av tannkjøttsykdommen 
marginal periodontitt gikk utgiftene ned med 
nærmere 15 pst. i 2020 sammenlignet med 2019. 
Nedgangen utgjorde 73 mill. kroner og kan 
knyttes til redusert aktivitet på grunn av korona-
pandemien samt økt kontrollinnsats fra Helfo. 
Samtidig var det en nedgang på om lag 10 pst., 
tilsvarende 5 mill. kroner innen stønad til tann-
behandling til personer med sterkt nedsatt evne 
til egenomsorg som følge av varig somatisk eller 
psykisk sykdom, eller ved varig nedsatt funk-
sjonsevne.

Utgiftene til stønad til tannregulering (kjeveor-
topedi) gikk ned med om lag 14 pst. i 2020 sam-
menlignet med 2019. Nedgangen i 2020 utgjorde 
77 mill. kroner og var en samlet effekt av aktivi-
tetsnedgang under pandemien og innstrammin-
gen i vilkårene for de minst alvorlige bittavvikene. 
Utgiftene gikk ned for alle grupper av tilstander. I 
gruppe c, de minst alvorlige tilstandene, var det 
størst prosentvis nedgang i utgiftene.

For 2022 foreslås en prisjustering på 1,7 pst. 
Prisjusteringen er lavere enn ordinær prisjuste-
ring, og innebærer en underregulering med gjen-
nomsnittlig 0,9 pst. Innspart beløp utgjør om lag 
20 mill. kroner som finansierer styrking av fylkes-
kommunenes tverrfaglige psykolog- og tannbe-
handlingstilbud til personer utsatt for tortur eller 

overgrep, samt personer med alvorlig angst for 
tannbehandling (odontofobi), jf. kap. 770 Tannhel-
setjenester, post 70.

Gjennomgang av folketrygdens stønad til 
tannbehandling

Folketrygdens stønad til tannbehandling består 
av 15 ulike ordninger med separate vilkår. Depar-
tementet har igangsatt en gjennomgang av flere 
av ordningene. Helsedirektoratet har så langt 
avgitt en utredning av stønad til tannregulering. 
Områdene som Helsedirektoratet er gitt oppdrag 
om, er det enten knyttet høye utgifter til, eller 
pasientenes tilstand er medfødt eller av langvarig/
kronisk karakter.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjen-
nomgå stønad til leppe-kjeve-ganespalte og tann-
utviklingsforstyrrelser, som begge er medfødte til-
stander. Gjennomgangen skal ta utgangspunkt i 
de foreslåtte kriteriene for prioriteringer i tannhel-
setjenesten, jf. Meld. St. 38 (2020–2021) Nytte, 
ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og 
omsorgstjenesten. Det er i tillegg igangsatt et 
utredningsarbeid innenfor tannkjøttsykdommen 
periodontitt. Hensikten er å få vurdert innretning i 
takstsystemet for behandling av marginal perio-
dontitt og dens følgetilstander.

Tannregulering er omfattet av et større utred-
ningsoppdrag, som ble gitt Helsedirektoratatet 
våren 2020. Oppdraget var todelt. Del én omfattet 
en videreutvikling og forenkling av dagens finan-
siering av tannregulering. Del to omfattet en 
utredning av organisering og finansiering av 
behandling av de alvorligste tilstandene. Oppdra-
get var en oppfølging av Blankholm-utvalgets 
anbefaling om en gjennomgang av folketrygden, 
og er i tillegg en oppfølging av tidligere utrednin-
ger på tannregulering. Del én av oppdraget ble 
ferdigstilt våren 2021, og har munnet ut i at det tas 
sikte på takstforenkling. Del to er utsatt, og ventes 
ferdigstilt innen utgangen av 2021. Se omtale 
under.

Tabell 4.21 Regnskapsførte utgifter og aktivitetsvekst tannbehandling 2019–2022 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020

Saldert 
budsjett 2021

Forslag 
2022

Kap. 2711, post 72 2 224 2 034 2 320 2 450

Volumvekst (anslag)1 1,1 % -6,9 % 7 % 1 %
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Tannregulering – skjerming mot egenbetaling for de 
alvorligste tilstandene

Framtidig organisering og finansiering av tannre-
gulering for pasienter med de alvorligste tilstan-
dene (gruppe a), ventes utredet innen utgangen 
av 2021. Bakgrunnen er at det i mange tilfeller 
kreves høy egenbetaling fra denne pasientgrup-
pen, til tross for at staten yter 100 pst. honorar-
takst til behandlingen. Helsedirektoratet fikk i 
oppdrag våren 2021 å se nærmere på muligheten 
for å skjerme denne pasientgruppen mot egenbe-
taling, inkludert en vurdering av både organise-
ring og finansiering av denne delen av kjeveorto-
pedisk behandling.

Pasienter med de alvorligste tilstandene 
(gruppe a) utgjorde om lag 1,7 pst. av alle perso-
ner som mottok stønad til tannregulering i 2018, 
ifølge Statistisk sentralbyrå sin utredning fra 2019 
på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Gruppe a omfatter blant annet pasienter med 
leppe-kjeve-ganespalte som har omfattende og 
mangeårig behandlingsbehov i sykehus. For 
gruppe a vil imidlertid deler av tannreguleringen 
bli utført til dels i privat sektor, og i mange tilfeller 
mot betydelig egenbetaling. Utredning av stønad 
til tannbehandling for pasienter som har gjennom-
gått leppe-kjeve-ganespalte-behandling ventes 
som en del av utredningen.

Tannregulering – takstforenkling

Fra 1. januar 2022 tas det sikte på en takstforen-
kling innenfor tannregulering. I dag er det 24 ulike 
spesialisttakster innenfor kjeveortopedi, samt 
enkelte takster innenfor andre takstområder 
(kjevemodeller/foto og røntgenundersøkelser). 
Omleggingen innebærer at takster slås sammen og 
antall takster reduseres til ti takster. Disse erstatter 
dagens takster innenfor tannregulering, hvorav to 
takster bare skal benyttes for de alvorligste tilstan-
dene. Takstforenklingen er provenynøytral.

Til grunn for takstforenklingen ligger en 
utredning fra Helsedirektoratet som er utarbeidet 
i samarbeid med Den norske tannlegeforening og 
Norsk kjeveortopedisk forening. Organisasjonene 
er enige i utformingen det nye takstsystemet.

Takstforenklingen innen tannregulering inne-
bærer at det kan gis stønad til behandlingsformer 
som er utviklet de senere årene, og at det i mindre 
grad enn dagens takster gir insentiver til overbe-
handling eller unødvendige prosedyrer. Det kan 
også stimulere til færre unødvendige kontroller 
hos spesialist. På den annen side kan det innebære 
en noe lavere økonomisk uttelling for de mest 

arbeidskrevende tilstandene, fordi takstsystemet i 
mindre grad skiller mellom de minst og mest tid-
krevende tilstandene. Forslaget innebærer ikke et 
fast beløp per pasientforløp. Dette var tema for Hel-
sedirektoratets utredning, men ble ikke anbefalt.

Anmodningsvedtak

Gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning 
for tannbehandling

Vedtak nr. 96, 17. november 2020

«Stortinget ber regjeringen om en helhetlig gjen-
nomgang av folketrygdens refusjonsordning for 
tannbehandling. Stortinget ber om forslag til for-
bedring og forenkling av ordningene, og spesielt 
§ 22-15 a om tilbakekreving av utbetaling etter 
direkteoppgjørsordningen. Stortinget ber regje-
ringen komme tilbake til Stortinget med dette før 
oktober 2021.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 121 L 
(2019–2020) Endringer i folketrygdloven (krav til 
direkte oppgjør), jf. Innst. 72 L (2020–2021) og 
Lovvedtak 20 (2020–2021).

Vedtaket er vurdert i sammenheng med Stor-
tingets vedtak nr. 20 fra 15. november 2018 om 
styrking av norsk tannhelse, der Stortinget ba 
regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
egen sak blant annet basert på en gjennomgang 
av refusjonsordningene på tannhelsefeltet. I Meld. 
St. 38 (2020–2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – 
Prioritering i helse- og omsorgstjenesten, er det 
tydeliggjort at en slik gjennomgang forutsetter 
bred involvering fra brukere, fagfelt og organisa-
sjoner og tid til kunnskapsinnhenting. Regjerin-
gen vil derfor komme tilbake til Stortinget med en 
egen melding om tannhelsetjenesten.

Folketrygdloven § 22-15 a gir hjemmel for å 
kreve tilbake feil utbetalt refusjon til behandlere, 
tjenesteytere og andre som har direkte oppgjør 
med hhv. Helfo og Nav. Paragrafen har et bredt 
virkeområde og omfatter bl.a. leger, tannleger, 
fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, private 
laboratorier og røntgeninstitutter, apotek og ban-
dasjister samt leverandører av ortopediske hjelpe-
midler og brystproteser. Tilbakekreving skjer 
som hovedregel på objektivt grunnlag.

En objektiv tilbakekrevingsregel sikrer forut-
sigbarhet og likebehandling mellom grupper av 
behandlere og tjenesteytere. Gjennom unntaksre-
glene i § 22-15 a er det tatt høyde for at bl.a. feil 
hos Helfo og subjektive forhold hos behandleren 
kan frita for krav om tilbakebetaling.
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Det vurderes ikke som nødvendig eller hen-
siktsmessig å endre ordlyden eller foreta presise-
ringer i folketrygdloven § 22-15 a, med sikte på 
forenkling av regelverket spesielt for tannleger.

Post 76 Private laboratorier og 
røntgeninstitutt

Det foreslås:
– 36 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 

avvikling av teststasjon ved grenseoverganger.

Private medisinske laboratorier og røntgeninsti-
tutt inngår i det samlede tilbudet av spesialisthel-
setjenester. Utgiftene dekkes etter forskrift gitt av 
Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i 
folketrygdloven § 5-5. Formålet med stønaden er 
å gi kompensasjon for utgifter til undersøkelse og 
behandling ved privat laboratorium eller rønt-
geninstitutt. Hovedvilkåret for refusjon er nødven-
dig undersøkelse eller behandling pga. sykdom 
eller mistanke om sykdom. Stønad til laboratorier 
og røntgeninstitutt ytes etter fastsatt regelverk.

Det er en målsetting at takst- og refusjonssys-
temet skal bidra til en mest mulig effektiv utnyt-
telse av de samlede ressursene i helsesektoren. 
Etter folketrygdloven § 5-5 ytes stønad til dekning 
av utgifter til prøver, undersøkelser og behandling 
som er omfattet av avtale mellom laboratorie- og 
røntgenvirksomhet og regionalt helseforetak. Det 

kan likevel kreves trygderefusjon utover de ev. 
volumbegrensninger som er nedfelt i avtalene. 
Det er et vilkår for refusjon at laboratorieunder-
søkelser er rekvirert av lege, tannlege eller jord-
mor. Undersøkelser ved røntgeninstitutt må være 
rekvirert av lege, tannlege, kiropraktor eller 
manuellterapeut.

Utgiftene til private laboratorier og røntgenin-
stitutt ble om lag uendret i 2020 sammenliknet 
med 2019. Refusjonene ble prisjustert med om lag 
1,7 pst. i 2021, dvs. en underregulering sammen-
liknet med forventet pris- og kostnadsvekst.

Som for de regionale helseforetakene, foreslås 
refusjonstakstene for private laboratorie- og radio-
logitjenester underregulert sammenliknet med 
forventet pris- og kostnadsvekst, svarende til en 
innsparing for folketrygden med om lag 20 mill. 
kroner i 2022. Underreguleringen må ses på bak-
grunn av ønsket om videre stimulering til økt 
effektivisering av laboratorie- og radiologiområ-
det. Refusjonene vil på dette grunnlag prisregule-
res med om lag 1,2 pst. i 2022.

Finansieringssystemet for laboratorieanalyser 
ble lagt om fra 2018. Ikke alle fagområder og pro-
sedyrer var omfattet av omleggingen. Fra 2022 vil 
også fagområdet patologi inkluderes. Det er en 
forutsetning at omleggingen til det nye systemet 
skal skje budsjettnøytralt. Dersom utgiftene 
skulle avvike fra denne forutsetningen, vil utbeta-
lingene i det nye systemet korrigeres.

Tabell 4.22 Regnskapsførte utgifter til private laboratorier og røntgeninstitutt 2019–2020 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020 Endring

Laboratorium 754 766 1,6 %

Røntgen 318 307 -3,5 %

Sum kap. 2711, post 76 1 072 1 073 0,1 %
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Programkategori 30.50 Legehjelp, legemidler mv.

Utgifter under programkategori 30.50 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 30.50 fordelt på postgrupper

Kap. 2751 Legemidler mv.

Bevilgningen dekker folketrygdens utgifter til 
legemidler, næringsmidler og medisinsk for-
bruksmateriell, jf. forskrift om stønad til dekning 
av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptfor-

skriften). Bevilgningen dekker også honorar til 
leger som fyller ut søknad om individuell stønad 
til legemidler og næringsmidler på blå resept på 
vegne av pasienter.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

2751 Legemidler mv. 12 472 794 13 279 948 14 293 846 7,6

2752 Refusjon av egenbetaling 6 097 516 7 856 170 7 229 000 -8,0

2755 Helsetjenester i kommunene mv. 7 994 810 7 583 129 8 615 996 13,6

2756 Andre helsetjenester 520 814 434 968 569 404 30,9

Sum kategori 30.50 27 085 934 29 154 215 30 708 246 5,3

(i 1 000 kr)

Post-gr. Beteg nelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

50-89 Overføringer til andre 27 085 934 29 154 215 30 708 246 5,3

Sum kategori 30.50 27 085 934 29 154 215 30 708 246 5,3

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Legemidler 10 438 321 11 141 000 12 119 500

71 Legeerklæringer 9 990 8 988 14 286

72 Medisinsk forbruksmateriell 2 024 483 2 129 960 2 160 060

Sum kap. 2751 12 472 794 13 279 948 14 293 846



2021–2022 Prop. 1 S 395
Helse- og omsorgsdepartementet
Vesentlige endringsforslag, ut over gjennom-
gående budsjettiltak omtalt i del I, og generell pri-
sjustering:
– underliggende vekst i utgiftene til refusjon av 

legemidler og forbruksmateriell i blåreseptord-
ningen i 2021 over postene 70 og 72.

– 7 mill. kroner foreslås flyttet til kap. 732 Regio-
nale helseforetak. Midlene er knyttet til helår-
seffekt av overføringen av finansieringsansvar 
for legemidler fra folketrygden til de regionale 
helseforetakene fra 1. februar 2021, jf. Prop. 1 S 
(2020–2021) og Innst. 11 S (2020–2021).

– 35 mill. kroner i redusert bevilgning ved innfø-
ring av bytte i apotek og opptak i trinnprissys-
temet for biotilsvarende legemidler.

– 30 mill. kroner i redusert bevilgning som følge 
av fjerning av første trinnpriskutt.

– 8,5 mill. kroner i redusert bevilgning som følge 
av tiltak mot legereservasjon uten faglig 
begrunnelse.

Post 70 Legemidler

Offentlige utgifter til legemidler utenfor institu-
sjon dekkes hovedsakelig etter blåreseptordnin-
gen, jf. folketrygdloven § 5-14 og blåreseptfor-
skriften. Regelverket skal sikre refusjon av utgif-
ter for pasienter med alvorlig sykdom eller med 
høy risiko for sykdom, hvor det er eller kan bli 
nødvendig med langvarig medikamentell behand-
ling.

En rekke legemidler er forhåndsgodkjent for 
forskrivning på blå resept, jf. §§ 2 og 4 i blåresept-
forskriften. Refusjonskravet for legemidlene inn-
trer straks legen skriver en blå resept. For andre 
legemidler må Helfo først ta stilling til refusjon 
gjennom en søknad fra pasientens lege før pasien-
ten har rett til å få dekket legemiddelutgiftene 
over blåreseptordningen, jf. blåreseptforskriften 
§ 3.

Egenandel

Pasienten betaler en egenandel i 2021 på 39 pst, 
men maksimalt 520 kroner per resept for legemid-
ler på blå resept.

Barn under 16 år betaler ikke egenandel. 
Egenandel betales heller ikke for legemidler som 
brukes ved yrkes- eller krigsskade, eller som er 
unntatt egenandelsbetaling iht. blåreseptforskrif-
ten § 8.

Alderspensjonister som har fylt 67 år og tar ut 
hel alderspensjon, er fritatt fra å betale egenandel 
på blå resept hvis de får utbetalt en årlig pensjon 
som ikke overstiger minste pensjonsnivå. Også 
alders- og AFP-pensjonister som mottar særtillegg 
er fritatt fra å betale egenandel på blå resept. 
Videre er uføretrygdede med minsteytelse fritatt 
fra å betale egenandel på blå resept. Dette gjelder 
også for uføretrygdede der vedkommende før 
2015 var minstepensjonist, og det ikke har skjedd 
andre endringer i ytelsen enn at den fra 2015 er 
omregnet til uføretrygd.

Egenandeler for legemidler på blå resept 
omfattes av frikortordningen som er nærmere 
omtalt under kap. 2752.

Utgiftsutvikling til legemidler over 
blåreseptordningen

Statens utgifter til legemidler og næringsmidler 
på blå resept i 2020 over kap. 2751, post 70, var 
10,4 mrd. kroner, en økning på 7 pst. fra 2019. 
Hvis egenandeler dekket av frikort tas med, var 
utgiftene 11,8 mrd. kroner i 2020.

Inkludert egenandeler dekket av frikortord-
ningen, ble det i 2020 refundert legemidler på for-
håndsgodkjent refusjon (blåreseptforskriften § 2) 
for 9,5 mrd. kroner til over 2,6 millioner unike 
brukere. Det ble refundert 1,8 mrd. kroner til om 
lag 207 000 unike brukere etter individuell søknad 
(§ 3), og 14,1 mill. kroner til behandling av smitt-
somme sykdommer (§ 4) til rundt 29 000 brukere. 
Videre ble det gitt refusjon til næringsmidler (§ 6) 
på 547 mill. kroner til 52 000 brukere.

I perioden 2014–2020 ble finansieringsansva-
ret for en rekke legemidler overført fra folketryg-
den til de regionale helseforetakene. Overførin-
gene har bidratt til å redusere veksten under 
folketrygden.
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Nye legemidler i blåreseptordningen

I 2020 behandlet Legemiddelverket 70 saker om 
refusjon etter blåreseptforskriften, hvorav 64 fikk 
innvilget forhåndsgodkjent refusjon (etter § 2) 
eller endrede refusjonsbetingelser. 16 av sakene 
gjaldt nye virkestoff, ny indikasjon eller ny for-
mulering/kombinasjon. I ti av disse sakene ble 
det innvilget forhåndsgodkjent refusjon, mens 
for fem av de seks legemidlene som ikke oppfylte 
kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon, kan det 
ytes individuell stønad etter § 3 (inkludert to 
legemidler der finansieringsansvaret er overført 
til de regionale helseforetakene fra 1. februar 
2021). Legemiddelverket initierte selv ti saker, 
der det i samtlige ble fattet vedtak om forhånds-
godkjent refusjon. Ingen saker ble oversendt 
departementet på grunn av budsjettkonsekven-
ser over fullmaktsgrensen på 100 mill. kroner.

Overføring av legemidler til de regionale  
helseforetakene

Finansieringsansvaret for enkelte legemidler til 
behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og 
sjeldne sykdommer ble overført fra folketrygden 
til de regionale helseforetakene fra 1. februar 
2021, jf. Prop. 1 S (2020–2021) og Innst. 11 S 
(2020–2021). I 2022 vil helseforetakene få 
helårskostnader knyttet til legemidlene. Det 
foreslås derfor å flytte til sammen 7 mill. kroner 
fra folketrygdens kap. 2751, post 70 til kap. 732.

Det kan være aktuelt å overføre finansierings-
ansvaret for enkelte andre legemidler til de regio-
nale helseforetakene i løpet av annet halvår 2022. 
Dette gjelder blant annet legemidler til intravenøs 
behandling av infeksjoner og parenteral ernæring. 
Helsedirektoratet vil utrede og sende på høring 
forslag om overføring av aktuelle legemidler. 
Departementet vil komme tilbake til Stortinget 
med ev. forslag om legemidler og beløp som skal 
overføres.

Oppfølging av områdegjennomgang av folketrygd-
finansierte legemidler

I 2020 ble det gjennomført en områdegjennom-
gang av legemidler finansiert av folketrygden. 
Områdegjennomgangen viste at dagens system 
for å fastsette priser samlet sett fungerer godt, og 
anbefalte videreføring av dagens system med 
enkelte justeringer. Det ble anbefalt justeringer i 
trinnprisordningen, tiltak rettet mot å begrense 
antall legereservasjoner mot bytte i apotek uten 
faglig begrunnelse og innføring av anbud for et 
mindre antall legemiddelgrupper med terapeutisk 
likeverdige legemidler.

Områdegjennomgangen konkluderte bl.a. 
med at prisnivået de første årene etter at generisk 
konkurranse er etablert ligger høyt i Norge sam-
menlignet med Sverige og Danmark. Som oppføl-
ging av anbefalingene i områdegjennomgangen 
sendte Legemiddelverket sommeren 2021 på 
høring forslag til endringer i legemiddelforskrif-
ten om avvikling av det første kuttet for syntetiske 
legemidler i trinnprisordningen. Endringen vil 
innebære at dagens første trinnpriskutt for synte-
tiske legemidler på 35 pst. fjernes. Legemiddel-
verket mener at forslaget kan gjennomføres uten 
negative konsekvenser for forsyningssikkerheten 
i Norge, og at det fremdeles vil være attraktivt å 
markedsføre og distribuere legemidler til trinn-
pris. For å forebygge at konkurranse uteblir som 
følge av for lav trinnpris, foreslås en minstetrinn-
pris på 15 kroner per pakning på AIP-nivå. Forut-
satt at forskriftsendringene kan tre i kraft 1. januar 
2022 antas forslaget å redusere folketrygdens 
utgifter med om lag 30 mill. kroner i 2022.

Behandlede lege kan reservere sin pasient 
mot bytte av legemiddel i apotek dersom det er 
medisinske grunner til dette. Legereservasjoner 
utgjør en kostnad for folketrygden på om lag 
190 mill. kroner årlig. De 20 legemidlene eller 
legemiddelgruppene med høyest reservasjons-
grad utgjør rundt 45 pst. av denne merkostnaden. 
Helsedirektoratet har vurdert anbefalingene i 

Tabell 4.23 Folketrygdens utgifter til legemidler og næringsmidler de siste fem årene (mill. kroner)

År Utgifter Endring Endring i pst.

2016 10 011 -138 -1,4 %

2017 10 200 189 1,9 %

2018 10 073 -127 -1,2 %

2019 9 754 -319 -3,2 %

2020 10 438 +684 +7,0 %
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områdegjennomgangen knyttet til legeservasjon. 
Basert på Helsedirektoratets vurderinger fore-
slås det flere tiltak, herunder konkretisering av 
vilkår for reservasjon, utvikling og tilgjengeliggjø-
ring av statistikk, samt økt kontrollaktivitet rettet 
mot legemidler med høy reservasjonsgrad for vur-
dering av begrunnelsen for reservasjon. I 2022 
foreslås det en bevilgning på 1,8 mill. kroner til 
dette arbeidet, jf. omtale under kap. 746, post 01 
og kap. 740, post 01. Gjennomføring av informa-
sjons- og kontrolltiltak antas å redusere folketryg-
dens utgifter med om lag 8,5 mill. kroner i 2022.

Områdegjennomgangen peker på at økt bruk 
av konkurransemekanismer i årene fremover kan 
bidra til å begrense folketrygdens og pasientenes 
legemiddelutgifter. Anbud har vært benyttet i spe-
sialisthelsetjenesten i flere år med gode resultater, 
og har bidratt til å oppfylle flere legemiddelpoli-
tiske mål. Det anbefales innføring av anbud for et 
utvalg legemiddelgrupper som anses som tera-
peutisk likeverdige. Legemiddelverket, i samråd 
med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF, 
har vurdert anbefalingen, samt ulike aktuelle lege-
middelgrupper. På bakgrunn av disse vurderin-
gene foreslås det i 2022 gjennomført en pilot for 
anbud på kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-
hemmere). Piloten skal bidra til å etablere gode 
prosesser, herunder forankring av spesialistgrup-
per som vil være sentrale i utforming av konkur-
ransegrunnlaget. Det tas sikte på at nødvendige 
forskriftsendringer kan tre i kraft i 2022, at anbud 
lyses ut i andre kvartal 2022 og at kontraktsperio-
den begynner primo 2023. Legemiddelverket vil 
ha et overordnet ansvar for gjennomføring av pilo-
ten, herunder også etablering og koordinering av 
spesialistgrupper. Det ble bevilget 5,5 mill. kroner 
for andre halvår 2021 til forberedelse av pilot i 
samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og Helsedi-
rektoratet samt gjennomføring av gjenstående 
utredninger, jf. Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 
600 S (2020–21). I 2022 foreslås det en bevilgning 
på 11 mill. kroner til gjennomføring av piloten, jf. 
omtale under kap. 746 post 01.

Anmodningsvedtak

Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Vedtak nr. 1344, 23. juni 2021

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene 
for pasienter av å innføre anbud på folketrygdfi-
nansierte legemidler og de helseøkonomiske 
gevinstene av legemidlene, og legge frem vurde-
ringen for Stortinget på egnet måte. Anbud på 

folketrygdfinansierte legemidler iverksettes ikke 
før Stortinget har behandlet saken.»

Vedtaket ble truffet ved behandling av Prop. 195 S 
(2020–2021), jf. Innst. 600 S (2020–2021). En vur-
dering av helseøkonomiske gevinster inngår i 
metodevurderingen for hvert enkelt legemiddel. 
Metodevurderingen innebærer en samlet vurde-
ring av om kostnadene ved å ta i bruk legemidlet 
står i et rimelig forhold til nytten, tatt i betraktning 
alvorlighetsgraden til den aktuelle tilstanden, jf. 
legemiddelforskriftens § 14-3 andre ledd. 
Utgangspunktet for en anbudskonkurranse på fol-
ketrygdfinansierte legemidler vil som hovedregel 
være at de legemidlene som inngår er metodevur-
dert og funnet kostnadseffektive.

Som en oppfølging av områdegjennomgangen 
har Legemiddelverket gjennomført en konsekven-
svurdering av anbud på folketrygdfinansierte 
legemidler. I forbindelse med foreslått pilot vurde-
res det at pasienter, som allerede står på en 
behandling med et legemiddel som ikke blir ran-
gert som foretrukket, ikke skal bytte uten at de 
selv ønsker det. For pasienter som starter opp en 
behandling vil det som utgangspunkt ikke ha stor 
betydning hvilket legemiddel blant likeverdige 
alternativer som rekvireres. Ved ev. innføring av 
en ordning med anbud på folketrygdfinansierte 
legemidler etter gjennomført pilot, vil krav til 
bytte kunne defineres i konkurransegrunnlaget i 
hvert enkelt tilfelle. Det vil da kunne vurderes 
hvor stor ulempe det vil innebære for pasientene å 
bytte legemiddel. Anbud vurderes videre til å ha 
liten økonomisk betydning for pasientene, da det 
først og fremst vil være aktuelt for dyre legemid-
ler der pasientens egenbetaling vil overstige mak-
simalt egenandelsbeløp.

Bruk av anbud for utvalgte legemidler kan 
potensielt gi prisreduksjoner slik at flere pasienter 
kan gis tilgang til en behandling innenfor full-
maktsgrensen eller bevilget budsjettramme. På 
sikt utelukkes det ikke at nye legemidler, som i 
metodevurdering ikke blir funnet kostnadseffek-
tive, kan bli kostnadseffektive som følge av opp-
nådde prisreduksjoner. Dette kan gi pasienter til-
gang til legemidler som det ellers ikke ville blitt 
gitt refusjon for. Vedtaket anses som fulgt opp.

Bytte av biotilsvarende legemidler

Apotekloven § 6-6 ble endret 1. juli 2021 slik at bio-
tilsvarende legemidler kan omfattes av bytteord-
ningen i apotek, jf. Prop. 84 L (2020–2021) og 
innst. 330L (2020–2021). Departementet har 
videre vedtatt endringer av forskrift 18. desember 
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2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskrif-
ten) og forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til 
dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blå-
reseptforskriften) som omhandler konkrete kutt-
satser ved trinnpris for biologiske legemidler samt 
tekniske endringer for å oppdatere forskrifts-
verket i tråd med endringene i apotekloven.

Regelverksendringene legger til rette for at 
bytteordningen fremover kan forvaltes i takt med 
den medisinske og regulatoriske utviklingen, slik 
at potensialet for konkurranse og lavere legemid-
delpriser kan utnyttes best mulig.

Biotilsvarende legemidler som anses som bytt-
bare i apotek vurderes for opptak i trinnprissys-
temet. En innføring av biologiske legemidler i 
trinnprissystemet vil gi en innsparing for folke-
trygden og pasienter. Bytte av biotilsvarende lege-
midler anslås å medføre en innsparing for folke-
trygden i 2022 på om lag 35 mill. kroner.

Post 71 Legeerklæringer

Ordningen er hjemlet i folketrygdloven § 5-4. 
Bevilgningen omfatter midler til å honorere leger 
som fyller ut søknad om individuell stønad til lege-
midler på blå resept på vegne av pasienter. Lege-
erklæringstakstene fastsettes av staten.

Utgiftene til legeerklæringer var 10,0 mill. kro-
ner i 2020, mot 7,5 mill. kroner i 2019.

Post 72 Medisinsk forbruksmateriell

Bevilgningen omfatter utgifter til visse typer medi-
sinsk forbruksmateriell som dekkes med hjem-
mel i folketrygdloven § 5-14. Det kan ytes stønad 
til medisinsk forbruksmateriell ved en rekke ulike 
sykdommer, jf. blåreseptforskriften § 5. De domi-
nerende gruppene er pasienter med diabetes, 
stomi (framlagt tarm) og urininkontinens (urin-
lekkasje). Medisinsk forbruksmateriell forskrives 
av lege på blå resept og pasientene betaler egen-
andel etter samme regler som for legemidler. Det 
vises til omtale under kap. 2751, post 70. Medi-
sinsk forbruksmateriell blir solgt gjennom apotek 
og bandasjister. Prisene fastsettes i stor grad gjen-
nom prisforhandlinger. Produkt- og prislistene for 
medisinsk forbruksmateriell er uttømmende og 
angir hvilke produkter det gis refusjon til, og hva 
prisen er. Helfo har ansvar for området medisinsk 
forbruksmateriell. Det skal utøves en aktiv styring 
med produktområdet. Helsedirektoratet og Helfo 
har bl.a. fullmakt til å bestemme nærmere krav til 
blåreseptenes innhold, krav til diagnose/funk-
sjonsevne knyttet til produktgrupper eller enkelt-
produkter, ev. antallsbegrensning i utlevering, inn-
tak og uttak i produkt- og prislister, prisfastset-
telse mv.

Utgiftene til medisinsk forbruksmateriell var 
2 024 mill. kroner i 2020, mot 2 003 mill. kroner i 
2019.

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling

Det foreslås å:
– Fastsette egenandelstaket til 2921 kroner
– Avvikle bagatellgrensen på 200 kroner for 

utbetaling av egenandeler

Bevilgningen dekker folketrygdens utgifter til 
sammenslått egenandelstak, som erstatter egen-
andelstak 1 og egenandelstak 2 etter folketrygdlo-
ven kapittel 5.

Egenandelene og egenandelstaket fastsettes 
årlig ved Stortingets behandling av budsjettet. Det 
er en generell bagatellgrense for alle utbetalinger 
etter folketrygdloven kapittel 5 (helserefusjons-
området). Stønader som utgjør mindre enn 
200 kroner blir ikke refundert. Det vises til omtale 
under post 72 hvor denne grensen foreslås avvi-
klet.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Egenandelstak 1 5 260 077

71 Egenandelstak 2 837 439

72 Egenandelstak 7 856 170 7 229 000

Sum kap. 2752 6 097 516 7 856 170 7 229 000
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Egenandelstaket, omfatter egenandeler til lege-
hjelp (inkl. laboratorieprøver og røntgen), psyko-
loghjelp, poliklinikk, legemidler, medisinsk for-
bruksmateriell på blå resept samt pasientreiser, 
egenandeler for fysioterapi, enkelte former for refu-
sjonsberettiget tannbehandling, opphold ved opp-
treningsinstitusjoner og private rehabiliteringsinsti-
tusjoner som har driftsavtale med regionale helse-
foretak og behandlingsreiser til utlandet.

Post 70 Egenandelstak 1

Fra 2021 er egenandelstak 1 og egenandelstak 2 
slått sammen til et felles egenandelstak for alle 
egenandeler under de tidligere to takordningene. 
Det nye sammenslåtte utgiftstaket for egenande-
ler (egenandelstak) omtales under kap. 2752, post 
72.

Utgiftene til refusjon av egenandeler under tidli-
gere tak 1 var 5 217 mill. kroner i 2019. I 2020 var 
utgiftene 5 260 mill. kroner, en økning på 0,8 pst.

I 2020 ble det utstedt 1 227 000 frikort under 
egenandelstak 1-ordningen, mot 1 266 000 i 2019. 
Dette er en økning på 0,8 pst. Om lag 34 000 av 
disse frikortene gjelder 2019. Antall personer som 
når taket er avhengig av nivået på egenandelene 
for de tjenester som inngikk i egenandelstak 1 og 
av selve taket.

Post 71 Egenandelstak 2

Fra 2021 er egenandelstak 1 og egenandelstak 2 
slått sammen til et felles egenandelstak for alle 
egenandeler under de tidligere to takordningene. 
Det nye utgiftstaket for egenandeler (egenandel-
stak) omtales under kap. 2752, post 72.

Utgiftene til refusjon av egenandeler under tak 2 
var 980 mill. kroner i 2019. I 2020 var utgiftene 
837 mill. kroner, en reduksjon på 14,6 pst.

I 2020 ble det utstedt 231 127 frikort under 
egenandelstak 2 mot 277 739 i 2019. Dette er en 
nedgang på 14,6 pst. Om lag 5000 av disse fri-
kortene gjelder 2019. Antall personer som når 
taket er avhengig av nivået på egenandelene for 

de tjenester som inngikk i egenandelstak 2 og av 
selve taket.

Post 72 Egenandelstak

Det foreslås å:
– Fastsette egenandelstaket til 2921 kroner

Tabell 4.24 Utgifter dekket over tidligere egenandelstak 1 2019–2020 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020 Endring

Legehjelp, inkl. poliklinikk 2 750 2 887 5,0 %

Psykologhjelp 108 121 12,4 %

Blåresept (legemidler og medisinsk forbruksmateriell) 1 654 1 684 1,8 %

Pasientreiser 704 568 -19,2 %

Sum kap. 2752, post 70 5 217 5 260 0,8 %

Tabell 4.25 Utgifter dekket over tidligere egenandelstak 2 2019–2020 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020 Endring

Tannbehandling 127,6 99,9 -21,7 %

Fysioterapi 807,3 705,0 -12,7 %

Opptreningsinstitusjoner 41,6 32,4 -22,2 %

Behandlingsreiser utland 3,6 0,1 -95,9 %

Sum kap. 2752, post 71 980,1 837,4 -14,6 % 
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– Avvikle bagatellgrensen på 200 kroner for 
utbetaling av egenandeler

Fra 2021 er egenandelstak 1 og egenandelstak 2 
slått sammen til et felles egenandelstak for alle 
egenandeler under dagens to takordninger. Det 
nye utgiftstaket for egenandeler (egenandelstak) 
omfatter egenandeler til legehjelp (inkl. laborato-
rieprøver og røntgen), psykologhjelp, poliklinikk, 
legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå 
resept samt pasientreiser, fysioterapi, enkelte for-
mer for refusjonsberettiget tannbehandling, opp-
hold ved opptreningsinstitusjoner og private reha-
biliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med 
regionale helseforetak og behandlingsreiser til 
utlandet.

Et sammenslått egenandelstak er en foren-
kling for brukerne og gir lavere egenandelsutgif-
ter til de som oppnådde frikort ved begge takord-
ningene eller har høye egenandelsutgifter under 
begge takene.

I 2021 er egenandelstaket 2460 kroner. Når 
utgiftstaket er nådd mottar brukeren automatisk 

et frikort. Ytterligere utgifter dekkes deretter av 
folketrygden resten av kalenderåret. Barn under 
16 år er fritatt for egenandeler for helsetjenester 
under egenandelstaket.

For 2022 foreslås egenandelsbetalingene i 
sum prisjustert med 2 ¼ pst., svarende til 101 mill. 
kroner. Dette foreslås gjennomført ved å øke 
egenandelstaket med 74 kroner. Ut over dette 
foreslås egenandelstaket økt ytterligere med 
352 kroner, med en samlet innsparing for folke-
trygden på anslagsvis 500 mill. kroner. Dagens 
bagatellgrense på 200 kroner medfører i praksis 
en høyere egenandelsbetaling enn egenandelsta-
ket for de med refusjonskrav opp til 200 kroner 
over. Det foreslås å oppheve bagatellgrensen fra 
2022. Grensen kan ikke lenger begrunnes i admi-
nistrasjonskostnader og dagens systemer kan 
ikke oppfylle bestemmelsen i folketrygden om 
samordning. Merutgiftene på anslagsvis 52 mill. 
kroner foreslås dekket inn ved å øke egenandel-
staket med 35 kroner. Nytt egenandelstak foreslås 
fastsatt til 2921 kroner.

Kap. 2755 Helsetjenester i kommunene mv.

Det foreslås:
– å øke bevilgningen med 49 mill. kroner til 

økning av refusjonstakster til allmennlegene.
– å øke bevilgningen med 17 mill. kroner til 

finansiering av introduksjonsavtaler.
– å øke bevilgningen med 10,3 mill. kroner knyt-

tet til oppfølging av endringer i bioteknologil-
oven og anmodningsvedtak i de regionale hel-
seforetakene. Det vises til omtale under kap. 
732, post 72–75.

– 58 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av teststasjon ved grenseoverganger.

Bevilgningen dekker folketrygdens utgifter til 
fastlønnsordning for fysioterapeuter, allmennlege-
hjelp, fysioterapi, jordmorhjelp, kiropraktorbe-
handling og logopedisk og ortoptisk behandling 
etter folketrygdloven kapittel 5.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under 
post 71 423 479 475 000 502 000

70 Allmennlegehjelp 6 014 950 5 410 825 6 228 300

71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62 1 137 482 1 223 300 1 380 000

72 Jordmorhjelp 68 117 72 040 86 224

73 Kiropraktorbehandling 174 129 201 964 204 012

75 Logopedisk og ortoptisk behandling 176 653 200 000 215 460

Sum kap. 2755 7 994 810 7 583 129 8 615 996
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Post 62 Fastlønnsordning fysioterapeuter

Det ytes særskilt tilskudd til kommuner som 
ansetter fastlønte fysioterapeuter. Bevilgningen 
kan nyttes under post 71, og må ses i sammen-
heng med denne, jf. omtale under post 71. Fast-
lønnstilskudd gis i stedet for trygderefusjoner. 
Kommunene mottar derfor ikke trygderefusjon 
fra staten for disse fysioterapeutenes virksomhet. 
Tilskuddet ytes etter forskrift fastsatt med hjem-
mel i folketrygdloven § 5-21. For å gjøre fysiotera-
pitjenesten mer fleksibel for de mindre kommu-
nene og for å stimulere til at kommunene kan 
beholde kvalifisert personell, er det foretatt 
endringer i § 2 i forskrift om fastlønnstilskudd til 
delvis dekning av kommunenes utgifter til fysiote-
rapitjenesten. Det er gitt åpning for at kommuner 
også kan søke om fastlønnstilskudd, dersom 
samme fysioterapeut har en driftsavtale med kom-
munen. Dette gjelder kun for kommuner med 
mindre enn 2000 innbyggere.

Etter avviklingen av sykdomslisten (diagnose-
listen) har kommunene fått økte egenandelsinn-
tekter fra pasienter som ansatte fysioterapeuter 
behandler. Gjennom 2020 var det 211 kommuner 
som mottok egenandel fra pasientene for fysiote-
rapi. Dette er en nedgang på 11 kommuner fra 
2019. Det antas at nedgangen henger sammen 
med kommunereformen. En del kommuner har 
valgt å ikke ta betalt for behandling utført av kom-
munalt ansatt fysioterapeut.

Fullt fastlønnstilskudd for perioden 1. januar 
2021 til 31. desember 2021 er 217 800 kroner. 
Utgiftene til fastlønnstilskudd for fysioterapeuter 
var 423 mill. kroner i 2020, mot 439 mill. kroner i 
2019, en reduksjon på 3,8 pst. grunnet forsinkel-
ser på søknader og redusert behandlingskapasitet 
som følge av koronapandemien.

Post 70 Allmennlegehjelp

Det foreslås:
– å øke bevilgningen med 49 mill. kroner til 

økning av refusjonstakster til allmennlegene.
– å øke bevilgningen med 17 mill. kroner til 

finansiering av introduksjonsavtaler.

– å øke bevilgningen med 10,3 mill. kroner knyt-
tet til oppfølging av endringer i bioteknologil-
oven og anmodningsvedtak i de regionale hel-
seforetakene. Det vises til omtale under kap. 
732, post 72–75.

– 58 mill. kroner i redusert bevilgning knyttet til 
avvikling av teststasjon ved grenseoverganger.

Bevilgningen dekker utgifter til undersøkelse og 
behandling hos lege etter forskrift fastsatt av 
Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i 
folketrygdloven § 5-4. Allmennlegen må ha fastle-
geavtale med kommunen eller delta i kommunalt 
organisert legevakt for å få refusjon fra folketryg-
den. For fastleger i ansettelsesforhold (kommunal 
arbeidstaker) mottar kommunen refusjonene. 
Bevilgningen omfatter også tilskudd til legers fel-
lesformål (fondsavsetninger).

Formålet med stønaden fra folketrygden er å 
gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers 
nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, 
skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fød-
sel og svangerskapsavbrudd.

Fastlegenes virksomhet finansieres ved basis-
tilskudd fra kommunen per innbygger på legens 
liste, refusjoner fra folketrygden og egenandeler 
fra pasientene. Basistilskuddet finansieres over 
kommunenes frie inntekter. Legevakttjenesten 
finansieres ved beredskapsgodtgjøring fra kom-
munen, trygderefusjoner og egenandeler.

Det foreslås å øke allmennlegenes refusjons-
takster med 49 mill. kroner fra 1. januar 2022.

Det foreslås å etablere introduksjonsavtaler. 
Det vises til omtale på kap. 762, post 63.

I visse tilfeller skal pasienten ikke betale egen-
andel ved behandling. Dette gjelder bl.a. ved:
– kontrollundersøkelser under svangerskap, ved 

fødsel og ved behandling for sykdom i forbin-
delse med svangerskap og fødsel

– skader eller sykdom som skyldes yrkesskade 
eller krigsskade

– behandling av barn under 16 år
– undersøkelse, behandling og kontroll for all-

menfarlige smittsomme sykdommer
– første legeundersøkelse hos allmennlege, her-

under fastlege og legevakt, i forbindelse med 
seksuelle overgrep
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1 Avsetning til fond ble relativt lave i 2020 på grunn av at takstforhandlingene ble gjennomført på høsten og ikke våren. Fondsav-
setning blir avtalt i forhandlingene.

Trygdens utgifter til allmennlegetjenester økte fra 
5 255 mill. kroner i 2019 til 6 015 mill. kroner i 
2020, en vekst på 14,5 pst.

Utgiftsendringen utover de spesifiserte tilta-
kene kan skyldes flere forhold. For det første 
påvirkes utgiftene av endringer i refusjonstakster 

og egenandeler. For det andre påvirkes utgiftene 
av at aktiviteten økes, f.eks. som følge av flere inn-
byggere. For det tredje endres utgiftene dersom 
takstbruken endres, som f.eks. ved overgang til 
lengre konsultasjoner eller andre typer konsulta-
sjoner enn tidligere.

1 Begrepet volumvekst er brukt for utgiftsendringer som ikke følger av endring i refusjonstakster og egendeler.

Budsjettert utgiftsvekst i 2021 skyldes en antatt 
volumvekst på 1 pst. i tillegg til økninger som 
følge av avtalte refusjoner i takstforhandlingene. 
Honorartakstene ble økt 1. juli 2021 med 5,5 pst. 
Helårsvirkningen er innarbeidet i budsjettforsla-
get for 2022.

Se også omtale under kap. 762 Primærhelse-
tjeneste.

Post 71 Fysioterapi

Bevilgningen dekker utgifter til fysioterapi etter 
folketrygdloven § 5-8 og forskrift om stønad til 

dekning av utgifter til fysioterapi. Det er et vilkår 
for å utløse refusjon at fysioterapeuten har avtale 
om driftstilskudd med kommunen.

Bevilgningen omfatter også tilskudd til fysiote-
rapeuters fellesformål (fondsavsetninger).

Honorartariffen fastsettes gjennom årlige for-
handlinger mellom staten, KS og organisasjonene 
for fysioterapeuter: Norsk Fysioterapeutforbund, 
Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktise-
rende Fysioterapeuters Forbund.

Tilskudd til kommuner med fastlønnsstillinger 
for fysioterapeuter føres under post 62.

Tabell 4.26 Utgifter til allmennlegehjelp 2019–2020 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020 Endring

Fastleger mv. 4 428 5 014 13,2 %

Legevakt 610 780 27,9 %

Avsetning til fond1 217 221 1,6 %

Som kap. 2755, post 70 5 255 6 015 14,5 %

Tabell 4.27 Utgifter og aktivitetsvekst allmennlegehjelp 2019–2022 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020

Saldert 
budsjett 2021

Forslag 
2022

Sum kap. 2755, post 70 5 255 6 015 5 411 6152

Volumvekst (anslag)1 1,1 % 15,5 % 1 % 1 %
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1 Avsetning til fond ble relativt lave i 2020 på grunn av at takstforhandlingene ble gjennomført på høsten og ikke våren. Fondsav-
setning blir avtalt i forhandlingene.

Folketrygdens utgifter til fysioterapi var 
1 216,3 mill. kroner i 2019 og 1 137 mill. kroner i 
2019, en reduksjon på 6,5 pst. Reduksjonen skyl-
des koronapandemien.

Refusjoner til fysioterapeuter uten avtale som 
utløser refusjon kan variere fra år til år. Dette har 
sammenheng med antall utdanningskandidater. 
Dette kan gi svingninger i refusjonsutbetalingene. 
Utgiftsendring kan skyldes flere forhold. For det 
første påvirkes utgiftene av endringer i refusjons-
takster og egenandeler. For det andre påvirkes 

utgiftene av at aktiviteten endres f.eks. gjennom 
antall konsultasjoner og antall utøvere i tjenesten. 
For det tredje endres utgiftene dersom takstbru-
ken endres som f.eks. ved overgang til lengre kon-
sultasjoner eller andre type konsultasjoner enn 
tidligere.

Den kommunale fysioterapitjenesten utgjorde 
i 2020 totalt 5163 fysioterapiårsverk. Dette inne-
bærer en økning i antall årsverk fra 2019 på 
0,9 pst. Dekningsgraden for fysioterapeuter per 
10 000 innbyggere er 9,6 årsverk i 2020.

1 Begrepet volumvekst er brukt for utgiftsendringer som ikke følger av endring i refusjonstakster og egendeler.

Budsjettert utgiftsvekst i 2021 skyldes en antatt 
volumvekst på 1 pst. i tillegg til økninger som 
følge av avtalte refusjoner i takstforhandlingene. 
Honorartakstene ble økt 1. juli 2021 med 4,8 pst. 
Helårsvirkningen er innarbeidet i budsjettforsla-
get for 2022.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at av i alt 
3245 avtalehjemler for selvstendig næringsdri-
vende fysioterapeuter i 2020 var 58 pst. fulltids-
hjemler. De øvrige hjemlene var deltidshjemler. 
39 pst. av avtalehjemlene var i størrelsesorden 2/5 
til 5/5 hjemmel og 3 pst. i størrelsesorden 1/5 til 
2/5 hjemmel. Sammenliknet med 2019 viser dette 
at andelen fulltidshjemler er økt, noe som er en 
ønsket utvikling. I utgangspunktet skal en avtale-
hjemmel for fysioterapeutene være i samsvar med 
det omfang fysioterapeuten arbeider. Kommu-

nene skal kun utlyse en deltidshjemmel når dette 
samsvarer med kommunens reelle behov for 
fysioterapitjeneste. Dette er hjemlet i forskrift om 
stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. 
og i forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for 
fysioterapeuter med kommunale driftsavtale, hvor 
det også er forskriftsfestet at det skal være sam-
svar mellom driftshjemler og arbeidsomfang.

Fysioterapeuter med driftsavtale med kommu-
nen kan ikke kreve egenandeler eller andre 
honorar utover det som er fastsatt av staten. For å 
tydeliggjøre hva fysioterapeuter med kommunal 
driftsavtale kan kreve at pasientene betaler for 
utover ordinære egenandeler ble det i 2020 gjort 
endring i forskrift om stønad til dekning av utgif-
ter til fysioterapi. Endringen innebærer at fysiote-
rapeut med kommunal driftsavtale ikke kan kreve 

Tabell 4.28 Utgifter til fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen 2019–2020 (mill. kroner)

Regnskap 2019 Regnskap 2020 Endring 

Allmenn fysioterapeut 770,4 711,4 -7,6 %

Manuellterapeut 281,8 267,1 -5,2 %

Psykomotoriker 114,5 107,9 -5,7 %

Utdanningskandidater 15,5 16,6 6,9 %

Avsetning til fond1 34,1 34,5 1,0 %

Sum kap. 2755, post 21 1 216,3 1 137,5 -6,5 %

Tabell 4.29 Utgifter og aktivitetsvekst fysioterapi 2019–2022 (mill. kroner)

Regnskap 
2019

Regnskap 
2020

Saldert 
budsjett 2021

Forslag 
2022

Sum kap. 2755, post 71 1 216,3 1 137 1 223,3 1 380

Volumvekst (anslag) 1 0,3 % -6,4 % 1 % 2,7 %
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egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det 
som fremgår av forskriften.

Post 72 Jordmorhjelp

Det foreslås:
– å øke bevilgningen med 8,2 mill. kroner knyttet 

til oppfølging av endringer i bioteknologiloven 
og anmodningsvedtak i de regionale helsefore-
takene. Det vises til omtale under kap. 732, post 
72–75.

Bevilgningen dekker utgifter til svangerskapskon-
sultasjoner (kontrollundersøkelser under svan-
gerskap) som utføres av jordmor etter folketrygd-
loven § 5-12 og forskrift om stønad til dekning av 
utgifter til jordmorhjelp. Det er et vilkår for refu-
sjon at jordmor har kommunal driftsavtale eller er 
ansatt i kommunen. Leger og jordmødre som utfø-
rer svangerskapskonsultasjoner (kontroller) i hel-
sestasjon utløser refusjon til kommunen etter sine 
respektive refusjonsordninger. Utgifter til jord-
morhjelp ved fødsel utenfor institusjon dekkes 
også etter folketrygdloven § 5-12. Det er ikke vil-
kår om at jordmor har driftsavtale eller kommunal 
ansettelse for å få stønad. Det ytes også stønad til 
sekundærjordmor ved hjemmefødsel.

Det ytes engangsstønad ved fødsel utenfor 
institusjon etter folketrygdloven § 5-13. Stønads-
satsen er 3013 kroner i 2021 og foreslås økt til 
3091 kroner i 2022, som er en økning på 2,6 pst.

Utgiftene i 2020 var 68 mill. kroner, mot 
64 mill. kroner i 2019. Dette er en økning på 
6,25 pst.

Post 73 Kiropraktorbehandling

Bevilgningen dekker utgifter til behandling hos 
kiropraktor etter fastsatte takster med hjemmel i 
folketrygdloven § 5-9 og forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor. 
Kiropraktorene har fri prissetting. I tillegg til godt-
gjørelse for undersøkelse og behandling, får kiro-
praktorer godtgjørelse for deltakelse i samar-
beidsmøter med annet helse- og sosialfaglig per-
sonell som ledd i et behandlings- eller rehabilite-
ringsopplegg for enkeltpasienter.

Bevilgningen omfatter også tilskudd til kiro-
praktorenes fellesformål (fondsavsetninger). Fol-

ketrygden yter et tilskudd til fond til videre- og 
etterutdanning av kiropraktorer tilsvarende 5 pst. 
av trygdens utgifter til behandling hos kiropraktor.

Utgiftene til kiropraktorbehandling var 
174 mill. kroner i 2020 mot 181,5 mill. kroner i 
2019, en reduksjon på 4,1 pst. Reduksjon skyldes 
pandemien. Antall kiropraktorer som hadde opp-
gjør med Helfo økte med 2,8 pst., fra 917 i 2019 til 
943 i 2020. Det var en nedgang på 7,6 pst. i antall 
konsultasjoner fra 2,16 millioner i 2019 til 1,99 mil-
lioner i 2020. I gjennomsnitt mottok pasientene 
stønad til 5,5 behandlinger i 2020, mot 5,8 i 2019.

Post 75 Logopedisk og ortoptisk behandling

Bevilgningen dekker utgifter til behandling hos 
privatpraktiserende logoped og audiopedagog 
med hjemmel i folketrygdloven § 5-10 og tilhø-
rende forskrift. Videre dekkes utgifter til behand-
ling hos privatpraktiserende ortoptist med hjem-
mel i lovens § 5-10a.

Det er et vilkår for refusjon for logopedi og 
audiopedagogisk behandling at det foreligger 
henvisning fra lege. Utgifter til behandling hos 
ortoptist dekkes når pasienten er henvist fra spesi-
alist i øyesykdommer.

De logopediske og audiopedagogiske tiltakene 
som dekkes etter folketrygdloven, faller inn under 
kommunenes og fylkeskommunenes ansvar etter 
opplæringsloven av 1998. Kommuner og fylkes-
kommuner har iht. opplæringsloven kapittel 4A 
og kapittel 5 ansvar for å gi spesialundervisning, 
herunder logopediske og audiopedagogiske tje-
nester.

Endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny for-
skrift om stønad til dekning av utgifter til undersø-
kelse og behandling har vært på høring våren 
2021. Departementet tar sikte på å legge fram 
endringer fra 1. januar 2022. Enkelte takster ble 
regulert allerede per 1. juli 2021, bl.a video-
takstene ble gjort permanente.

I 2020 utbetalte folketrygden 169,5 mill. kro-
ner til privatpraktiserende logopeder og audiope-
dagoger og 7,2 mill. kroner til ortoptisk behand-
ling. De samlede utgiftene ble redusert fra 
180,2 mill. kroner i 2019 til 176,7 mill. kroner i 
2020, en reduksjon på 1,9 pst. Reduksjonen skyl-
des koronapandemien.
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Kap. 2756 Andre helsetjenester

Bevilgningen dekker folketrygdens utgifter til hel-
setjenester i annet EØS-land, i utlandet mv. og til 
utenlandsboende mv. etter folketrygdlovens kapit-
tel 5.

Post 70 Helsetjenester i annet EØS-land

Posten dekker folketrygdens utgifter til planlagt 
helsehjelp i andre EØS-land (behandling hos kiro-
praktor, ortoptist, logoped og audiopedagog, tann-
behandling ved sykdom, undersøkelse ved 
bestemte diagnoser og behandlingsformer samt 
blåreseptordningen) etter folketrygdloven § 5-24a.

Utgiftene var 9 mill. kroner i 2020 mot 17 mill. 
kroner i 2019, en reduksjon på 47,1 pst. Reduksjo-
nen skyldes koronapandemien. Rapportering fra 
Helfo viser at det i all hovedsak er blitt refundert 
utgifter til tannbehandling ved sykdom, jf. folke-
trygdloven § 5-6, på denne budsjettposten. Det er 
et begrenset antall saker innenfor blåreseptord-
ningen og behandling hos kiropraktor, ortoptist, 
logoped og audiopedagog.

Post 71 Helsetjenester i utlandet mv.

Posten omfatter stønad til helsetjenester i utlandet 
for personer som er medlemmer i folketrygden og 
som omfattes av bestemmelsene i folketrygdloven 
§ 5-24.

De grupper som kommer inn under stønadsre-
glene er bl.a. sjøfolk på norske skip i utenriksfart, 
norske statsborgere som er statens lønnede tje-
nestemenn i utlandet, norske studenter i utlandet 
og utsendte arbeidstakere. Turister omfattes ikke 
av reglene. Refusjonsordningen etter folketrygd-
loven § 5-24 har i hovedsak betydning for medlem-
mer i folketrygden som er bosatt eller oppholder 
seg over tid i land utenfor EØS-området og som 
har behov for behandling i oppholdslandet.

Nødvendige utgifter til ambulansetransport 
innad i behandlingslandet og til opphold og 
behandling i helseinstitusjon dekkes fullt ut. Det 
betales egenandel for behandling hos lege, tann-
behandling for sykdom, fysioterapi, behandling 
hos psykolog og for viktige legemidler. Utgiftene 
refunderes av Helfo Utland.

Utenlandsboende pensjonister med rettighe-
ter etter norsk folketrygd gis stønad etter de 
bestemmelser som gjelder for tilsvarende behand-
ling i Norge, men med de særregler at utgiftene 
dekkes etter særskilte satser, og at utgifter til 
sykehusopphold dekkes med opptil et beløp som 
fastsettes av Stortinget. For 2022 foreslås det mak-
simale stønadsbeløpet økt fra 4 174 kroner i 2021 
til 4 283 kroner per døgn. Dette tilsvarer en 
økning på 2,6 pst.

Posten omfatter også refusjon av utgifter til 
helsetjenester som medlemmer av folketrygden 
har mottatt i andre EØS-land og Sveits, etter EØS-
avtalens forordning 883/2004.

Utgiftene var 299 mill. kroner i 2020 mot 
408 mill. kroner i 2019, en reduksjon på 27,7 pst. 
Reduksjonen skyldes koronapandemien.

Post 72 Helsetjenester til utenlandsboende 
mv.

Posten omfatter utgifter for EØS-borgere fra 
andre EØS-land som behandles i Norge, jf. EØS 
forordning 883/2004 og utgifter til behandling i 
Norge for medlemmer av folketrygden bosatt i 
utlandet. I tillegg omfatter posten pasienter fra 
land utenfor EØS-området som Norge har gjensi-
dig avtale med om dekning av utgifter.

Utgiftene var 212,8 mill. kroner i 2020 mot 
362 mill. kroner i 2019 en reduksjon på 41,2 pst. 
Reduksjonen skyldes koronapandemien.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Helsetjenester i annet EØS-land 9 430 10 008 9 234

71 Helsetjenester i utlandet mv. 298 582 199 980 325 190

72 Helsetjenester til utenlandsboende mv. 212 802 224 980 234 980

Sum kap. 2756 520 814 434 968 569 404
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Programkategori 30.90 Andre helsetiltak

Utgifter under programkategori 30.90 fordelt på kapitler

Utgifter under programkategori 30.90 fordelt på postgrupper

Kap. 2790 Andre helsetiltak

Bevilgningen dekker folketrygdens utgifter til 
bidragsordningen, jf. forskrift om bidrag til visse 
helsetjenester.

Post 70 Bidrag

Med hjemmel i folketrygdloven § 5-22 kan det 
ytes bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester 
når utgiftene ikke ellers dekkes etter folketrygdlo-
ven eller andre lover. Bidragsordningen består av 
om lag 20 forskjellige bidragsformål. Fullstendig 
oversikt over hvilke tilskuddsordninger som kom-
mer inn under bidragsordningen går fram av 

rundskrivet til folketrygdloven § 5-22 Bidrag til 
spesielle formål. Rundskrivet er tilgjengelig via 
hjemmesidene til Helsedirektoratet og NAV 
Rettskilder.

Departementet har gjennom forskrift gitt Hel-
sedirektoratet fullmakt til å fastsette nærmere ret-
ningslinjer for ytelse av bidrag. Som hovedregel 
ytes bidrag med 90 pst. av de utgifter som oversti-
ger 1971 kroner i 2021. Egenandeler, døgnsatser 
mv. i bidragsordningen prisjusteres årlig. Beløpet 
for 2022 er 2010 kroner. Mange formål dekkes 
etter andre regler og satser.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

2790 Andre helsetiltak 189 344 202 345 199 920 -1,2

Sum kategori 30.90 189 344 202 345 199 920 -1,2

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

50-89 Overføringer til andre 189 344 202 345 199 920 -1,2

Sum kategori 30.90 189 344 202 345 199 920 -1,2

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Bidrag 189 344 202 345 199 920

Sum kap. 2790 189 344 202 345 199 920
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Utgiftene på bidragsordningen var 189,3 mill. 
kroner i 2020 mot 225,4 mill. kroner i 2019.

Avvikling av bidragsordningen for legemidler 
ble startet i 2018 ved at nye pasienter ikke gis 
støtte over denne ordningen. Dette er gjort for å 
unngå at bidragsordningen for legemidler under-
graver intensjonen med blåreseptordningen. For 
2022 foreslås det at ordningen videreføres for bru-
kere som har fått kontinuerlig bidrag til samme 
legemiddel i årene 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. 
Avviklingen av bidragsordningen for legemidler 
gjelder ikke bidrag til prevensjonsmidler og heller 
ikke legemidler til behandling av infertilitet.

Tjenester i apotek

Inhalasjonsveiledning og oppstartsveiledning i 
apotek (Medisinstart) finansieres over denne 
bevilgningen. Inhalasjonsveiledning er en tjeneste 
for pasienter med astma og KOLS, mens Medisin-
start er en tjeneste for pasienter som starter med 
et nytt legemiddel til behandling av høyt blod-
trykk, behandling av høyt kolesterol eller blodfor-
tynnende legemidler. Helsedirektoratet skal eva-
luere Medisinstart fram mot sommeren 2022. Hel-
sedirektoratet skal videre vurdere behov for kom-
munikasjon mellom fastlegekontor og apotek, 
samt hvordan digitale løsninger da kan benyttes. 
Bevilgningen til disse tjenestene foreslås videre-
ført i 2022.





Del III
Omtale av særlige tema
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5  Spesialisthelsetjenester

Midlene som stilles til disposisjon til de regionale 
helseforetakene kommer i all hovedsak fra kap. 
732 Regionale helseforetak. I årlig melding 2020 
har de regionale helseforetakene rapportert hvor-
dan de har fulgt opp oppgaver og styringsparame-
tere i oppdragsdokumentene og foretaksmøter. 
Årlig melding, årsregnskap og årsberetning ble 
behandlet i foretaksmøter i juni 2021. Nedenfor 
redegjøres det for rapportering 2020 og status 
2021, samt de regionale helseforetakenes økono-
miske langtidsplaner for perioden 2022–2025. 
Omtalen er delt inn under følgende overskrifter:
– Redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen
– Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling
– Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
– Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023
– Økonomi og investeringer

Virusutbruddet i mars 2020 innebar at helsefore-
takene var nødt til å prioritere beredskap og hånd-
tering av dette resten av året. Krav og rammer for 
2020 fastsatt i foretaksmøtet 14. januar 2020 og 
oppdrag gitt i oppdragsdokumentet for 2020 ble 
dermed ikke mulig å gjennomføre som planlagt. 
Selv om situasjonen var under kontroll utover 
våren 2020, måtte helseforetakene fortsatt være i 
beredskap. Aktiviteten i sykehusene ble lavere 
enn planlagt, en rekke oppdrag ble forsinket og 
måloppnåelsen ble lavere enn forventet som en 

konsekvens av situasjonen. I foretaksmøtet 10. 
juni 2020 ble derfor krav og oppdrag for 2020 revi-
dert, og enkelte av målene og fristene endret. I til-
legg ble det gitt nye oppdrag for 2020. De overord-
nede målene for spesialisthelsetjenesten gitt i opp-
dragsdokumentet i januar 2020 ble videreført.

Redusere unødvendig venting og variasjon  
i kapasitetsutnyttelsen

Ventetider

Ventetid til utredning eller behandling er en viktig 
indikator på tilgjengelighet og kvalitet i helsetje-
nesten. Lang ventetid kan redusere pasientens 
muligheter for å oppnå maksimalt utbytte av 
behandling og kan indikere kapasitetsproblemer i 
sykehusene. God informasjon om ventetid er der-
for viktig i den daglige driften av sykehusene og 
for pasientenes valg av behandlingssted. Pasienter 
som trenger øyeblikkelig hjelp, kommer til 
behandling uten ventetid. Om lag 70 pst. av alle 
døgnopphold i sykehus er øyeblikkelig hjelp.

Det er et mål at ventetiden reduseres. I opp-
dragsdokumentet til de regionale helseforetakene 
for 2020 var målet å redusere gjennomsnittlig ven-
tetid sammenliknet med året før. Som følge av 
pandemien bortfalt imidlertid ventetidsmålet for 
2020. Det ble lagt fram et justert oppdragsdoku-
ment sommeren 2020, der enkelte mål og oppdrag 
ble endret, tatt ut, eller gitt utsatt frist.

Kilde: Norsk Pasientregister

Tabell 5.1 viser at det har vært en økning i gjen-
nomsnittlig ventetid på fire dager i 2020, sammen-

liknet med 2019 (endringen fremstår som tre 
dager grunnet avrundinger). Økningen må sees i 

Tabell 5.1 Ventetider

Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Gjennomsnittlig  
ventetid for avviklede 
pasienter i spesialist-
helsetjenesten 59 62 63 65 59 63 59 69 60 63 
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sammenheng med at mye planlagt aktivitet i syke-
husene har blitt utsatt som følge av pandemien. 
Innen psykisk helsevern for barn og unge og 
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er 
det imidlertid en reduksjon i ventetid fra 2019 til 
2020 på én dag. I psykisk helsevern for voksne er 
det ingen endring. Fra 2013 til 2020 er gjennom-
snittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten redusert 
med 10 dager.

Tabell 5.2 viser tall for indikatoren passert 
planlagt tid. På oppdrag fra departementet ble 
indikatoren etablert som en nasjonal styringsindi-
kator i 2017. Den måler antall og andel pasientav-
taler som er forsinket i forhold til det planlagte 
tidspunktet som er registrert. Den inkluderer 
både nyhenviste pasienter og pasienter som alle-
rede er i et forløp. Indikatoren angir et nivå på 
antall som er forsinket, men utrykker ikke en stør-

relse for hvor mye forsinket man er. I oppdragsdo-
kumentet til de regionale helseforetakene for 2020 
var målet å redusere andelen med passert planlagt 
tid sammenliknet med året før. Også dette målet 
bortfalt som følge av pandemien. Tallene for 
utgangen av 2020 viser at om lag en av ti pasient-
kontakter i spesialisthelsetjenesten skjer etter at 
det planlagte tidspunktet er passert. Det er en 
økning på 0,2 prosentpoeng sammenliknet med 
utgangen av 2019.

I 2021 er det bevilget 200 mill. kroner til en 
midlertidig insentivordning som skal stimulere 
helseforetakene til å gjennomføre forbedringstil-
tak for å redusere ventetider og forbedre kapasi-
tetsutnyttelsen ved poliklinikker. De regionale 
helseforetakene har fått i oppdrag å etablere slike 
ordninger.

Kilde: Norsk Pasientregister

Kreftbehandling

Målet er høy kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig 
kapasitet, likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmes-
sig organisering og bedre samhandling mellom 
alle aktører på kreftområdet. Høy kvalitet og kom-
petanse i utredning, behandling og rehabilitering 
av pasienter med kreft skal ivaretas i tråd med 
nasjonale handlingsprogrammer for kreftsykdom-
mer. God behandlingskvalitet skal ivaretas gjen-
nom gode pasientforløp. Dette skal sikre at kreft-
pasienter unngår unødig venting på utredning og 
behandling. Nasjonal kreftstrategi 2018–2022 skal 
legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet til 
kreftpasienter. Fra 2015 er det innført 28 pakke-
forløp for kreft.

Det er satt som mål at andel pakkeforløp for 
kreftpasienter som er gjennomført innen maksi-
mal anbefalt forløpstid, uavhengig av type pakke-
forløp, skal være minst 70 pst.

Pakkeforløpene skal gi pasientene standardi-
serte forløp med kortere ventetider og raskere vei 
til diagnose og behandling ved mistanke om kreft. 
Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal 
oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsig-
bart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk 

begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, 
behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene skal 
gi forutsigbarhet og trygghet for pasienter og 
pårørende ved å sikre informasjon og brukermed-
virkning.

På landsbasis i 2020 ble 73,5 pst. av pakkefor-
løp for 26 organspesifikke kreftformer gjennom-
ført innenfor maksimal anbefalt forløpstid. Kvali-
tetsindikatoren andel pakkeforløp gjennomført 
innenfor maksimal anbefalt forløpstid for 26 
organspesifikke kreftformer viser en økning i 
måloppnåelse på landsbasis fra 66,5 pst. i 2019 til 
73,5 pst. i 2020. Tre av de regionale helseforeta-
kene oppnådde målet i 2020 om andel pakkeforløp 
gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid 
på 70 pst. Alle helseregionene hadde en økning i 
måloppnåelse fra 2019 til 2020. I Helse Midt-
Norge var det en økning i måloppnåelse på 4,9 
prosentpoeng fra 67,7 pst. i 2019 til 72,6 pst. i 
2020. Helse Nord hadde en økning i måloppnåelse 
på 5,7 prosentpoeng fra 63,3 pst. i 2019 til 69,0 pst. 
i 2020. Helse Vest hadde en økning i måloppnåelse 
på 4,5 prosentpoeng fra 69,7 pst. i 2019 til 74,2 pst. 
i 2020. I Helse Sør-Øst var det en økning i målopp-
nåelse på 8,8 prosentpoeng fra 65,4 pst. i 2019 til 
74,2 pst. i 2020.

Tabell 5.2 Passert planlagt tid

Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Andel passert planlagt tid 
(pst.) 9,0 9,2 10,0 9,4 11,5 11,0 13,7 16,2 10,0 10,2
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1 Denne indikatoren måler andel pakkeforløp som gjennomføres på normert tid, fra start av pakkeforløp til start av kirurgisk, 
medikamentell – eller strålebehandling for 26 organspesifikke kreftformer. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangs-
punkt og Diagnostisk pakkeforløp er ikke med i tabellen. Basert på årstall 2020 fra Norsk pasientregister.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling

Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling 
enn somatikk

Det ble for 2020 satt som mål at det skulle være 
høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfag-
lig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for 
somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sen-
tre og psykisk helsevern for barn og unge skulle 
prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten 
skulle måles ved gjennomsnittlig ventetid, kostna-
der (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og akti-
vitet (polikliniske konsultasjoner). Gjennomsnitt-
lig ventetid skulle være lavere enn 40 dager for 
psykisk helsevern voksne, lavere enn 35 dager for 
psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30 
dager for TSB. Vurderingene baserer seg på Årlig 
melding fra de fire regionale helseforetakene for 
2020.

Helse Sør-Øst RHF rapporterer at høyere 
vekst i kostnader ble innfridd både for psykisk 
helsevern samlet sett og for TSB. Det absolutte 
målet for gjennomsnittlig ventetid på 40 dager for 
psykisk helsevern voksne ble ikke innfridd, og 
heller ikke målet om 35 dagers ventetid innen psy-
kisk helsevern for barn og unge. Målet om 30 
dagers ventetid innen TSB ble innfridd. Kravet om 
større økning i poliklinisk aktivitet i forhold til 
somatikk ble innfridd på begge områder i forhold 
til somatikk.

For Helse Vest var veksten i kostnader innen 
psykisk helsevern for voksne, barn og unge og for 
TSB lavere enn for somatikk. Det absolutte målet 
for gjennomsnittlig ventetid ble innfridd for TSB 
og psykisk helsevern voksne, men ikke for psy-
kisk helsevern for barn- og unge. Målet om høy-
ere vekst innen polikliniske opphold ble innfridd 
innen psykisk helsevern, men ikke for TSB.

I Helse Midt-Norge ble kravet om større vekst 
i kostnader innfridd for psykisk helsevern, men 
ikke for TSB. Det absolutte målet for gjennom-
snittlig ventetid på henholdsvis 40 dager og 35 

dager innen psykisk helsevern for voksne og for 
barn og unge, ble ikke innfridd. For TSB ble kra-
vet om 30 dagers ventetid innfridd. Kravet om 
større økning i poliklinisk aktivitet i forhold til 
somatikk er innfridd både for psykisk helsevern 
og for TSB.

I Helse Nord ble kravet om høyere vekst i 
kostnader ikke innfridd verken for psykisk helse-
vern for voksne eller innen psykisk helsevern for 
barn og unge, men ble innfridd for TSB. Det abso-
lutte kravet for gjennomsnittlig ventetid ble ikke 
innfridd hverken for psykisk helsevern for 
voksne, barn og unge eller for TSB. Kravet om 
større økning i poliklinisk aktivitet ble innfridd 
både for psykisk helsevern for voksne og for barn 
og unge, men ikke for TSB.

Pakkeforløp på psykisk helse- og rusområdet

Pasientforløpene skal være effektive og av god 
kvalitet, og implementering av pakkeforløpene 
har høy prioritet. Det ble satt følgende mål for 
2020:
– Andel pakkeforløp gjennomført innen forløps-

tid for utredning i psykisk helsevern barn og 
unge og psykisk helsevern voksne skal være 
minst 80 pst.

– Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering 
av behandling i poliklinikk for psykisk helse-
vern barn og unge, psykisk helsevern voksne 
og TSB skal være minst 80 pst.

– Andel pakkeforløp gjennomført innen forløps-
tid fra avsluttet avrusning til påbegynt behand-
ling TSB i døgnenhet skal være minst 60 pst.

Ifølge Helsedirektoratet utredes 70 pst. av pasien-
tene i Norge innen anbefalt forløpstid. Målet er 
80 pst. Andelen varierer mellom pakkeforløpene 
og regionene. Ingen når målet om at 80 pst. skal 
ha fått evaluert behandling i poliklinikk for psy-
kisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern 
voksne og TSB. Det vises til omtale av pakke-
forløp under kap. 781.

Tabell 5.3 Pakkeforløp kreft samlet for 2020 (pst.)

Helse 
Sør-Øst Helse Vest

Helse 
Midt-Norge

Helse 
Nord Totalt

Andel pakkeforløp gjennomført innen 
maksimal anbefalt forløpstid1 74,2 74,2 72,6 69,0 73,5
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Epikriser

Det er stilt krav om at minst 50 pst. av epikrisene er 
sendt innen én dag etter utskrivning fra psykisk 
helsevern for voksne og TSB. Det er kun Helse Midt-
Norge som når målet for både psykisk helsevern og 
TSB. Helse Nord når målet for psykisk helsevern, 
men ikke for TSB, mens det er motsatt i Helse Sør-
Øst. Helse Vest ligger under på begge fagområder.

Tvang

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk 
helsevern (døgnbehandling) skulle reduseres i 
2020. Helse Vest er det eneste regionale helsefore-
taket som har oppnådd reduksjon, men nedgangen 
er liten. For Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og 
Helse Nord er det lite endring i omfanget av 
tvangsmiddelbruk sammenliknet med 2019.

Samarbeid om henvisninger

For at pasientene skal få rett tilbud på riktig nivå 
videreføres arbeidet med bedre samarbeid rundt 
henvisninger. Psykisk helsevern og TSB skal, 
avhengig av pasientens behov, tilby sine tjenester i 
samhandling med kommunen. Dette er spesielt 
viktig overfor barn og unge og for pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproble-
mer. Det vises til rapportering på eget oppdrag 
nedenfor under omtalen av Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020–2023.

Områdefunksjon innen psykisk helsevern og TSB

De regionale helseforetakene ble i 2020 gitt i opp-
drag, i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektora-
tet, å utarbeide en konkret plan for å sikre stedlige 
spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern 
og TSB for innsatte. I arbeidet med dette vil det 
også være nødvendig å ta hensyn til samiske inn-
sattes språk og kultur.

Helse Vest RHF har ledet arbeidet med en plan 
for områdefunksjoner innen psykisk helsevern og 
TSB. Arbeidet er utført i samarbeid mellom de 
regionale helseforetakene, Kriminalomsorgsdi-
rektoratet, kriminalomsorgsregionene og de aktu-
elle kompetansesentrene. Alle de regionale helse-
foretakene har i budsjettet for 2021 lagt inn ekstra 
midler til helsetjenester i fengsel.

Heroinassistert behandling

Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF, i samar-
beid med hhv. Bergen og Oslo kommune, ble i 

2020 gitt i oppdrag å planlegge og etablere et prø-
veprosjekt med heroinassistert behandling for 
oppstart andre halvår 2020. Prøveprosjektet skal 
legge Seraf sin rapport Behandling av opioiddomi-
nert ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassis-
tert behandling til grunn. Helse Sør-Øst RHF og 
Helse Vest RHF skal samarbeide om planlegging 
og gjennomføring.

Helse Vest RHF rapporterer at prosjektet med 
heroinassistert behandling er noe forsinket. Pro-
sjektet vil starte opp i tråd med plan for etablering 
i løpet av 2021.

Helse Sør-Øst RHF har gitt Oslo universitets-
sykehus HF i oppdrag å etablere et prøveprosjekt 
for heroinassistert rehabilitering innenfor ram-
mene gitt fra departementet. Den foreløpige pro-
sjektskissen fra Oslo universitetssykehus HF til-
sier at prøveprosjektet blir forsinket. Dette skyl-
des bl.a. utfordringer med å skaffe egnede lokaler. 
Oslo universitetssykehus HF vurderer å etablere 
tilbudet i midlertidige lokaler for å kunne starte 
opp tilbudet i løpet av 2021.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Færre pasientskader

Det ble i 2020 satt som mål at andel somatiske 
pasientopphold med pasientskade, målt med 
metoden Global Trigger Tool (GTT), skal reduse-
res på regionalt nivå sammenliknet med året før. 
Endelige tall for 2020 er publisert av Helsedirekto-
ratet høsten 2021. Rapporten viser at andel pasi-
entskader på nasjonalt nivå har økt fra 12,4 pst. i 
2019 til 13,1 pst. i 2020. I årlig melding rapporterer 
de regionale helseforetakene foreløpige tertialvise 
tall fra egne helseforetak og tiltak for å nå målet.

I Helse Midt-Norge arbeider Helse Nord-Trøn-
delag HF med flere tiltak – spesielt innen legemid-
delområdet – mens St. Olavs hospital HF ser 
resultater fra GTT-undersøkelsene i sammenheng 
med data fra andre kilder for å identifisere områ-
der med risiko for svikt som grunnlag for kli-
nikkvise pasientsikkerhetsprosjekt. Helse Nord 
RHF sin kvalitetsstrategi gikk ut i 2020, og ny stra-
tegi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 
2021 skal sette retning for kvalitetsarbeidet for 
neste strategiperiode, og bidra til økt måloppnå-
else.

I Helse Vest RHF ble regional plan for kvalitet 
og pasienttryggleik vedtatt i mars 2020. Regionen 
arbeider med forståelsen av variasjon og tiltak for 
å få ned variasjon og dermed også forhindre ska-
der. De ferdigstiller i 2021 et modulbasert leder-
opplæringsprogram i forbedringsmetodikk og for-
ståelse som vil være viktig for å systematisk 
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arbeide for å redusere pasientskader, samt vekt-
legger organisatorisk systemansvar for å bygge 
stabile og varige strukturer som støtter opp under 
forbedringsarbeidet. Styret i Helse Sør-Øst RHF 
vedtok i februar 2021 en delstrategi for pasientsik-
kerhet og kvalitetsforbedring.

Sikkerhetskultur

De regionale helseforetakene fikk i oppdrag å 
rapportere status på det langsiktige målet om at 
andel enheter med godt sikkerhetsklima i et hel-
seforetak skal være minst 75 pst. innen utgangen 
av 2023. På grunn av pandemien ble ikke under-
søkelsen ForBedring gjennomført som planlagt i 
2020. Det foreligger derfor ingen tall på andel 
enheter med skår i henhold til den nasjonale 
indikatoren for godt sikkerhetsklima for 2020. 
Departementet ble orientert om dette og med-
delte i revidert oppdragsdokument at det lang-
siktige målet opprettholdes, men rapportering til 
departementet utgår for 2020. Målet og rapporte-
ringskravet er videreført i oppdragsdokumentet 
for 2021.

30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede 
antibiotika i 2020 sammenliknet med 2012

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens 
har satt mål om 30 pst. reduksjon i bruk av fem 
utvalgte bredspektrede midler innen utgangen av 
2020. Målene i handlingsplanen er på grunn av 
pandemien forlenget til å gjelde ut 2021. Alle hel-
seforetakene har redusert bruken sammenlignet 
med forbruket i 2012. Samlet er antall definerte 
døgndoser (DDD) redusert med 30,1 pst. fra 2012 
til 2020, mens den prosentvise nedgangen korri-
gert for liggedøgn er 14,6 pst. Helse Nord RHF 
har i samme periode redusert antall DDD med 
28,1 pst., og 18,4 pst. korrigert for liggedøgn. I 
Helse Midt-Norge RHF er reduksjonen på hhv. 
31,2 pst. og 18,4 pst. I Helse Vest RHF er reduksjo-
nen hhv. 35,5 pst. og 15,9 pst. I Helse Sør-Øst RHF 
er reduksjonen hhv. 29 pst. og 12,8 pst.

Korridorpasienter

På landsbasis var det en andel på 0,7 pst. korridor-
pasienter i 3. tertial 2020. Det er en nedgang fra 
3. tertial 2019, da andelen var på 1,2 pst. I 3. tertial 
2020 var andelen korridorpasienter lavest i Helse 
Midt-Norge RHF med 0,5 pst., mens Helse Vest 
RHF har høyest andel korridorpasienter med 

1,3 pst. Helse Nord RHF har en andel korridorpa-
sienter på 0,6 pst., mens Helse Sør-Øst RHF har 
en andel korridorpasienter på 0,6 pst.

Etablering av kvalitetsregistre

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i oppdrag 
å etablere nye kvalitetsregistre i tråd med «Plan 
for prioriterte fagområder for utvikling av nye 
medisinske kvalitetsregistre», herunder innenfor 
nevrologi som omfatter motornevronsykdommer 
som ALS. Etablering av registre innenfor nevro-
logi bør sees i sammenheng med Neuro-SysMed, 
forskningssenteret for klinisk behandling i nevro-
logi. De regionale helseforetakene har besluttet å 
prioritere utvikling av nye somatiske medisinske 
kvalitetsregistre innenfor fagområdene brann-
skade, motornevronsykdommer (ALS) og alvorlig 
hodepine.

Representanter for ALS-registeret, Neuro-
SysMed og Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsre-
gistre i SKDE har avklart hvordan disse aktørene 
kan ses i sammenheng. Søknad om nasjonal sta-
tus er i prosess for ALS-registeret, samt for kvali-
tetsregister innen alderspsykiatri (KVALAP) og 
Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv 
terapi (ECT-register). De to sistnevnte søknadene 
følger opp tidligere beslutning fra regionale helse-
foretak om å prioritere psykisk helsevern og rus.

Nasjonale kompetansetjenester

Som ledd i endringene i systemet for nasjonale tje-
nester fikk de regionale helseforetakene i justert 
oppdragsdokument 2020 i oppdrag å utrede eta-
blering av et nasjonalt servicemiljø for nasjonale 
tjenester og nasjonale kvalitets- og kompetanse-
nettverk. Servicemiljøet skulle ha regionale noder 
etter modell fra kvalitetsregistre. Målet var å eta-
blere servicemiljøet i løpet av 2021. Det ble lagt 
føring om at servicemiljøet på egnet måte bør 
være samordnet med nasjonale og regionale støt-
tefunksjoner for nasjonale medisinske kvalitetsre-
gistre.

Helse Midt-Norge RHF leder arbeidet som må 
sees i sammenheng med oppdraget i 2021 om å 
følge opp endringene i system for nasjonale tje-
nester samt å legge rammer for nasjonale kvali-
tets- og kompetansenettverk. Planlegging av 
utredningsarbeidet ble startet i 2020, men selve 
arbeidet gjennomføres i 2021. Se nærmere omtale 
av nasjonale kompetansetjenester under kap. 732, 
post 78.
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Oppgavedeling

I oppdragsdokumentet for 2020 ble det stilt krav 
til at de regionale helseforetakene skal påse at 
sykehusene ikke bruker fastlegene til administra-
tivt arbeid som naturlig bør tilligge sykehusene. 
Alle de regionale helseforetakene rapporterte i 
årlig melding at nye rutiner er innarbeidet for å 
bedre oppgavedelingen mellom fastleger og syke-
hus. Helse Sør-Øst RHF har lagt Legeforeningens 
anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og 
sykehus til grunn for oppgavedeling. Helse Midt-
Norge RHF vedtok reviderte samarbeidsavtaler 
medio mai 2021. Helse Vest RHF har orientert 
sine sykehus om kravet. I Helse Nord RHF har 
sykehusene fulgt opp kravet med å gjennomgå og 
oppdatere rutiner. Det er ikke planlagt videre opp-
følging av oppdraget.

Fødselsomsorg

De regionale helseforetakene følger opp kompe-
tanse- og ressursbehov dokumentert i rapporten 
Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for 
bemanning og finansieringssystem, i utvikling av 
fødeinstitusjonene. Anbefalingene i rapporten er 
omfattende, og flere helseregioner opplyser at det 
er behov for å bruke lengre tid på å følge opp 
arbeidet. Eksempler på tiltak er ekstra ressurser, 
flere stillinger og utdanningsstipend for jord-
mødre.

De regionale helseforetakene har etablert 
beredskap og følgetjeneste for gravide i alle aktu-
elle kommuner. På grunn av jordmormangel i dis-
triktene er noen ordninger fremdeles sårbare.

Barnepalliative team

I oppdragsdokumentet for 2020 ble det stilt krav 
om å etablere regionale barnepalliative team som 
skal veilede de lokale barneavdelingene og ha 
ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og 
kvalitet innen barnepalliasjon, i tråd med Nasjonal 
faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge. 
Det er etablert regionale team i Helse Sør-Øst 
RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF. 
Helse Nord RHF har etablert en arbeidsgruppe 
og arbeidet med etablering av team fortsetter i 
2021.

Behandlingstilbud for personer med kjønns-
inkongruens

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i opp-
gave å etablere et helhetlig behandlingstilbud for 

personer med kjønnsinkongruens, med utgangs-
punkt i Helsedirektoratets nasjonale faglige ret-
ningslinje, samt internasjonal fagkunnskap og 
erfaringer fra andre lands tjenestetilbud. Etable-
ringen av tilbudet er forsinket, spesielt i Helse 
Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord 
RHF. Departementet følger opp prosessen i dialog 
med foretakene.

Landsdekkende lavterskeltjeneste og et helhetlig 
behandlingstilbud til personer som står i fare for å 
begå seksuelle overgrep mot barn

Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF fikk i opp-
gave å etablere en landsdekkende lavterskel-
tjeneste og et helhetlig behandlingstilbud til per-
soner som står i fare for å begå seksuelle overgrep 
mot barn. Tilbudet er etablert i begge regioner i 
samarbeid med Helsedirektoratet, Sifer, Sanks og 
de øvrige regionale helseforetakene.

Revurdering og utfasing av behandlingsmetoder

De regionale helseforetakene fikk i 2019 to opp-
drag om å utvikle modeller for utfasing av behand-
lingsmetoder i spesialisthelsetjenesten i systemet 
for Nye metoder. Modellene skal tilrettelegge for 
å aktivt identifisere, selektere og vurdere behand-
lingsmetoder. De regionale helseforetakene fikk i 
2020 oppdrag om å videreføre arbeidet i tråd med 
statusrapport av 1. november 2019, herunder å 
pilotere fem metoder og vurdere om det kan være 
behov for å gi særskilt støtte til omstilling ved utfa-
sing av tjenester i sykehus, for eksempel grunnet 
manglende forskningsbasert dokumentasjon om 
effekt eller fordi det er utviklet bedre og tryggere 
metoder.

De regionale helseforetakene rapporterer at 
arbeidet startet opp i januar 2020, men ble forsin-
ket på grunn av pandemien. Tre av fem piloter er 
nå til vurdering i Nye metoder. Pilotene er hyste-
rektomi, acromionreseksjon ved impingement 
syndrom og håndkirurgi ved karpaltunnelsyn-
drom. I samarbeid med Folkehelseinstituttet, 
arbeides det med forslag til metodevurdering for 
de to øvrige pilotprosedyrene; tonsillektomi og 
hemoroidektomi. Prosjektet avventer resultatene 
fra behandlingen. Helse Midt-Norge RHF har 
fulgt med på utviklingen for prosedyrene som har 
blitt pekt ut i Norge, basert på The Evidence 
Based Interventions Programme i England. Ana-
lyser av data som viser utviklingen i pandemiperi-
oden tyder på at prosedyrene med diskutabel nyt-
teverdi har blitt redusert mer enn øvrig elektiv 
kirurgi (jf. tall per utgangen av 2020). Det gjenstår 
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å se om endringen er av varig karakter. Videre ble 
dialogen med representanter fra Gjør Kloke Valg-
kampanjen i regi av Legeforeningen gjenopptatt 
høsten 2020.

Persontilpasset medisin

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i oppdrag 
å legge til rette for bruk av molekylære tester, 
genpaneler og biomarkører i forskning og klinisk 
praksis og samordne nasjonal infrastruktur for 
persontilpasset medisin til forskning og klinikk. 
Helse Sør-Øst RHF rapporterer å ha støttet med 
regionale midler implementeringen av en regional 
infrastruktur for presisjonsmedisin med fokus på 
molekylær patologi med tilhørende mulighet for 
genanalyser og med biobankstøtte. De regionale 
helseforetakene er enige om å etablere en nasjo-
nal infrastruktur for persontilpasset medisin. 
Helse Sør-Øst RHF følger opp dette i samråd med 
de øvrige regionale helseforetakene og Nasjonalt 
kompetansenettverk innen persontilpasset medi-
sin og det interregionale fagdirektørmøtet. Samar-
beid med universitet- og høyskolesektoren ivare-
tas der det er faglige behov.

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i opp-
drag å utrede og implementere ordninger for mid-
lertidig innføring og revurdering av nye metoder i 
Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av 
persontilpasset medisin i tjenesten. Midlertidig 
innføring av metodene, med krav om oppfølging 
og revurdering etter en tids bruk i helsetjenesten, 
kan bidra til raskere tilgang til nye innovative 

metoder ved at det offentlige kan stille krav om at 
antatt effekt ved innføring etterprøves eller revur-
deres på et senere tidspunkt. Utredningsrappor-
ten foreslår flere tiltak og følges opp av de regio-
nale helseforetakene. Tiltakene berører blant 
annet bruk av alternative prisavtaler i Nye meto-
der, bruk av helsedata og helseregistre for oppføl-
ging og revurdering av metodene, koblingen mel-
lom Nye metoder og utprøvende behandling og 
klinisk forskning og nordisk samarbeid på helse-
økonomiske vurderinger og prisforhandlinger.

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten

Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten er et 
organ for rådgivning ved alvorlig livsforkortende 
sykdom. Ekspertpanelet skal kunne gi råd om ade-
kvat etablert behandling er gitt, om det er aktuelle 
kliniske studier for pasienten i Norge eller i utlan-
det, fortrinnsvis Norden, om det er aktuelt med en 
utprøvende behandlingsmetode utenfor en klinisk 
studie i Norge eller om et udokumentert behand-
lingstilbud pasienten selv har innhentet og ønsker 
råd om. Beslutninger tatt av Beslutningsforum for 
nye metoder skal følges av ekspertpanelet, og 
ekspertpanelet skal ikke gi råd om behandling som 
er under vurdering i Nye metoder. I 2020 har 
Ekspertpanelet gitt råd i 115 saker. Gjennomsnittlig 
behandlingstid av sakene var åtte dager. Det var en 
lik kjønnsfordeling og gjennomsnittsalder var 56 år. 
Hvilke råd som ble gitt og hvorvidt de ble fulgt føl-
ger av figuren under.

Figur 5.1 Fordeling av råd i saker Ekspertpanelet har vurdert, 2020

Kilde: Årsrapport Nasjonalt ekspertpanel

43

20

12
7

2

2423

8

61

5 2

16

0

10

20

30

40

50

60

70

Ingen 
ytterligere 
behandling

Ny etablert 
behandling

Ytterligere 
behandling 
som planlagt

Råd om kliniske
studier i Norge

Råd om kliniske
studier i utlandet

Råd om 
«off label»

2019 2020



418 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
Beredskapslagring av legemidler

Under pandemien har det vært bygget opp bered-
skapslagre av forsyningskritiske legemidler på to 
nivåer. Nivå 1 innebærer tre til seks måneders for-
bruk av de 50 mest forsyningskritiske legemid-
lene («50-listen») for primærhelsetjenesten, tre 
måneders forbruk av legemidler på covid-19-listen 
for 800 intensivpasienter i spesialisthelsetjenesten 
og H-reseptlegemidler tilsvarende åtte ukers for-
bruk. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for bered-
skapslager på nivå 1 for legemidler i spesialisthel-
setjenesten. I foretaksmøte av 8. mai 2020 ble de 
regionale helseforetakene bedt om å etablere et 
beredskapslager for legemidler på nivå 2. Nivå 2 
innebærer seks måneders forbruk av et utvalg av 
særskilt kritiske legemidler i spesialisthelsetje-
nesten og en noe utvidet 50-liste for primærhelse-
tjenesten. Helse Vest RHF leder arbeidet.

Våren 2021 ble de regionale helseforetakene 
bedt om å konsolidere og redimensjonere bered-
skapslagre for forsyningskritiske legemidler i spe-
sialistheltjenesten ut fra smitte- og forsyningssitua-
sjonen. Det vises til omtale under kap. 702, post 22.

Forskning og innovasjon

Samlede forskningspoeng omfatter publikasjons-
poeng, poeng for doktorgrader, poeng for tildeling 
av ekstern finansiering fra Norges forskningsråd 
og EU (finansieringspoeng) og poeng for kliniske 
behandlingsstudier. Det ble registrert 4 531 publi-
kasjoner (vitenskapelige artikler, monografier og 
antologier) fra helseforetakene i 2020 og rappor-
tert inn 351 avlagte doktorgrader, mot 312 doktor-
grader i 2019. Dette er det høyeste antallet avlagte 
doktorgrader siden målingen startet i 2006. Det 
var også det høyeste antallet vitenskapelige tids-
skriftspubliseringer i 2020.

Endringene i målesystemet er små fra år til år. 
På regionalt nivå får Helse Sør-Øst RHF en noe 
lavere prosentandel av forskningspoengene i 2020 
(60,7 pst.) sammenlignet med i fjor (62,5 pst.). 
Denne reduksjonen er tatt ut i form av større pro-
sentandeler i Helse Vest RHF (opp fra 19,2 til 
20,6 pst.), mens endringene er beskjedne i Helse 
Midt-Norge RHF (opp 0,1 prosentpoeng fra i fjor) 
og Helse Nord RHF (opp 0,3 prosentpoeng fra i 
fjor). Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF 
sine prosentandeler av forskningspoengene i 2020 
er hhv. 11,1 og 7,6 pst.

I 2020 hadde 59,2 pst. av artiklene internasjo-
nalt medforfatterskap (mål: over 40 pst.) og 
23,1 pst. var publisert i ledende tidsskrifter (mål: 
over 20 pst.).

I 2020 var helseforetakene totalt involvert i 463 
kliniske behandlingsstudier som utløser poeng i 
det nasjonale målesystemet. Dette er en liten ned-
gang fra 2019. Det er viktig å presisere at helse-
foretakene var involvert i et enda større antall stu-
dier enn 463, men formålet med målingen er ikke 
å presentere statistikk for alle pågående kliniske 
behandlingsstudier, men for studier som har 
inkludert pasienter i 2020. 14 065 pasienter ble 
inkludert i kliniske studier i 2020, noe som er en 
liten vekst fra 2019. Ansvaret for rapporteringen 
er videreført som et samarbeid mellom Oslo uni-
versitetssykehus HF, NIFU og Unit. Kvalitetssik-
ring av data skjer i samråd med regionale kontak-
ter i alle fire helseregioner.

Helse Sør-Øst RHF hadde en andel på 61,5 pst. 
av de totale forskningspoengene inkludert poeng 
for kliniske behandlingsstudier, etterfulgt av 
Helse Vest RHF med 19,2 pst., Helse Midt-Norge 
RHF med 11,9 pst. og Helse Nord RHF med 
7,6 pst. Nærmere beskrivelse av resultater fra 
helsemålingen for 2020 for de regionale helsefore-
takene og underliggende helseforetak er tilgjen-
gelig på regjeringens nettsider.

For åttende år på rad har de regionale helse-
foretakene utarbeidet en felles årlig rapport, 
Forskning og innovasjon til pasientens beste, 
Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020. 
I rapporten presenteres et utvalg av prosjektene 
som gjennomføres i spesialisthelsetjenesten og 
nasjonale nøkkeltall for forskning og innovasjon 
legges frem. Kreft er det fagområdet som ble til-
delt mest forskningsmidler. Om lag 60 pst. av 
forskningsmidlene i helseregionene ble tildelt til 
kliniske studier. Andelen brukermedvirkning i 
forskningsprosjekter er økt fra 20 pst. i 2014 til 
81 pst. i 2020. Årets måling er den første for inno-
vasjonsprosjekter, og viser at 77 pst. av prosjek-
tene har brukermedvirkning. Data fra rapporte-
ring på ny innovasjonsindikator i helseforetakene 
er inkludert i rapporten. Indikatoren for nytte er 
fortsatt under utvikling. 18 av 20 sykehus leverte 
aktivitetstall for 2020. Det har vært en økning i 
innovasjonspoengene fra 715 i 2019 til 833 i 2020.

Måling av ressursbruk til forskning i helse-
foretakene gjennomføres hvert annet år. Neste 
måling gjennomføres for statistikkåret 2021 og vil 
omtales i statsbudsjettet for 2023. Ansvar for gjen-
nomføring av målingen vil fra 2022 bli flyttet til 
Statistisk sentralbyrå, se omtale under kap. 732, 
post 21.

De regionale helseforetakene har bidratt i 
utredning av Pilot Helse i samarbeid med Norges 
forskningsråd og Innovasjon Norge. Målet med 
Pilot Helse er å finansiere innovasjonsløp som kan 
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bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og 
verdiskaping i norsk næringsliv. Midler til forpro-
sjekter til Pilot Helse ble lyst ut våren 2021.

De regionale helseforetakene har lagt til rette 
for klinisk pasientrettet forskning for å utvikle 
kunnskap om diagnostikk, behandling og oppføl-
ging av pasienter smittet av SARS-CoV-2 gjennom 
utlysning av midler i program for klinisk behand-
lingsforskning og nasjonal koordinering av kli-
niske studier i sykehusene på covid-19.

De regionale helseforetakene tildelte etter 
utlysning i 2020 134 mill. kroner til seks store, 
nasjonale kliniske multisenterstudier gjennom 
Program for klinisk behandlingsforskning. Det 
ble i tillegg tildelt 20 mill. kroner gjennom en 
ekstraordinær tildeling til en studie innen covid-
19, Nor-Solidarity-trial. Ett av de seks prosjektene 
i den ordinære tildelingen har et forskningsformål 
som sammenfaller med innspill som har kommet 
gjennom systemet for Nye metoder. Koblingen 
mellom Nye metoder og program for klinisk 
behandlingsforskning har blitt styrket med rap-
port om midlertidig innføring av nye metoder, jf. 
omtale over under Persontilpasset medisin.

Personell, utdanning og kompetanse

De regionale helseforetakene fikk i oppdrag å 
utarbeide et harmonisert nasjonalt internopplæ-
ringsprogram for sykepleie i intensivbehandling 
av covid-19-pasienter. Programmet er utarbeidet 
og implementert i alle helseregioner.

I forbindelse med avvikling av studier og prak-
sis under pandemien ble de regionale helseforeta-
kene bedt om å om å legge til rette for at helse-
foretakene samarbeider med utdanningsinstitu-
sjonene om å finne løsninger som bidrar til at flest 
mulig helsefagstudenter kan gjennomføre prak-
sis. Kort tid etter nedstengningen 12. mars 2020 
ble det opprettet en knutepunktgruppe mellom 
UH-sektoren og helsetjenesten (regionale helse-
foretak, KS og Helsedirektoratet). Gruppen har 
bidratt til å tilrettelegge for gode praksisstudier og 
normal studieprogresjon også gjennom pande-
mien.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023

Regjeringen la frem Meld. St. 7 (2019–2020) 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 
(NHSP) i november 2019. Stortinget ga sin tilslut-
ning til meldingen i mai 2020. Stortingsmeldingen 
ble fulgt opp med oppdrag i tildelingsbrevet til 
Helsedirektoratet og i oppdragsdokumentet og 
foretaksmøtet i januar 2020. Følgende anmod-

ningsvedtak ble fulgt opp i foretaksmøtet 10. juni 
2020: Vurdering av basestrukturen for luftambu-
lansen, permanent ambulansehelikopter i Kirke-
nes og et jetfly fast stasjonert i Tromsø, og åpning 
for at nye sammenslåtte kommuner kan ha delte 
løsninger mellom flere helseforetak.

Regionale og lokale utviklingsplaner

I foretaksmøtet 14. januar 2020 ble det stilt krav 
om utarbeidelse av regionale og lokale utviklings-
planer, og gitt føringer for innhold i tråd med 
NHSP. De regionale helseforetakene har revidert 
veilederen for utviklingsplaner i tråd med førin-
gene fra protokollen, og videreformidlet kravene 
til helseforetakene. De regionale utviklingspla-
nene vil ferdigstilles innen utgangen av desember 
2022.

Helsefellesskap

De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtet i 
januar 2020 bedt om å gi helseforetakene i opp-
drag å innrette sitt samarbeid med kommunene i 
tråd med mål og rammer fastsatt i NHSP og avta-
len mellom regjeringen og KS. De regionale hel-
seforetakene rapporterte i årlig melding at arbei-
det med å etablere helsefellesskapene var forsin-
ket som følge av pandemihåndteringen. Det er 
etablert helsefellesskap i alle regionene, og innen 
høsten 2021 forventes det at de 19 helsefellesska-
pene vil være etablert.

Helsedirektoratet fasiliterer et nasjonalt nett-
verk for erfaringsutveksling og informasjonsde-
ling for de 19 helsefellesskapene. Hvert helsefel-
lesskap er invitert til å stille med en representant 
fra helseforetaket og en fra kommunene. Regio-
nalt helseforetak og KS regionalt deltar også i 
nettverket. Stortinget har bevilget tilskuddsmidler 
til sekretariatsfunksjon for de samarbeidende 
kommunene i helsefellesskapene. Det ble bevilget 
9,5 mill. kroner med halvårseffekt i 2020. I 2020 
var det 10 kommuner som søkte om tilskudd.

Bedre felles planlegging er et sentralt prinsipp 
i avtalen mellom KS og regjeringen. Regjeringen 
har foreslått å innføre et nytt krav til samarbeids-
avtalen som innebærer at kommuner og helse-
foretak må avtale konkret hvordan de skal plan-
legge og utvikle tjenester, jf. Stortingets behand-
ling av Prop. 102 L (2020–2021).

Psykisk helse

Regjeringen vil sikre at behandlingskapasiteten 
for de som har psykiske lidelser eller rusmiddel-
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problemer er god nok. I 2019 fikk helseregionene, 
i samarbeid med KS, FHI og Helsedirektorat i 
oppdrag å vurdere hvor stort behovet for psykisk 
helsehjelp og rusbehandling vil bli i årene som 
kommer, og samarbeide om gode planleggings-
verktøy for å sørge for riktig kapasitet ved syke-
husene. Rapport om arbeidet ble levert juli 2021.

Regjeringen vil legge til rette for fortsatt kvalitet- 
og fagutvikling. Det skal utarbeides en samlet over-
sikt over dagens registreringskrav i psykisk helse-
vern og TSB. Målet er å sikre at det som registreres 
er nyttig for kvalitets- og tjenesteutvikling, styring 
og forskning, og redusere den samlede registrerin-
gen slik at behandlerne kan bruke mest mulig tid 
på direkte pasientarbeid. Kvalitetsregistre, helseat-
las og kvalitetsindikatorer på psykisk helse- og rus-
området vil bidra til økt kunnskap om innholdet i 
behandlingen og hvordan det går med pasientene. 
Det vises til omtale under kap. 734.

De regionale helseforetakene skal implemen-
tere tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam 
innen psykisk helsevern der det er befolknings-
messig grunnlag for det. Alle de regionale helse-
foretakene melder at de har etablert ulike typer 
tverrfaglige oppsøkende team, med unntak av noen 
områder. Dette skyldes blant annet rekrutterings-
utfordringer ved lokalt helseforetak og vurdering 
av eget opptaksområde/befolkningsgrunnlag.

De regionale helseforetakene har fått i opp-
drag å innføre, i samarbeid med kommunene, 
bedre rutiner for avklaring av hjelpebehov hos 
barn og unge. Alle de fire regionale helseforeta-
kene melder at arbeidet er igangsett i så godt som 
alle helseforetak. Ulike modeller og tiltak for å 
bedre samarbeidet om henvisninger er iverksatt, 
under utprøving eller til vurdering. Det meldes at 
det tar tid å innarbeide nye gode rutiner. Helse 
Vest RHF har arbeidet systematisk i alle helsefore-
tak med å implementere Helse Fonnas modell for 
barn og unges helsetjenester.

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i opp-
drag å legge til rette for at flere metoder innen 
psykisk helsevern og TSB blir vurdert i systemet 
for Nye metoder. Det ble i 2020 tatt initiativ til 
samarbeid mellom sekretariatet for nye metoder 
og enhet for psykisk helsevern og rusbehandling i 
Helse Sør-Øst RHF med siktemål å få til en økning 
av antallet behandlingsformer som vurderes i 
systemet for Nye metoder. Arbeidet vil bli fulgt 
opp i 2021. Helse Nord-Norge RHF rapporterer at 
Universitetssykehuset i Nord-Norge jobber med 
en metodevurdering på bruk av video i pasientbe-
handling, men at ingen metoder innen psykisk 
helsevern og TSB er vurdert i systemet for Nye 
metoder i løpet av 2020. Helse Vest RHF melder at 

alle helseforetak i regionen har påbegynt vurde-
ring og tilrettelegging for vurdering av metoder 
innen psykisk helsevern og TSB i systemet for 
nye metoder. Helse Vest RHF rapporterer at det i 
2020 kun ble behandlet ett forslag på nye metoder 
innen psykisk helsevern. På grunn av svært 
avgrenset dokumentasjonsgrunnlag ble det ikke 
tilrådt å gjennomføre en nasjonal metodevurde-
ring på denne.

Kompetanse

Helseforetakene har fulgt opp oppdragene knyttet 
til å øke bruken av simulering for kompetansehe-
ving og samarbeide med andre helseforetak om 
utvikling og deling av opplegg for simulering, 
samt å etablere et nasjonalt samarbeid om utvik-
ling og bruk av simulering som metode, ledet av 
Helse Vest RHF.

Oppdragene knyttet til satsning på lærlinger i 
helsefagarbeiderfag og andre lærefag som er rele-
vante i sykehus må sees i sammenheng. Deler av 
oppfølgingen er forsinket som følge av pande-
mien, men oppfølging av oppdragene er i prosess. 
Oppdragene det gjelder er å øke antall lærlinger 
både i helsefag og i andre lærefag som er rele-
vante i sykehus, med en prioritering av helsefag-
arbeiderlærlinger skal prioriteres i planperioden, 
at det skal opprettes et opplæringskontor for hel-
sefaglærlinger og andre relevante lærefag i hvert 
helseforetak, men at helseforetak kan samarbeide 
om opplæringskontorene der det er hensiktsmes-
sig og at de regionale helseforetakene, under 
ledelse av Helse Vest RHF, skal opprette et nasjo-
nalt kompetansedelingsprosjekt for å følge opp 
målet om flere lærlinger i planperioden.

Læring og mestring

Regjeringen vil bidra til bedre pasient- og pårøren-
deopplæring gjennom en revidering av lærings- 
og mestringstjenestene. De regionale helseforeta-
kene og Helsedirektoratet har gjennomført et 
forprosjekt med gjennomgang av lærings- og 
mestringstjenestene i henholdsvis spesialisthelse-
tjenesten og i den kommunale helse- og omsorgs-
tjenesten. En forprosjektrapport ble overlevert 
Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2021. 
Departementet arbeider med en oppfølging av 
forprosjektrapporten.

Økonomi og investeringer

God kontroll med økonomien er en forutsetning 
for riktige prioriteringer og legger grunnlaget for 
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en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetje-
nesten. Helse- og omsorgsdepartementet har i 
2020 hatt en tett oppfølging av de regionale helse-
foretakene. De regionale helseforetakene har rap-
portert til departementet hver måned på økono-
misk resultat, likviditet, aktivitet, bemanning og 
sykefravær, samt tertialvis på kontantstrøm og 
investeringer. Rapporteringen følges opp i møter 
mellom departementet og de regionale helsefore-
takene.

Det ble i felles foretaksmøte i januar 2020 stilt 
krav om at alle de regionale helseforetakene 
skulle innrette virksomheten innenfor de økono-
miske rammer og krav som fulgte av Prop. 1 S 
(2019–2020), foretaksmøtet og oppdragsdoku-
mentet for 2020 slik at sørge for-ansvaret oppfylles 
og at det legges til rette for en bærekraftig utvik-
ling over tid. Det ble også satt en ramme for bruk 
av driftskreditt. For at helseforetakene skulle 
være i stand til å håndtere de økonomiske konse-
kvensene av pandemiutbruddet i 2020, ble ram-
mene til de regionale helseforetakene utvidet 
gjennom Stortingets behandling av Prop. 117 S 
(2019–2020) og Prop. 42 S (2020–2021). Pande-
mien påvirket driften og økonomien til helsefore-
takene kraftig og ekstrabevilgningene som ble gitt 
bidro til at pandemien likevel ikke ga unødige og 

negative utslag i sykehusøkonomien. Det er til 
dels store forskjeller på hvor hardt det enkelte 
helseforetak ble rammet og flere regioner ble i 
2020 kompensert mer enn hva de i sum hadde av 
registrerte negative effekter. Pandemien pågår 
fremdeles og det er naturlig å se økonomien i pan-
demiårene i sammenheng.

Årsregnskapene for 2020 ble godkjent i felles 
foretaksmøter i juni 2021. Alle helseregioner opp-
nådde positive økonomiske resultater i 2020. Det 
ble i 2020 et samlet positivt resultat på 6 202 mill. 
kroner, som er 2 820 mill. kroner bedre enn i 
2019. De positive resultatene må ses opp mot 
investeringsbehovene og -planene i årene fram-
over, samt økte bevilgninger knyttet til pande-
mien.

Resultatet i 2020 påvirkes både av inntekts-
førte netto gevinster ved salg av anleggsmidler på 
om lag 112 mill. kroner og kostnadsførte ned-
skrivninger av eiendeler på om lag 144 mill. kro-
ner. Slike nedskrivninger foretas når eiendeler har 
et varig verdifall, og denne type engangseffekter 
er ikke direkte knyttet til den ordinære driften av 
foretakene. Tatt hensyn til disse effektene er 
departementets vurderingsgrunnlag for resulta-
toppnåelse et positivt resultat på 6 234 mill. kro-
ner, som er 2 896 mill. kroner bedre enn i 2019.

Fra 2020 har driftssituasjonen for de regionale hel-
seforetakene blitt endret som følge av virusut-
bruddet. Det vises til nærmere omtale av aktivi-
tetsvekst i sykehusene i kap. 2.

Investeringer

De regionale helseforetakene har et helhetlig 
ansvar for investeringer og drift i sykehusene. 
Midler til investeringer inngår derfor i basisbe-
vilgningen og ikke som øremerkede tilskudd. 

Større prosjekter kan delvis lånefinansieres ved 
låneopptak gjennom Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Fra 2017 har helseforetakene kunnet få 
lån på inntil 70 pst. av forventet prosjektkostnad 
inklusiv usikkerhetsmargin (P85), basert på kvali-
tetssikrede konseptplaner.

Styringssystemet for investeringer bygger på 
en kombinasjon av at foretakene er gitt utstrakte 
fullmakter på investeringsområdet samtidig som 
det skjer en oppfølging og styring på overordnet 
nivå. For prosjekter over 500 mill. kroner skal 

Tabell 5.4 Årsresultat 2018–2020 (mill. kroner)

 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Sum

Årsresultat 2018 1 768 668 602 205 3 242

Årsresultat 2019 2 009 662 530 181 3 382

Årsresultat 2020 2 593 1 534 1 523 552 6 202

Tabell 5.5 Budsjettert økonomisk resultat i 2021 (mill. kroner)

Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Sum

Budsjett 2021 1 221 521 363 256 2 361
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resultater og vurderinger etter endt konseptfase 
legges fram for departementet, sammen med 
ekstern kvalitetssikring. Dette danner også 
grunnlag for lånesøknad til prosjektet.

De årlige kostnadene knyttet til investeringer 
fremkommer i foretakenes regnskaper som 
avskrivninger og reflekterer slitasje og elde på 
bygg og utstyr fra tidligere års investeringer. For 
å opprettholde verdien på foretakenes eiendeler 
må de årlige investeringene over tid være lik de 
årlige avskrivningene. Mens avskrivningskostna-
den er en relativt stabil størrelse og utgjorde 

7,2 mrd. kroner i 2020, vil de årlige investeringene 
variere avhengig av hvilke utbygginger som 
pågår. Skal sykehusbygg og -utstyr oppgraderes i 
tråd med dagens krav og standarder og nye tekno-
logiske løsninger må investeringsnivået ligge over 
årlige avskrivninger. I 2020 investerte helseforeta-
kene for 13,7 mrd. kroner. Hensyntatt av- og ned-
skrivninger, samt salg og korrigeringer i balan-
sen, innebar dette at den regnskapsmessige ver-
dien på helseforetakenes driftsmidler samlet sett 
økte med 6,4 mrd. kroner i 2020.

Kilde: De regionale helseforetakenes regnskaper 2020

Ved innføringen av helseforetaksmodellen ble det 
foretatt en verdsetting av helseforetakenes byg-
ningsmasse og utstyr til 66 mrd. kroner. I perio-
den 2014–2020 har den regnskapsmessige ver-
dien av sykehusenes bygg og utstyr økt med 
17,4 mrd. kroner, fra 84,3 mrd. kroner til 
101,4 mrd. kroner. Det er store variasjoner mel-
lom de regionale helseforetakene. Helse Nord er 
den regionen med relativt størst økning i verdien 
av bygg og utstyr i perioden fra 2014, mens Helse 
Vest har den relativt største økningen siste året. 
Her gjennomfører nå alle helseforetakene i regio-
nen større utbyggingsprosjekter. Helse Midt-
Norge har relativt sett hatt den laveste økningen 
de siste seks årene, men denne regionen gjen-
nomførte store investeringer før 2014. Helse Sør-
Øst har den laveste relative økningen siden helse-
foretakene ble etablert, men denne regionen har 
nå omfattende oppgraderingsplaner. Oppgrade-
ring og fornying av bygningsmassen er en konti-
nuerlig prosess for å tilpasse bygg til dagens drift 
og for å få en mer funksjonell bygningsmasse, 
men de store prosjektene vil variere mellom regio-
ner og helseforetak. Helseforetakene må priori-
tere sine investeringsplaner innenfor tilgjengelige 
økonomiske og finansielle rammer. Samtidig må 
det settes av midler til ordinært vedlikehold.

Tilstandsgrad

Helseforetakene registrerer tilstandsnivå og opp-
graderingsbehov for sykehusbyggene med 
bistand fra Multiconsult. Dette oppdateres hvert 
fjerde år. Registrering av tilstand gjøres i henhold 
til Norsk Standard (NS 3424), på en skala fra 0 til 
3, der 0 og 1 er tilfredsstillende mens 2 og 3 tilsier 
behov for vedlikeholdstiltak. Målet for en tilfreds-
stillende bygningsmessig tilstandsgrad er om lag 
1,2. Det ble gjennomført en tilstandsvurdering i 
2014 som en del av Nasjonal helse- og sykehus-
plan (2016–2019). Denne ble fulgt opp gjennom en 
ny vurdering i 2016–2017. Samlet vektet tilstands-
grad for helseforetakenes sykehusbygg var 1,50 i 
2020. Den vektete tilstandsgraden i 2016 var 1,48. 
Spesialisthelsetjenesten har både moderne syke-
husbygg og sykehus som krever betydelige opp-
graderinger. Det er store variasjoner i tilstands-
grad både innad i og mellom helseregionene. 
Tabellen under viser at Helse Vest, Helse Midt-
Norge og Helse Nord hadde en forbedring i til-
standsgraden i perioden. Helse Sør-Øst hadde en 
reduksjon i tilstandsgraden i sine sykehusbygg i 
samme periode.

Tabell 5.6 Utvikling i helseforetakenes verdi på bygg, utstyr og immaterielle verdier 2003–2020

2003 2014 2019 2020
Endring 
2019–20

Pst. endr.
2019–20

Pst. endr.
2014–20

Pst. endr.
2003–20

Helse Sør-Øst 36 913 45 097 46 843 48 712 1 869 4,0 8,0 32,0

Helse Vest 12 095 14 445 18 471 21 593 3 122 16,9 49,5 78,5

Helse Midt-Norge 9 001 14 094 13 670 14 723 1 053 7,7 4,5 63,6

Helse Nord 8 578 10 371 16 032 16 391 359 2,2 58,0 91,1

Sum 66 587 84 306 95 016 101 419 6 402 6,7 20,3 52,3
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Økonomiske langtidsplaner

De regionale helseforetakene oppdaterer årlig 
økonomisk langtidsplan. De økonomiske langtids-
planene bygger på vedtatte strategier i de regio-
nale helseforetakene, som igjen baseres på nasjo-
nale strategier og føringer, og gjeldende økono-
miske rammebetingelser.

De regionale helseforetakene forvalter betyde-
lige beløp på vegne av samfunnet for å sikre gode 
spesialisthelsetjenester. Langsiktig planlegging og 
prioriteringer er en forutsetning for å sikre gode 
sykehustjenester. De regionale helseforetakene 
legger gjennom sine langtidsplaner til rette for at 
helseforetakene kan nå målene for pasientbehand-
lingen.

Langtidsplanene tar hensyn til hvordan befolk-
ningsutvikling, sykdomsutvikling, utvikling innen 
medisinsk teknologi og forventningene til helse-
tjenestene vil påvirke behov og etterspørsel etter 
helsetjenester. Videre gjøres det prioriteringer 
knyttet til personell og kompetanse, bygg og 
utstyr, IKT og annen viktig infrastruktur, samt 
hvordan helseforetakene kan tilpasse tjenestene 
for å møte utfordringer innenfor de økonomiske 
rammene.

Det er gjennom god styring og god drift at hel-
seforetakene legger grunnlaget for en bærekraf-
tig utvikling og forbedring av behandlingstilbudet. 
De regionale helseforetakene har ansvar både for 
drift og investeringer og må planlegge langsiktig 
og se dette i sammenheng.

1 Det inngår betydelige midler til medisinsk-teknisk-utstyr og IKT i prosjekter over 500 mill. kroner.

Helseforetakenes oppdaterte økonomiske lang-
tidsplaner inneholder investeringer for nærmere 
91 mrd. kroner i perioden 2022 til 2025.

Helse Sør-Øst RHF

Med bakgrunn i behandling av økonomiske lang-
tidsplan i perioden 2022–2025 planlegger Helse 

Sør-Øst RHF for et investeringsomfang på 
54,3 mrd. kroner.

Prosjekter over 500 mill. kroner med statlige 
lånerammer:
– nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus
– nytt sykehus i Drammen i Vestre Viken
– klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospi-

talet ved Oslo universitetssykehus

Tabell 5.7 Tilstandsgrad for sykehusbyggene

2020 2016

Helse Midt-Norge RHF  1,38  TG 1  1,46  TG 1 

Helse Nord RHF  1,36  TG 1  1,37  TG 1 

Helse Sør-Øst RHF  1,61  TG 2  1,51  TG 2 

Helse Vest RHF  1,37  TG 1  1,44  TG 1 

Samlet 1,50 1,48

Tabell 5.8 Helseforetakenes investeringsplaner i perioden 2022–2025 (mill. kroner)

2022 2023 2024 2025 Sum

Prosjekter og bygningsmessige 
investeringer over 500 mill. kroner 15 223 18 921 14183 10 472 58 799

Øvrige bygningsmessige investeringer 2 074 2 415 2 268 2 435 9 192

Medisinskteknisk utstyr1 1 636 1 765 1 662 1 619 6 682

IKT 3 247 3 396 3 186 2 909 12 738

Annet  619 1 045 892 952 3 508

Sum totale investeringer 22 799 27 542 22 191 18 387 90 919
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– første trinn i utvikling av nye Aker og Nye Riks-
hospitalet ved Oslo universitetssykehus

– ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo uni-
versitetssykehus

– utbygging og stråleterapi ved Sykehuset Tele-
mark, Skien

– samling av sykehusbasert psykisk helsevern 
ved Akershus universitetssykehus

I tillegg gjennomføres program for standardise-
rings- og IKT-infrastrukturmodernisering.

Prosjekter over 500 mill. kroner under planleg-
ging:
– videreutvikling av Sykehuset Innlandet (Mjøs-

sykehuset)
– stråle- og somatikkbygg ved Akershus univer-

sitetssykehus
– akuttbygg ved Sørlandet sykehus

Det ligger inne flere prosjekter i helseforetakenes 
økonomiske langtidsplaner som planlegges gjen-
nomført og som er regionalt prioritert, men som 
avhenger dels av fremdriften i andre prosjekter og 
dels av planlagt resultatutvikling. Dette gjelder 
bl.a. videreutvikling av Oslo universitetssykehus, 
etappe 2. Det arbeides med å innplassere Klinikk 
for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssyke-
hus i Livsvitenskapsbygget. Det er inngått avtale 
med Oslo kommune om utbygging av storbylege-
vakt på Aker, hvor Oslo universitetssykehus skal 
leie arealer. Driften av storbylegevakt vil bli vide-
reført innenfor rammen av dagens samarbeid mel-
lom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kom-
mune.

Helse Vest RHF

Med bakgrunn i behandling av økonomiske lang-
tidsplan i perioden 2022–2025 planlegger Helse 
Vest RHF for et investeringsomfang på 16,6 mrd. 
kroner.

Prosjekter over 500 mill. kroner med statlige 
lånerammer:
– byggetrinn 2 av nytt barne- og ungdomssyke-

hus ved Haukeland universitetssjukehus i 
Helse Bergen

– oppgradering og modernisering ved Helse 
Førde

– nytt sykehus i Stavanger inkl. behandlings-
bygg og universitetsarealer

– rehabilitering og nybygg ved Haugesund sju-
kehus i Helse Fonna (trinn 1 og 2)

– protonsenter ved Haukeland universitetssjuke-
hus i Helse Bergen

Prosjekter over 500 mill. kroner under planleg-
ging:

Det pågår planarbeid knyttet til ombygging av 
sentralblokken ved Haukeland universitetssjuke-
hus i Helse Bergen.

Helse Midt-Norge RHF

Med bakgrunn i behandling av økonomiske lang-
tidsplan i perioden 2022–2025 planlegger Helse 
Midt-Norge RHF for et investeringsomfang på 
11,1 mrd. kroner.

Prosjekter over 500 mill. kroner med statlige 
lånerammer:
– nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal
– Helseplattformen

Prosjekter over 500 mill. kroner under planleg-
ging:
– Utvikling av sykehuset i Ålesund

I tillegg pågår det planarbeid knyttet til senter for 
psykisk helse ved St. Olavs hospital.

Helse Nord RHF

Med bakgrunn i behandling av økonomiske lang-
tidsplan i perioden 2022–2025 planlegger Helse 
Nord RHF for et investeringsomfang på 9,0 mrd. 
kroner.

Prosjekter over 500 mill. kroner som det er til-
delt statlige lånerammer:
– nytt sykehus i Narvik ved Universitetssyke-

huset Nord-Norge
– nytt sykehus i Hammerfest ved Finnmarks-

sykehuset

Prosjekter over 500 mill. kroner under planleg-
ging:
– utvikling av Helgelandssykehuset

I tillegg pågår det utredningsarbeid om etablering 
av nytt sykehusbygg for psykisk helse og rus ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge.
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6  Utviklingstrekk for e-helseområdet

OECDs rapport Healthcare in the 21st Century 
fra 2019 viser til et gjennomgående stort behov for 
digitalisering i helse- og omsorgssektoren i med-
lemslandene. Rapporten trekker frem at sektoren 
har en lang vei å gå med tanke på bruk og deling 
av elektroniske data. Rapporten viser til at helse- 
og omsorgssektoren ligger omtrent 10-15 år bak 
andre sektorer og bransjer når det gjelder å 
utnytte potensialet i elektroniske data og tekno-
logi. Barrierene for digitalisering av helse- og 
omsorgssektoren er først og fremst ikke teknolo-
giske, men institusjonelle og organisatoriske. 
Lover, organisering, finansierings- og styringsmo-
deller er ikke tilpasset endringene digital transfor-
masjon fører med seg.

Det har gjennom flere år vært en økende opp-
merksomhet i Norge på e-helseområdet og digita-
lisering i helse- og omsorgssektoren. Det er gjen-
nomført store prosjekter og programmer, og 
nasjonale samhandlingsløsninger er etablert, slik 
som helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og hel-
seID. De siste årene har arbeidet med helsedata 
gjennom Helsedataprogrammet, arbeidet med 
standardisert språk (Felles språk), Digital sam-
handling og felles kommunal journalløsning blitt 
betydelig styrket. Dette arbeidet har gitt gevinster 
i form av bedre tilgang til nødvendig pasientinfor-
masjon for helsepersonell, bedre pasientsikker-
het, enklere tilgang til data for analyse og 
forskning, og enklere og mer effektiv dialog mel-
lom helsepersonell og pasienter.

Den teknologiske utviklingen går raskt og 
muliggjør at flere helse- og omsorgstjenester kan 
ytes i pasientens hjem. Det viser seg blant annet 
gjennom utvikling av og vekst i digitale helsetil-
bud som nettbasert behandling og digital hjem-
meoppfølging. Slike tjenester bidrar til å øke pasi-
entens valgmuligheter og gir muligheter til mer 
persontilpasset behandling og oppfølging. Dette 
skaper også mulighet for nye aktører. Da Norge i 
forbindelse med covid-19 pandemien stengte ned i 
mars 2020, oppsto det et stort behov for digital 
omstilling. Helse- og omsorgssektoren har tatt i 
bruk både ny og eksisterende teknologi i et høy-
ere tempo enn tidligere. E-konsultasjon ble perio-
devis i 2020 mer brukt enn vanlige konsultasjoner, 

selv om kun en liten andel leger hadde tatt dette i 
bruk før pandemien. Et annet område med vekst 
de siste årene er digital hjemmeoppfølging. Dette 
har blitt brukt av nye pasientgrupper og gitt stor 
nytteverdi, spesielt for oppfølging av koronasyke 
og pasienter i risikogrupper.

Helsedata kan bidra til innovasjon, gi verdifull 
ny innsikt og er viktig for tjenestenes arbeid med 
kvalitetsforbedring. Med store og varierte data-
mengder, er analyseteknikker som kunstig intelli-
gens og maskinlæring en forutsetning for å 
utnytte potensialet som ligger i dataene fullt ut og 
bidra til bedre forskning og behandling.

I helse- og omsorgssektoren behandles store 
mengder opplysninger som grunnlag for gode og 
trygge tjenester, forskning og innovasjon. De digi-
tale løsningene gir nye muligheter for å yte bedre 
og tryggere tjenester. Samtidig øker sårbarheten 
for digitale angrep og datainnbrudd, og potensi-
elle negative konsekvenser av sikkerhetsbrudd 
blir større. Det er helt sentralt at den enkeltes 
helse, rettigheter og personvern ivaretas. Infor-
masjonssikkerhet og personvern er derfor en for-
utsetning for digitalisering i helse- og omsorgs-
sektoren. Det må sikres at opplysningene om 
helse blir behandlet på en trygg måte, og beskyt-
tes mot ulovlig innsyn og endring. Samtidig er det 
kritisk at opplysningene er tilgjengelig ved behov.

Norge har en sterk og innovativ helsenæring 
og koronapandemien har ført til stor etterspørsel 
etter digitale verktøy og e-helseløsninger. Hel-
senæringen er en betydelig bidragsyter i arbeidet 
med å utvikle og digitalisere helse- og omsorgstje-
nesten. Teknologi og digitale løsninger blir i sta-
dig større grad en integrert del av tjenestene og 
åpner for nye muligheter for næringsutvikling og 
innovasjon. Både ressursbruken på IKT i offentlig 
sektor og omsetningen for IKT-næringen i helse 
har økt de siste årene. Ifølge tall fra Direktoratet 
for e-helse var de totale IKT-utgiftene i helse- og 
omsorgssektor på rundt 13 mrd. kroner i 2020, en 
økning på omtrent én mrd. kroner fra 2018. Dette 
gir gevinster for pasienter og tjenesten, og skaper 
nye muligheter for næring i Norge.

Norge er med og påvirker e-helseutviklingen 
internasjonalt og det pågår flere internasjonale 
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samarbeid både i Norden, i EU og globalt. Det 
nordiske samarbeidet har stått sentralt i den nor-
ske e-helseutviklingen lenge, og det europeiske 
og globale samarbeidet blir stadig viktigere blant 
annet innenfor områdene helsedata, legemidler, 
sikkerhet og digital samhandling. Pandemien har 
tydeliggjort viktigheten av samarbeid på tvers av 

landegrensene, for eksempel i arbeidet med smit-
tesporingsapplikasjoner og koronasertifikat. Sat-
singen på felles infrastrukturer og datadrevet inn-
ovasjon står høyt på dagsorden for internasjonale 
samarbeidsorganisasjoner innen helse, og Norge 
er en aktiv deltaker i disse prosessene.
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7  Utviklingstrekk i omsorgstjenesten

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i 
kontinuerlig utvikling. Kommunene har over tid 
fått nye oppgaver, og samtidig har de hatt en til-
vekst av nye brukergrupper med behov for både 
fysisk, psykisk og sosial omsorg, støtte og 
bistand. Det ytes stadig mer kompleks medisinsk 
behandling i de kommunale tjenestene. Samtidig 
er det i kommunene en dreining fra tradisjonelle 
institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester. 
Pandemien har preget driften av omsorgstje-
nestene gjennom store deler av 2020.

Datakilder som Kostra og Kommunalt pasient- 
og brukerregister (KPR) gir detaljert informasjon 
om omsorgstjenestenes brukere og hvilke tjenes-
ter de får2.

I 2020 var det ifølge SSB om lag 371 300 unike 
personer som mottok omsorgstjenester i løpet av 
året, dette var en økning på 1,7 pst. fra 2019. Per 

31. desember 2020 var det om lag 290 000 brukere 
av omsorgstjenester. Omsorgstjenester omfatter 
alt fra sykehjemstjenester til velferdsteknologi. 
Ser vi nærmere på noen utvalgte tjenester per 
31. desember 2020 ser vi at det har vært en vekst i 
helsetjenester i hjemmet, i BPA og i velferdstek-
nologi, mens det er en nedgang i bruk av langtids-
opphold på institusjon og praktisk bistand. Dette 
er en utvikling som har vart over noe tid. 

Figur 7.1 Antall mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand 2010–2020

Merknad: Personer som mottar begge tjenestene er inkludert i begge grafer.
Kilde: SSB

2 Ved tolking av data for 2020 må man ta hensyn til at pande-
mien har påvirket kommunenes drift, at effektene av kom-
munereformen fortsatt er tilstede og det har vært noe 
endret rapporteringspraksis.. Likeledes var det ved rappor-
teringen for 2019 flere forhold som sammen påvirket 
datakvaliteten i KPR. Da var årsakene knyttet til kommune-
sammenslåing, endring i rapporteringskrav og feil knyttet 
til rapportering av velferdsteknologi. 
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Av omsorgstjenestens mottakere per 31. desem-
ber 2020 viser tall fra KPR at om lag 70 pst. var tje-
nestemottaker i eget hjem, om lag 15 pst. hadde 
vedtak om opphold i institusjon. Om lag 15 pst. 
bor i bolig som kommunen stiller til disposisjon.

Andelen innbyggere over 80 år som har vedtak 
om hjemmetjenester 3 er på 28,9 pst., dette er en 

nedgang på 3,7 pst. siden 2019, og en nedgang på 
11,1 prosent siden 2016.

Blant mottakerne med langtidsopphold i insti-
tusjon har 86 pst. omfattende bistandsbehov. Til 
sammenligning var det 10 pst. av dem som bor i 
egen bolig som hadde omfattende bistandsbehov.

Figur 7.2 Mottakere av praktisk bistand, helsetjenester i hjemmet og tjenester i institusjon etter alder  
pr 31. des 2010–2020.

Kilde: SSB

Antall brukere og andelen som mottar helse- og 
omsorgstjenester øker med alderen. I aldersgrup-
pen 80–89 år er om lag 47 pst. brukere av kommu-
nale omsorgstjenester gjennom året. I aldersgrup-
pen 90 år og eldre mottar nær 90 pst. en eller flere 
tjenester gjennom året. Ser man bort fra den aller 
yngste aldersgruppen (0–17 år) er kvinnene de 
største brukere av helse- og omsorgstjenester. 
Mer enn 40 pst. av tjenestemottakerne gjennom 
året er nå personer under 67 år. Utviklingen med 
en økende andel yngre brukere vil være en utfor-
dring for omsorgstjenestene.

Morgendagens eldre vil ha andre ressurser å 
møte alderdommen med i form av bedre helse, 
bedre økonomi, bedre boforhold og høyere utdan-
ning sammenliknet med tidligere generasjoner. 
Dette kan vi også observere ved at antallet eldre 
brukere av omsorgstjenestene ikke øker i samme 
takt som endringen i eldrebefolkningen. Den 

økende eldrebefolkningen fremover kommer like 
fullt til å være en driver bak veksten i tjenestene. 
Mange av de som mottar omsorgstjenester 
ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. De stør-
ste endringene over tid i de kommunale omsorgs-
tjenestene skjer derfor i hjemmetjenestene.

Tall fra SSB viser at det ved utgangen av 2020 
var om lag 3 700 brukere som mottok tjenester 
organisert som brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA). Fra 2015 ble det innført en rett til BPA for 
personer under 67 år med langvarig og stort 
behov for personlig assistanse. Rettigheten omfat-
ter også personer med foreldreansvar for hjemme-
boende barn under 18 år med nedsatt funksjons-
evne. Fra 1. juli 2020 ble denne rettigheten utvidet 
til å gjelde personer over 67 år som før fylte 67 år 
har fått innvilget BPA etter rettighetsbestemmel-
sen. Det har vært en økning i antall BPA-motta-
kere fra og med 2015 på om lag 23 pst.

3 Helsetjeneste i hjemmet, praktisk bistand (praktisk assis-
tanse, BPA og opplæring), omsorgslønn og avlastning. 
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7.1 Personell

Det har i perioden 2011–2020 vært en betydelig 
økning i antall årsverk i de kommunale omsorgs-

tjenestene. Veksten har i stor grad kommet i hjem-
metjenestene.

1 SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om årsverk fra 2015, omtalt på ssb.no. Derfor er det brudd i statis-
tikken mellom 2014–2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det var om lag 146 059 avtalte årsverk i omsorgs-
tjenestene i 2020. Det er en prosentvis økning fra 
2019 på rundt 1,1 pst. Blant personell i omsorgs-
tjenestene er andelen årsverk i brukerrettet tje-
neste med helse- og sosialfaglig utdanning økt 
fra om lag 76,0 pst. i 2019 til om lag 76,3 pst. i 
2020.

Det er utfordringer knyttet til tilgangen på hel-
sefagarbeidere, som er den største utdannings-
gruppen i omsorgssektoren. Etter omleggingen 
av hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen 
til helsearbeiderfaget har tilgangen på denne 
utdanningsgruppen blitt betydelig redusert.

NAV estimerte i 2019 en mangel på 4 500 syke-
pleiere, 1 100 spesialsykepleiere og 2 650 helse-
fagarbeidere for helse- og omsorgstjenestene som 
helhet. KS’ arbeidsgivermonitor for 2019 viser at 
det er særlig krevende å rekruttere sykepleiere. 
Beregninger foretatt av SSB i 2019 i Helsemod 
viser en økende mangel på særlig sykepleiere og 
helsefagarbeidere i årene fremover. Dette berører 
særlig omsorgstjenestene. Personellsituasjonen 
har i 2020 og 2021 vært preget av håndteringen av 
covid-19, der det gjennom statsforvalterne rappor-
teres om kapasitetsutfordringer knyttet til den 
samlede oppgavemengden i den kommunale 
helse og omsorgstjenesten.

Se kap. 10.60 for en nærmere redegjørelse av 
kommunenes håndtering av covid-19.

7.2 Botilbud

Kommunene tilbyr plasser i institusjon eller plass 
i ulike former for omsorgsboliger til personer 
med behov for et tilrettelagt botilbud. Antallet 
institusjonsplasser har som helhet blitt noe redu-
sert de siste to tiårene. Det er først og fremst de 
gamle aldershjemmene som er tatt ut av drift. I 
2020 var det om lag 39 200 sykehjemsplasser. 
Standarden på institusjonsplassene fortsetter å 

øke. I 2020 var utgjorde enerommene 98,6 pst av 
alle rom.

Tall fra SSB viser at det ved utgangen av 2020 
var om lag 25 300 beboere i boliger med heldøgns 
bemanning. Dette kommer i tillegg til de som mot-
tar heldøgns tjenester i syke- og aldershjem og i 
eget hjem. Dekningsgraden for plasser i institu-
sjon og bolig med heldøgns bemanning for befolk-
ningen over 80 år per 31. desember har de siste 10 
årene ligget stabilt rundt 28/29 pst. I 2020 var den 
om lag 28 pst. Samtidig får mange brukere et 
omfattende tjenestetilbud i hjemmet. Utviklingen 
av tjenestetilbudet i omsorgssektoren må vurde-
res ut fra det samlede tilbudet i både sykehjem, 
omsorgsboliger og eget hjem. Det vises for øvrig 
til omtale av investeringstilskudd til heldøgns 
omsorgsplasser under kap. 761, post 63 og 69.

7.3 Kommunenes utgifter til 
omsorgstjenester

Tall fra Kostra (SSB) viser at kommunenes brutto 
driftsutgifter til omsorgstjenestene var om lag 
130,5 mrd. kroner i 2020. Det vesentligste av kom-
munenes utgifter til omsorgstjenesten finansieres 
gjennom kommunenes frie inntekter. For kommu-
nene utgjorde inntektene fra brukerbetaling for 
opphold i institusjon og for praktisk bistand til 
sammen om lag 7,6 mrd. kroner i 2020. I tillegg 
bevilges en rekke øremerkede tilskudd til 
omsorgsformål over Helse- og omsorgsdeparte-
mentets budsjett, bl.a. investeringstilskudd til 
heldøgns omsorgsplasser. Det ble utbetalt om lag 
10,5 mrd. kroner over Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets budsjett til kommunene 
gjennom toppfinansieringsordningen for ressur-
skrevende tjenester, for utgifter påløpt i 2020. I 
2020 fikk kommunene en rekke særskilte tilleggs-
bevilgninger med bakgrunn i pandemien. Se nær-
mere omtale for eksempel under 10.60.

Tabell 7.1 Årsverk i omsorgstjenestene 2011–2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Årsverk1 128 902 131 180 132 694 134 324 130 980 132 689 136 960 140 173 144 428 146 059
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1 omfatter Kostrafunksjon 234,253,254 og 261
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 7.2 Utvikling i brutto driftsutgifter i kommunene, utgifter til pleie- og omsorg og 
kommunehelsetjenester (mrd. kroner) 2011–2020

Brutto-
driftsutgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunene 321,5 343,2 363,2 379,2 389,1 410,0 434,3 454,8 478,1 488,9

Kommune- 
helsetjenester 12,2 13,0 13,9 15,0 15,5 16,8 17,8 19,4 21,0 23,6

Omsorgs-
tjenester1 83,2 90,2 94,5 100,9 101,8 107,4 112,7 121,1 128,5 129,6 
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8  Plan for å sikre flere sykepleiere, vernepleiere, 
spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere

8.1 Innledning

Denne planen er en oppfølging av vedtak nr. 1344, 
18. juni 2021:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022 legge frem en plan for å 
sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsyke-
pleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene 
fremover. Planen skal inneholde forslag til ulike 
tiltak som bidrar til rekruttering og sikrer nok 
kompetente hender og hoder i helse- og omsorgs-
tjenestene.»

Planen må sees i sammenheng med Kunnskaps-
departementets oppfølging av anmodningsvedta-
kene fra Stortingets behandling av Innst. 149 S 
(2020–2021), jf. vedtak nr. 940, 20. mai 2021:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022 komme tilbake til Stor-
tinget med innledende tiltak for å sikre flere stu-
dieplasser innenfor medisin, helsefag og psyko-
logi.»

og vedtak nr. 941, 20. mai 2021 :

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrap-
pingsplan for innenfor medisin, helsefag og psy-
kologi. Planen skal både inneholde konkrete til-
tak for opprettelse av tilstrekkelig med studieplas-
ser ved utdanningsinstitusjonene, og tiltak som 
sikrer studentene praksisplass i helsesektoren. 
Planen bør inneholde tiltak som gjør det attrak-
tivt for helsearbeidere å være i sektoren.».

Det vises til omtale i Prop. 1 S (2021–2022) fra 
Kunnskapsdepartementet.

8.2 Mål og virkemidler

Regjeringen vil skape pasientens helse- og 
omsorgstjeneste. Personell er den viktigste res-
sursen i helse- og omsorgstjenesten og utgjør ca. 

70 pst. av ressursbruken. Sykepleiere, verneplei-
ere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagar-
beidere utgjør en stor andel av de ansatte. Det er 
derfor viktig å sikre nok kompetente sykepleiere, 
vernepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og 
helsefagarbeidere i helse- og omsorgstjenestene.

I internasjonal sammenheng har Norge høy 
dekning av helsepersonell per innbygger. Tall fra 
OECD viser at Norge rangerer som nummer en 
for sykepleiere med om lag 18 sykepleiere per 
1000 innbyggere i 2020, mens EU-gjennomsnittet 
er om lag 8 sykepleiere per 1000 innbygger. Samti-
dig har SSB framskrevet behov for en økning i 
årsverk på om lag 35 pst. fram mot 2035 i referan-
sebanen. En slik økning vil kunne beslaglegge 
nesten halvparten av veksten i arbeidsstyrken. 
Det er ikke bærekraftig. Den fremskrevne mange-
len på helsepersonell må derfor i hovedsak møtes 
med ulike virkemidler for å rekruttere, utvikle og 
beholde personell som er beskrevet i denne pla-
nen.

Helse- og omsorgstjenesten skal være en 
attraktiv og varig arbeidsplass med gode karriere-
muligheter. Flere virkemidler må tas i bruk, og i 
denne planen er virkemidlene delt inn i bedre per-
sonellplanlegging, bedre planlegging for kompe-
tanseutvikling, bærekraft i bruk av personell- og 
kompetanseressurser og hvordan helse- og 
omsorgssektoren i samarbeid med utdannings-
sektoren skaper kvalitet og arbeidsrelevans i 
utdanningene. Utviklingen i lærekontrakter i hel-
searbeiderfaget omtales noe, men for øvrig vises 
det til Kunnskapsdepartementets oppfølging av 
ovenfor nevnte anmodningsvedtak for informa-
sjon om utvikling i studieplasser i helsefag.

Utfordringsbildet og behovene i de kommu-
nale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthel-
setjenesten må sees i sammenheng, også når det 
gjelder tilgang til de personellgruppene som 
omfattes av denne planen. Samtidig er det viktig å 
hensynta forskjellene i utfordringsbildet for de to 
tjenestenivåene. Det er behov både for felles til-
nærming og tiltak, og særskilte tiltak som er rettet 
spesifikt mot behovene i de to tjenestenivåene.
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8.3 Kompetanseløft 2025 og Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020–2023

Kompetanseløft 2025 og Meld. St. 7 (2019–2020) 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 legges 
til grunn for denne planen. Begge dokumentene 
er behandlet av Stortinget og Kompetanseløft 
2025 omtales årlig i Prop. 1 S. Dokumentene 
beskriver utfordringsbildet og har et omfang som 
er større enn det som omfattes av anmodnings-
vedtaket. De består både av tiltak som skal møte 
de særskilte behovene innenfor enkelttjenester og 
tjenestenivåer, samt tiltak som skal ivareta beho-
vene på tvers av tjenester og tjenestenivåer. Opp-
følgingen av dette anmodningsvedtaket vil derfor 
bygge på disse dokumentene. Tiltakene som er 
forankret i Kompetanseløft 2025 og Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020–2023 skal følges opp 
gjennom disse respektive planene.

Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for 
rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og i den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Planen har 
som mål å bidra til en faglig sterk tjeneste og å 
sikre at den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten og den fylkeskommunale tannhelsetje-
nesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning. 
Kompetanseløft 2025 består av fire strategiske 
områder og om lag 60 tiltak. De fire strategiområ-
dene er: 1) Rekruttere, beholde og utvikle perso-
nell, 2) Brukermedvirkning, tjenesteutvikling og 
tverrfaglig samarbeid, 3) Kommunal sektor som 
forskningsaktør, fagutviklings- og opplæringsa-
rena og 4) Ledelse, samhandling og planlegging. 
Tiltakene skal videreutvikles i planperioden 2021–
2025 i samarbeid med aktørene.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 er 
regjeringens strategi for utvikling av spesialisthel-
setjenesten og samarbeidet med den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Det overordnede 
målet er å skape pasientens helsetjeneste på en 
bærekraftig måte. En bærekraftig helsetjeneste 
forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien 
gir, bruker kompetansen hos de ansatte best 
mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig. 
Meldingen dekker store temaer som samhand-
ling, psykisk helse, akuttmedisinske tjenester, tek-
nologi, digitalisering og kompetanse. I tillegg 
beskrives utfordrings- og målbildet. Stortingsmel-
dingen inneholder tiltak knyttet til de ulike områ-
dene i meldingen som følges opp gjennom opp-
drag til de regionale helseforetakene, Helsedirek-
toratet og Direktoratet for e-helse. Tiltakene knyt-
tet til kompetanse følges i tillegg opp i samarbeid 
med Kunnskapsdepartementet.

8.4 Virkemidler for å nå målsetningen i 
planen

God tilgang på helsefagarbeidere, vernepleiere, 
sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre er 
avhengig av et systematisk, langsiktig arbeid i den 
samlede helse- og omsorgstjenesten, i utdan-
ningssektoren og hos myndighetene. Arbeidet 
krever samarbeid, samordning, oppmerksomhet, 
vedlikehold og innsats.

Fire overordnede virkemidler vil samlet bidra 
til at målsetningen kan oppnås.
1. Bedre personellplanlegging
2. Bedre planlegging for kompetanseutvikling
3. Bærekraft i bruk av personell- og kompetan-

seressurser
4. Kvalitet og arbeidsrelevans i utdanningene

Virkemidlene er generelle og kan bidra til å 
rekruttere, utvikle og beholde personell uavhen-
gig av personellgruppe. I tillegg vil spesifikk bruk 
av målrettede tiltak mot enkeltgrupper være nød-
vendig. Det understrekes at virkemidlene må tas i 
bruk både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og 
at dette samspillet er essensielt for å lykkes.

8.4.1 Bedre personellplanlegging

God personellplanlegging bidrar til bærekraft og 
god bruk av det potensialet de ansatte utgjør i 
helse- og omsorgstjenestene. Frafall av helseper-
sonell til andre sektorer er en utfordring for flere 
av disse personellgruppene. Det er et potensial for 
å beholde flere utdannede helsearbeidere i helse- 
og omsorgstjenesten og det er viktig med mer 
kunnskap om årsakene til frafall for å kunne sette 
inn riktige tiltak for å beholde personell i helse- og 
omsorgstjenesten.

Nasjonale, regionale og lokale verktøy som skal bidra 
til god planlegging

Nasjonale meldinger og proposisjoner, planer og 
strategier gir retning og rammer for hvordan 
helse- og omsorgstjenestene skal utvikles. Ulike 
registre og nasjonale framskrivninger skal sikre at 
den nasjonale politikk- og planutviklingen baseres 
på gode data og analyser.

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyn-
dighetenes nasjonale register over helsepersonell 
med offentlig godkjenning, autorisasjon, lisens, 
og offentlig spesialistgodkjenning. Registeret er 
grunnsteinen for andre administrative registre 
innen helsesektoren. Registeret gir ikke opplys-
ninger om personellets aktuelle arbeidsforhold og 
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er i dag ikke egnet for lokal personellplanlegging. 
For å identifisere tilgjengelig personell, vurdere 
reell personellmangel, framskrive behov og vur-
dere utdanningsbehov, må helsepersonellregiste-
ret kobles mot andre registre for hvert enkelt for-
mål. Registeret bør utvikles og Helsedirektoratet 
vil vurdere muligheter for å etablere et helhetlig, 
løpende og oppdatert register over helsepersonell 
og deres kompetanse som omfatter alle helseper-
sonellgrupper.

Helsedirektoratet utreder et nasjonalt system 
for å følge med på tilgang til og behov for sykeplei-
ere i den samlede helse- og omsorgstjenesten.4

Forslag til indikatorer eller faktorer som kan 
inngå i systemet er knyttet til utdanning og tilgang 
på sykepleiere, informasjon om personellstyrken 
og informasjon om etterspørsel og rekruttering. 
Systemet er ment å gi et helhetlig kunnskaps-
grunnlag for personellplanlegging og kompetan-
seutvikling i tjenestene

Kommuner og helseforetak som lykkes med 
rekruttering og kompetanseheving har ofte også 
god oversikt over personell og kompetanseutfor-
dringer. Planlegging og tjenesteutvikling i kom-
munene må i større grad skje på bakgrunn av ana-
lyser av utfordringsbildet og i samarbeid med 
ansatte i tjenesten, pasientene/brukerne og pårø-
rende. Det er imidlertid fortsatt kommuner som 
ikke utarbeider gode nok planer for å møte framti-
dige utfordringer.

Det er også variabelt hvorvidt helseforetak har 
tilstrekkelige planer eller oversikter som systema-
tisk kartlegger personellbehov de neste tre til fem 
årene.5 De regionale helseforetakene har utviklet 
en nasjonal bemanningsmodell som verktøy for å 
vurdere personellbehovene. Modellen gir mulig-
het for å anslå personellbehovet i ulike sykehus. 
Videre har de regionale helseforetakene etablert 
et fagnettverk som skal forvalte og videreutvikle 
framskrivningsmodellene for spesialisthelsetje-
nesten. De regionale helseforetakene og helse-
foretakene lager dessuten regionale og lokale 
utviklingsplaner hvert fjerde år. Utviklingsplanene 
inngår i et helhetlig plansystem der arbeidet med 
helseforetakenes lokale utviklingsplaner skjer i 
etterkant av fremleggelsen av Nasjonal helse- og 
sykhusplan. Utviklingsplanene ses som en del av 
de regionale helseforetakenes samlede planan-
svar.

Kommunenes sørge for-ansvar for helse- og 
omsorgstjenester innebærer også å planlegge tje-
nestene slik at tjenestenes omfang og innhold er i 
samsvar med de krav som er fastsatt i lover og for-
skrifter. I oppfølgingen av Meld. St. 15 (2017–
2018) Leve hele livet er det etablert et regionalt 
støtteapparat som skal bistå kommunene med å 
utvikle helhetlige planer for å sikre bedre og mer 
bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Arbeidet 
med å utvikle og tilgjengeliggjøre verktøy for 
nasjonal og kommunal planlegging vil videreføres, 
bl.a. gjennom framskrivinger. I forbindelse med 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 har 
Helsedirektoratet arbeidet med muligheter for et 
felles framskrivningsverktøy for kommuner og 
helseforetak, med særskilt vekt på framskrivnin-
ger av bemanning. Flere forhold tyder på at det 
særlig er små distriktskommuner som har de stør-
ste utfordringene med å håndtere personell- og 
kompetansesituasjonen. Helsedirektoratet er gitt i 
oppdrag å vurdere om dagens virkemidler for 
planlegging av de kommunale helse- og omsorgs-
tjenestene er tilstrekkelig for at kommunene dri-
ver systematisk planlegging av kapasitet, kompe-
tanse og kvalitet for å møte fremtidens utfordrin-
ger.6 Departementet vurderer hvordan arbeidet 
skal følges opp videre. Departementet vil også, 
som del av Kompetanseløft 2025, utvikle en veile-
der for hvordan kommunene kan jobbe med kom-
petanseplanlegging for å se kompetansebehovet i 
hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
samlet.7

Samarbeid og dialog med medarbeidere og til-
litsvalgte er viktig for å skape tillit og forståelse for 
helt avgjørende utviklingsbehov. Samarbeid med 
organisasjonene om utvikling av nye arbeidspro-
sesser, oppgavedeling og sammensetning av team 
som understøtter ønsket utvikling blir avgjørende 
for å dimensjonere og prioritere fremtidige behov 
for kompetanse og kapasitet på bemanningsområ-
det.

Heltidskultur

Personellplanlegging og personelldekning i helse- 
og omsorgstjenestene påvirkes av andelen ansatte 
i hel stilling og sykefravær. Regjeringen er opptatt 
av å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgs-
tjenestene. Det har vært arbeidet med dette over 
lang tid, men det er fortsatt behov for videre inn-
sats. I spesialisthelsetjenesten er det oppnådd 
gode resultater, men det er et behov for å vurdere 4 Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 

2020–2023
5 Riksrevisjonens Dok. 3:2 (2019–2020) Undersøkelse av 

bemanningsutfordringer i helseforetakene

6 Kompetanseløft 2025
7 Handlingsplan for allmennlegetjenesten
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nye tiltak spesielt for sykepleiere uten spesialistut-
danning og jordmødre. Kun om lag 33,4 pst. av de 
sysselsatte i den kommunale helse- og omsorgs-
tjenesten med kommunal ansettelse hadde avtalt 
heltidsstilling i 2020. Det er særlig omsorgstje-
nestene som preges av høy deltidsbruk.

Sykefravær

Deler av den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten er preget av et høyt sykefravær, høy turno-
ver og høy avgang. Sykefravær påvirkes bl.a. av 
ledelse, ansattes arbeidsmiljø og arbeidsbelast-
ning, og det kan være sammenheng mellom høyt 
omfang av deltid og høyt sykefravær. I flere helse-
foretak er det satt spesielt fokus på avdelinger 
med høyest sykefravær. Dette har gitt positive 
resultater, tiltak er allerede prøvd ut og noen har 
vist seg å ha god effekt. Kunnskapsgrunnlaget 
som er bygget opp er verdifullt og bør spres og 
brukes av flere i arbeidet med personellplanleg-
ging.

8.4.2 Bedre planlegging for 
kompetanseutvikling

Det blir stadig viktigere å bruke ansattes kompe-
tanse riktig. God planlegging for kompetanseut-
vikling må gjøres parallelt med personellplanleg-
gingen. Dette forutsetter både riktig oppgavede-
ling, tilrettelegging for å bruke mer tid til pasien-
tene og mindre tid til andre oppgaver. Krav til rap-
portering og dokumentasjon skal understøtte 
arbeidsprosesser og kvalitet, ikke trekke ressur-
ser bort fra pasientbehandlingen. Bruk av tekno-
logiske løsninger, riktig organisering av tjenester 
og arbeidsprosesser vil også bidra til riktig bruk 
av kompetanse og bedre ressursutnyttelse.

Livslang læring

Regjeringen har som mål at helse- og omsorgstje-
nesten skal være et attraktivt arbeidssted som 
skal legge til rette for livslang læring. Både kom-
muner og sykehus må ivareta sin rolle og ansvar 
for utdanning og faglig utvikling. Det er sentralt at 
arbeidet med kompetanseheving struktureres 
med helhetlige etter- og videreutdanningsaktivite-
ter, kompetanseplanlegging, og tiltak for fagutvik-
ling. Kompetanseutviklingsarbeidet må være 
kunnskapsbasert og ivareta systematisk arbeid 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Medarbeiderne må være innstilt på å utvikle 
sin kompetanse gjennom hele yrkeskarrieren. 
Arbeidsgiver kan tilrettelegge for at sykepleiere, 

spesialsykepleiere, vernepleiere, jordmødre og 
helsefagarbeidere kan få karriere i klinisk arbeid, 
forskning, organisasjon eller ledelse.

Etablering av karriereveier i direkte pasientre-
latert arbeid kan være positivt for fag- og arbeids-
miljøet. De første årene i arbeid etter grunnutdan-
ningen er viktige for om en medarbeider fortset-
ter yrkeskarrieren i helse- og omsorgstjenesten. 
Mange har behov for god veiledning og supervi-
sjon i arbeidssituasjonen, og det bør legges til 
rette for det. Eksempelvis kan mentorordning for 
nyutdannede være et relevant tiltak.

Mye av kompetansehevingen for helseperso-
nell gjøres i samarbeid med mellom helse- og 
omsorgstjenestene og utdanningssektoren. Helse- 
og omsorgstjenesten er i tillegg i seg selv store 
utdanningsarenaer som driver utstrakt internopp-
læringsvirksomhet. Interne kompetansehevende 
tiltak kan deles i tre hovedkategorier som kan 
omfatte;
– organisatoriske tiltak: kompetanseplanlegging, 

kompetansestyring, pålagt opplæring og fag-
utviklingsstillinger

– etterutdanningsaktiviteter: fagseminarer, fag-
lige nettverk for etterutdanning, klinisk kom-
petanseprogram, opplæring i metoder for 
kunnskapsbasert praksis, forbedringsarbeid/
pasientsikkerhet, praksisveilederopplæring, 
HMS-opplæring og lederutvikling

– videreutdanningsaktiviteter: spesialistutdan-
ning, samarbeidsavtaler med utdanningssekto-
ren, permisjon med delvis lønn for videreut-
danning eller lønnede utdanningsstillinger for 
spesialsykepleiere, praksisplasser og praksis-
opplæring for videreutdanning av sykepleiere 
og andre prioriterte faggrupper

Ledelse

Ledere må utvikle sin lederkompetanse for å iva-
reta endringsutfordringer. Ledere på alle nivåer, 
ikke minst dem som står nærmest pasientbehand-
lingen, må få handlingsrom og støtte til å ta i bruk 
de virkemidlene som er nødvendige for å nå 
målene for pasientens helse- og omsorgstjeneste. 
For å bidra til å styrke lederkompetanse i kommu-
nene og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten 
er det etablert en Nasjonal lederutdanning for pri-
mærhelsetjenesten som finansieres gjennom 
Kompetanseløft 2025. På oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet er det utviklet et nytt fel-
les topplederprogram for ledere i spesialisthelse-
tjenesten og kommunale helse- og omsorgstje-
nester sammen med KS. Dette er ment å erstatte 
det tidligere topplederprogrammet for helsefore-
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takene. Det nye topplederprogrammet som startet 
opp høsten 2020 vil gi deltakerne mulighet til å 
videreutvikle kompetansen bl.a. innenfor strate-
gisk ledelse, ledelse på tvers av profesjoner og tje-
nesteområder, identitet og kultur, innovasjon og 
omstilling, pasient- og brukermedvirkning, pasi-
entens helsetjeneste, helseøkonomi og finansier-
ingssystemer.

Regjeringen har innført forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring. Forskriften er et viktig virke-
middel for å understøtte styring og planlegging, 
samt implementering, spredning og deling av 
kompetanse og kunnskap. Forskriften inneholder 
flere krav til kompetanseutvikling, herunder krav 
til leder om å ha oversikt over medarbeideres 
kompetanse og behov for opplæring. Leder skal 
sørge for at medarbeidere har nødvendig kunn-
skap og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, og at 
samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Medarbei-
derne skal ha kunnskap om relevant regelverk, 
retningslinjer, veiledere og styringssystemet. 
Leder skal også minst en gang årlig vurdere sty-
ringssystemet opp mot tilgjengelig informasjon 
om virksomheten for å sikre at det bidrar til konti-
nuerlig forbedring av virksomheten, noe som 
inkluderer også statistikk og informasjon om per-
sonell og kompetanse.

8.4.3 Planlegge for kompetanseutvikling i 
helse- og omsorgstjenesten

De senere årene har det vært en økning i antall 
årsverk i helse- og omsorgstjenesten for gruppene 
som omfattes av denne planen. I spesialisthelsetje-
nesten har det i perioden 2013 til 2020 vært en 
økning i årsverk for sykepleiere på 25 pst., spesial-
sykepleiere og jordmødre på 7 pst. Vernepleierne 
er den gruppen som har økt mest i spesialisthelse-
tjenesten med 35 pst. målt i årsverk. Det har over 
tid vært en reduksjon i bruken av helsefagarbei-
dere i spesialisthelsetjenesten. Trenden ble imid-
lertid snudd i 2019. I kommunene har det vært en 
betydelig årsvekst i alle gruppene i perioden 2015 
til 2020. Veksten har vært størst blant de høyere 
utdanningene med hhv. 14,8 pst. for sykepleiere, 
21,1 pst. for sykepleiere med spesialisering/vide-
reutdanning (hvorav 44,2 pst. for jordmødre), 
24 pst. for vernepleiere og 8.4 pst. for helsefagar-
beidere.

SSBs framskrivninger viser at det særlig kan 
bli knapphet på sykepleiere og helsefagarbeidere 
fram mot 2035. Begge gruppene har kompetanse 
som er nødvendig i hele helse- og omsorgstje-
nesten. De regionale helseforetakene skal lage en 
plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse i 

utviklingsplanene. Det skal legges til rette for livs-
lang læring og en heltidskultur. Sykepleiere og 
helsefagarbeidere skal prioriteres i planarbeidet. 
Oppfølgingen av oppdraget pågår i alle helsefore-
tak. Koronapandemien har imidlertid ytterligere 
tydeliggjort behovet for å rekruttere, utvikle og 
beholde personell, særlig gjelder det sykepleiere i 
sykehus og i kommunene.

Sykepleiere og vernepleiere

Det har vært vekst i antall årsverk for både syke-
pleiere og vernepleiere de siste fire årene. Syke-
pleiere er sentrale i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten. 
Vernepleiere har en sentral kompetanse, kanskje 
særlig for den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten, men det er behov også i spesialisthelsetje-
nesten.

Behovet for sykepleiere og vernepleieres kom-
petanse må i hovedsak møtes med tilrettelegging 
for faglig utviklende arbeidsplasser, tiltak knyttet 
til bedre personellplanlegging, bedre planlegging 
for kompetanseutvikling, bærekraft i bruk av per-
sonell- og kompetanseressurser og kvalitet og 
arbeidsrelevans i utdanningene i tillegg til en kon-
tinuerlig oppmerksomhet om tilgang på studie-
plasser i universitets- og høyskolesektoren.

Spesialsykepleiere

Riksrevisjonens undersøkelse fra 2019 om beman-
ningsutfordringer i helseforetakene omfattet blant 
annet spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenes-
ten. Den viste at de regionale helseforetakene og 
helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å 
sikre nok rekruttering av blant annet spesialsyke-
pleiere. Flere helseforetak manglet planer eller 
oversikter som systematisk kartlegger behovet 
for blant annet spesialsykepleiere for de neste tre 
til fem årene. Helse- og omsorgsdepartementet 
har fulgt opp rapporten i styringsdialogen med de 
regionale helseforetakene.

For å bedre tilgangen til intensivkompetanse 
skal de regionale helseforetakene bidra til å 
utdanne flere intensivsykepleiere. Det skal til 
sammen opprette minst 100 nye utdanningsstillin-
ger i intensivsykepleie og det skal utarbeides en 
behovsanalyse og plan for å sikre tilstrekkelig til-
gang til intensivsykepleiere på kort, mellomlang 
og lang sikt. Planene skal bidra til å ivareta beho-
vet for å utdanne, rekruttere og beholde intensiv-
sykepleiere og deres kompetanse i spesialisthel-
setjenesten.8 Metodene som brukes i planleggin-
gen for intensivsykepleiere skal kunne overføres 



436 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
til planlegging for andre spesialsykepleiegrupper, 
inkludert jordmødre.

Behovet for spesialsykepleiere har økt i takt 
med økt spesialisering i spesialisthelsetjenesten, 
men det er mangel på disse personellgruppene og 
behov for å utdanne flere. Mangel på spesialsyke-
pleiere kan eksempelvis gi store konsekvenser for 
operasjons- og intensivkapasiteten i sykehusene.

Jordmødre og helsesykepleiere

Jordmødre og helsesykepleiere er sentrale i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen. 
Samtidig er jordmødre sentrale i fødselsomsorgen 
i spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen har styrket helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten i kommunene betraktelig siden 
2014 og i 2022 bevilges det over 1,3 mrd. kroner til 
tjenesten fordelt på rammetilskudd og øremerket 
tilskudd. 60 mill. kroner av det øremerkede til-
skuddet er avsatt til årsverk for jordmødre. Dette 
har ført til en økning i antall årsverk for jordmø-
dre og helsesykepleiere i tjenesten. Fra 2021 er 
det øremerkede tilskuddet omgjort til et rent 
lønnstilskudd. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 
2025. Det vises til omtale under kap. 762, post 60. 
Både jordmorutdanningen og helsesykepleierut-
danningen er inkludert i RETHOS.

Utrede offentlig spesialistgodkjenning for anestesi-, 
barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleiere, jord-
mødre, helsesykepleiere og sykepleiere i psykisk helse- 
rus- og avhengighetsarbeid

Anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsy-
kepleiere (ABIOK), jordmødre og helsesykeplei-
ere har en kompetanse som er grunnleggende for 
å kunne tilby trygge helsetjenester av høy kvalitet 
over hele landet. I tillegg pågår nå arbeidet for å 
utvikle en masterutdanning for sykepleiere i psy-
kisk helse-, rus og avhengighetsarbeid. Tilgang til 
disse personellgruppene og deres kompetanse 
har vært utfordrende over lang tid, noe som er 
blitt ekstra tydelig under pandemien. Offentlig 
spesialistgodkjenning kan være et viktig virkemid-
del for å rekruttere, utvikle og beholde nevnte 
sykepleiegrupper i helse- og omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet vil be Helse-
direktoratet, i samarbeid med relevante aktører 
om å utrede ulike modeller som kan føre til spesia-
listgodkjenning av bl.a. ABIOK-sykepleiere, jord-
mødre, helsesykepleiere og sykepleiere i psykisk 
helse-, rus- og avhengighetsarbeid. Utredningen 

bør omfatte dagens modell for offentlig spesialist-
godkjenning av sykepleiere som er etablert for 
avansert klinisk allmennsykepleie, samt alterna-
tive modeller som legger til rette for mer tjenes-
tenære utdanningsløp som grunnlag for offentlig 
spesialistgodkjenning.

Avansert klinisk allmennsykepleier

Det er etablert en egen masterutdanning i avan-
sert klinisk allmennsykepleie som er rettet mot 
behovene i kommunale helse- og omsorgstje-
nester. Avansert klinisk sykepleie (AKS) er den 
eneste utdanningen innen sykepleie som i dag gir 
offentlig spesialistgodkjenning. Spesialiteten er 
rettet mot behandling og oppfølging av pasienter i 
de kommunale helse- og omsorgstjenestene og 
skal styrke kvaliteten i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Den skal ivareta klinisk 
arbeid knyttet til akutt og kronisk sykdom, soma-
tisk sykdom, psykisk helse og rus, forebygging, 
behandling og oppfølging av pasienter med 
enkeltstående sykdommer og kronikere med 
store og sammensatte behov. Spesialiteten skal 
også gi breddekompetanse til å håndtere syke-
pleiefaglige problemstillinger på individ-, gruppe- 
og systemnivå. Utdanningen er inkludert i sty-
ringssystemet Nasjonale retningslinjer for helse- 
og sosialfagutdanningene (RETHOS). Det gis 
lønnstilskudd til kandidater som er ansatt i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten som tar 
denne utdanningen for å stimulere til at kompe-
tansen erverves og tas i bruk. I arbeidet med å 
gjøre kommunene kjent med AKS-utdanningen og 
hvordan denne kompetansen kan benyttes har det 
blant annet vært tydelig fremhevet at utdanningen 
er rettet mot behovene i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Kjennskapen til utdanningen 
og kompetansen den gir er i ferd med å etablere 
seg i kommunene. Det er viktig å fortsette arbei-
det og tydeliggjøre at denne kompetanse er noe 
kommunene har behov for og derfor bør satse på 
fremover.

Det er også viktig å ivareta behovet for klinisk 
sykepleiefaglig breddekompetanse i sykehus. Det 
kan bidra til å heve den faglige kvaliteten i senge-
poster, i poliklinisk arbeid og i dagbehandling, i 
ambulante tjenester og i hjemmesykehus. Syke-
pleiere med denne kompetansen kan dessuten 
bidra til bedret samhandling, innad i sykehus, på 
tvers av sykehus og kommuner, og for pasienter 
med flere diagnoser og sammensatte behov. 
Videre kan det virke rekrutterende for tjeneste-
stedene og slike kliniske karriereveier kan ha en 
stabiliserende effekt for å beholde personell og 8 Oppdragsdokument til de regionale helseforetakene 2021
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hindre frafall. De vil også kunne initiere, utvikle 
og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innova-
sjon og kontinuerlig kvalitetsarbeid.9

Det vil være overlapp i kompetansebehov for 
klinisk sykepleiefaglig kompetanse i kommunene 
og i sykehus. Det gir noen utfordringer knyttet til 
å tilpasse utdanningsløp for klinisk sykepleiefaglig 
breddekompetanse, slik at behovene for faglig 
kompetanse og tilgang til personell ivaretas både 
for den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
og spesialisthelsetjenesten. I det videre arbeidet 
må disse hensynene ivaretas for å bidra til en hen-
siktsmessig kompetanseutvikling og tilgang til 
personell med breddekompetanse for den helhet-
lige helse- og omsorgstjenesten.

Helsefagarbeidere

I løpet av de siste ti årene har andelen helsefagar-
beidere i spesialisthelsetjenesten gått ned, mens 
det er en økning i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Det har imidlertid vært en 
økning i antall nye lærekontrakter i helsefagarbei-
derfaget de senere år. Det er iverksatt flere tiltak 
for å rekruttere, utvikle og beholde helsefagarbei-
dere både i spesialisthelsetjenesten og i kommu-
nene. I sykehus fører færre helsefagarbeidere til 
at kompetanse brukes på uhensiktsmessige 
måter, blant annet ved at andre personellgrupper 
som sykepleiere og leger utfører oppgaver som 
helsefagarbeidere vil kunne utføre.

Det er viktig å utnytte den samlede utdan-
ningskapasiteten for helsefagarbeidere i hele 
helse- og omsorgstjenesten, bl.a. for å rekruttere 
flere helsefagarbeidere til sykehus og kommu-
nene. De regionale helseforetakene har fått i opp-
drag å øke antall lærlinger både i helsefag og i 
andre lærefag som er relevante i sykehus. De skal
opprette, eller samarbeide om, opplæringskontor 
for helsefaglærlinger og andre relevante lærefag i 
hvert helseforetak. Det skal opprettes et nasjonalt 
kompetansedelingsprosjekt for å følge opp målet 
om flere lærlinger i planperioden, under ledelse 
av Helse Vest RHF.

I den kommunale helse- og omsorgssektoren 
finansieres blant annet rekrutteringsprosjektet 
Menn i helse som gir tilbud om et komprimert 
utdanningsløp som fører frem til fagbrev som hel-
sefagarbeider. Rekrutteringsprosjektet Jobbvin-
ner finansieres også og skal bidra til økt rekrutte-
ring av sykepleiere og helsefagarbeidere gjennom 
blant annet etablering av samarbeid mellom kom-

muner og utdanningsinstitusjoner for å utvikle til-
tak som styrker praksisopplæringen. Videre finan-
sieres en kurspakke for ufaglærte fram til fagbrev 
og autorisasjon som helsefagarbeider, eller kom-
petansebevis for deler av opplæringen, som sær-
skilt ivaretar deltakere med norsk som 
andrespråk. Det vises til Kompetanseløft 2025.

Fremme jobbtilfredshet – HMS og Joy at work

Jobbtilfredshet kjennetegnes av at helsepersonell 
og team har fysisk og psykisk trygghet i arbeidet, 
at de gjenkjenner mening og formålet med arbei-
det, at de har innflytelse og kontroll over tiden sin, 
at de har et godt kollegialt miljø og anser egen 
arbeidshverdag for å være godt strukturert. Joy at 
work er i ferd med å bli et eget fagområde interna-
sjonalt og særlig England har omfattende erfaring 
med prosjekter som har som formål å øke jobbtil-
fredshet.

Riksrevisjonens undersøkelse av bemannings-
utfordringer for sykepleiere, spesialsykepleiere 
og jordmødre viste at de kliniske enhetene som 
sikrer at de ansatte utvikler og oppdaterer sin 
kompetanse og arbeider systematisk med uøn-
skede hendelser, har færre bemanningsutfordrin-
ger. Videre at avdelinger/enheter som er opp-
merksom på å lære av uønskede hendelser og 
nesten-hendelser, og om de trygt kan ta opp kri-
tikkverdige forhold kjennetegnes ved at de: (i) 
har høyere gjennomsnittlig stillingsprosent, (ii) 
har lettere for å dekke opp vakter med ansatte 
med god kompetanse ved korttidssykefravær, (iii) 
har lavere ekstern turnover, (iv) har færre ansatte 
som vurderer å bytte jobb, og (v) sjeldnere mis-
lykkes med å rekruttere arbeidskraft. Undersøkel-
sen viser også en positiv sammenheng mellom 
ansattes arbeidsmiljø og opplevd kvalitet og pasi-
entsikkerhet. Dette bekreftes av nyere internasjo-
nal forskning som viser økende evidens for at det 
er en positiv sammenheng mellom godt arbeids-
miljø, pasientsikkerhet og pasientsikkerhetskul-
tur. Det vurderes om det skal gjennomføres en 
kunnskapsoppsummering om hvilke faktorer som 
tar bort arbeidsglede og gir frafall, sykefravær og 
hvilke tiltak som bidrar til å beholde de valgte 
gruppene i yrket.

Det er stilt krav til de regionale helseforeta-
kene om å arbeide med pasientsikkerhet og en 
god meldekultur, og å se dette i sammenheng 
med helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. Fra 2018 
har de regionale helseforetakene gjennomført en 
felles årlig medarbeiderundersøkelse ForBedring 
som kartlegger ulike dimensjoner ved arbeidsmi-
ljø og pasientsikkerhetskultur. Undersøkelsen 

9 Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020–2023
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sendes årlig til alle ansatte i foretaksgruppen i de 
fire regionene, og har en svarprosent på nesten 
80pst. ForBedring inneholder 41 spørsmål som er 
kategorisert innenfor følgende ni tema: Engasje-
ment, teamarbeidsklima, arbeidsforhold, sikker-
hetsklima, psykososialt arbeidsmiljø, opplevd 
lederatferd, fysisk miljø, toppleders rolle i pasient-
sikkerhetsarbeid og oppfølging. Kartleggingen 
gir kunnskap om hvordan ansatte i sykehus opple-
ver sitt arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur 
og danner grunnlag for lokal forbedring ved den 
enkelte enhet eller avdeling i spesialisthelsetje-
nesten. Den gir også kunnskapsgrunnlag for 
ledere på alle nivå i strategisk arbeid og planleg-
ging siden den er nasjonal og kan presentere 
resultater både på lokalt, regionalt og nasjonalt 
nivå. ForBedring er fortsatt en ny undersøkelse 
som kan videreutvikles bidra til økt kunnskap om 
sammenhengen mellom arbeidsmiljø, pasientsik-
kerhetskultur og kvalitet.

8.4.4 Bærekraft i bruk av personell- og 
kompetanseressurser ved å ta i bruk 
nye arbeidsformer, bruk av teknologi, 
teamarbeid og innovasjon

Endringer i arbeidsprosesser og/eller bruk av 
teknologi på flere områder har et stort potensial 
for bedre ressursutnyttelse. Det er likevel vanske-
lig å vurdere presist hvilken effekt slike faktorer 
vil ha på bemanning.

Helsefellesskap

Regjeringen og KS deler målet om å skape en mer 
sammenhengende og bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste og har inngått en avtale om inn-
føring av helsefellesskap hvor representanter fra 
helseforetak, kommuner, inkludert lokale fastle-
ger og brukere møtes for å planlegge og utvikle 
tjenestene sammen. Helseforetakene må i tiden 
fremover legge til rette for en utvikling der både 
hjemmebaserte tjenester og primærhelsetje-
nesten blir stadig viktigere i pasientforløpet som 
skal gi til en sømløs helsetjeneste for pasienten.

Helsefellesskapene oppfordres til å sette kon-
krete mål for deling av kompetanse mellom spesi-
alisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, jf. Nasjonal helse- og sykehus-
plan 2020–2023. Kompetanse kan deles på mange 
måter, blant annet gjennom hospitering. Det er 
etablert en tilskuddsordning for å utvikle og spre 
gode modeller for hospitering av ansatte mellom 
spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene.10 Andre relevante tiltak er 

utveksling av personell, bruk av digitale verktøy 
for kompetansedeling, faglige nettverk, og delte 
stillinger mellom den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten

Digital kompetanse og teknologisk utvikling

Bruk av teknologiske løsninger i helse- og 
omsorgstjenestene øker i omfang. En forutsetning 
for å kunne dra nytte av ny teknologi er at helse-
personell har tilstrekkelig digital kompetanse. 
Teknologisk utvikling vil blant annet bidra til både 
automatisering av oppgaver og ny arbeidsdeling 
mellom personellgrupper. Helse- og omsorgstje-
nesten må tilpasse seg den teknologiske utviklin-
gen og kompetansesammensetningen må reflek-
tere det. Mer brukerstyrt oppfølging, økt bruk av 
teknologi og bedre samhandling om de som tren-
ger det mest har et samlet potensial for å frigi tid 
for klinisk personell. Målet er å frigi tid til mer 
direkte pasientrettet arbeid og til å forbedre og 
utvikle tjenestene. For kommunene står Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram sentralt i å sikre bære-
kraftige tjenester ved bruk av teknologi.

Forskning som karrierevei og tjenesteinnovasjon

Forskning er et viktig virkemiddel for kompe-
tanse- og kunnskapsutvikling hos helsepersonell. 
Det er ønskelig at flere personellgrupper f.eks. 
sykepleiere deltar aktivt i klinisk forskning.11

Forskning og fagutvikling bidrar til å beholde per-
sonell i yrket og til å kvalifisere til høyere stillin-
ger. Sterke kliniske forskningsmiljøer, både tverr-
faglige og innen eksempelvis sykepleie og spesial-
sykepleie vil bidra til å bygge gode kliniske fagmi-
ljøer og gi pasientene øke muligheter til å delta i 
kliniske studier. Nasjonal handlingsplan for kli-
niske studier (2021–2025) inneholder flere tiltak 
som skal bidra til å øke kompetansen om kliniske 
studier hos helsepersonell, og til prioritering av 
kliniske studier på flerfaglige problemstillinger.

Innovasjon inngår i helseregionenes regionale 
utviklingsplaner, og det er en økende innovasjons-
aktivitet i helseforetakene. Tjenesteinnovasjon 
bidrar til utvikling av bedre tjenester ved å for 
eksempel redusere uønsket variasjon eller gi mer 
tid til pasientrettet arbeid. Teknologisk innovasjon 
og nye arbeidsmåter kan frigi kapasitet. Det er et 
ledelsesansvar å legge til rette for innovasjonsakti-
vitet gjennom blant annet å bygge en kultur for 

10 Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsre-
form for eldre

11 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021–2025.
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innovasjon og lage gode rutiner for samarbeid 
med næringslivet.

Det nasjonale kompetansenettverket InnoMed 
skal ivareta behovsdrevet tjenesteinnovasjon på 
tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. Hel-
sepersonell kan søke prosessveiledning, bruke 
ulike verktøy og ressurser, slik som veiviser for 
videokommunikasjon. Det er utviklet en innova-
sjonsindikator i spesialisthelsetjenestene og en 
digital løsning for prosjektoppfølging som også 
benyttes av mange kommuner. Innovasjonstil-
skuddet i kommunene.

I kommunene skal det prøves ut forsøk med 
nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstje-
nesten, med formål om å bidra til omlegging av 
arbeidsformer og organisering av arbeidet for å 
øke kontinuiteten i tjenestene, gi brukere og 
ansatte større forutsigbarhet og trygghet, og å 
bidra til tjenester som er tilpasset brukernes hver-
dag. Det gis også tilskudd til innovasjon gjennom 
kompetanse- og innovasjonstilskuddet til kommu-
nene, jf. Kompetanseløft 2025.

8.4.5 Sikre kvalitet og arbeidsrelevans i 
utdanningene

Det er viktig at det faglige innholdet i grunn og 
videreutdanningene er dynamiske, slik at perso-
nell får nødvendig kunnskap og kompetanse i tråd 
med tjenestenes behov. Godt samspill på nasjo-
nalt, regionalt og lokalt nivå mellom utdannings-
sektoren og helse- og omsorgstjenestene er avgjø-
rende. Samarbeidet omfatter bl.a. dimensjonering 
av studieplasser, utvikling av faglig innhold i de 
enkelte utdanningene og avvikling av læretid og 
praksis. Det vises også til Kunnskapsdepartemen-
tets omtale av vedtak nr. 940, 20. mai 2021 og ved-
tak nr. 941, 20. mai 2021 i deres budsjettproposi-
sjon.

Spesialisthelsetjenesten har utdanning som en 
av sine fire lovpålagte oppgaver. Kommunene har 
plikt til å medvirke til undervisning og praksis 
opplæring av helsepersonell, herunder videre- og 
etterutdanning. Helse- og omsorgstjenesten sam-
arbeider med videregående opplæring og grunn- 
og videreutdanninger med forankring i universi-
tets- og høyskolesektoren om gjennomføring av 
utdanninger.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen vil etablere et system for fordeling av 
nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning 
som tar hensyn til arbeidslivets kompetansebe-
hov, fagskolers mulighet for planlegging, og som 

bygger på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og ana-
lyser av kompetansebehov. Et mer systematisk 
arbeid med å identifisere kompetansebehov og 
behovet for studieplasser i høyere yrkesfaglig 
utdanning vil over tid gi myndighetene et bedre 
grunnlag for å vurdere videre dimensjonering av 
fagskolesektoren12.

Utdanningene i universitets- og høyskolesektoren

Det er behov for å fortsette det langsiktige arbei-
det for å styrke samarbeidet mellom universitets- 
og høyskolesektoren og helse- og omsorgstje-
nestene lokalt, regionalt og nasjonalt. På regionalt 
nivå eksisterer det for eksempel formaliserte sam-
arbeidsorganer mellom de regionale helseforeta-
kene og universiteter og høyskoler. Mange steder 
fungerer samarbeidet godt, men det er også rom 
for forbedring. Regjeringen vil revidere instruks 
om samarbeid om forskning, innovasjon og utdan-
ning mellom regionale helseforetak og universite-
ter og høyskoler.13

Dimensjonering

Vurderingen av kapasiteten i helseutdanningene 
inngår i regjeringens årlige budsjettprosesser og 
konklusjonene presenteres i de årlige budsjett-
framleggene. Det er viktig at det uteksamineres 
tilstrekkelig med kandidater som har riktig og 
relevant kompetanse for å møte arbeidslivets 
behov.

Universitetene og høyskolene har ansvar for å 
følge opp de nasjonale sektormålene, herunder 
målene om god tilgang til utdanning og utdanning 
og forskning for velferd, verdiskaping og omstil-
ling. Institusjonene har i tråd med dette selv et 
hovedansvar for å dimensjonere sine studietilbud 
og opprette tilbud innenfor gjeldende rammebe-
vilgninger, også i dialog med arbeidsliv og berørte 
parter.

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfag-
utdanningene

Regjeringen har etablert et nytt styringssystem 
for helse- og sosialfagutdanningene, Nasjonale 
retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene 
(RETHOS).14 RETHOS angir nasjonale retnings-
linjer for studentenes læringsutbytte for hver 

12 Videre vekst og kvalitet – strategi for høyere yrkesfaglig 
utdanning, 2021

13 Meld. St. 16 (2020–2021) Utdanning for omstilling – Økt 
arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
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enkelt utdanning, og gir helsesektoren mulighet 
til å påvirke det faglige innholdet i de helsefaglige 
utdanningene. Retningslinjene angir minstestan-
darder for sluttkompetanse og nedfelles i forskrif-
ter for hver enkelt utdanning. Styringssystemet 
skal ivareta at utdanningene er fremtidsrettede og 
i tråd med tjenestenes og brukernes behov. Erfa-
ringene fra arbeidet så langt er samlet sett gode, 
men det er samtidig viktig å evaluere implemente-
ringen av retningslinjene for å sikre at formålet 
ivaretas. NOKUT vil evaluere implementeringen i 
2021. Senere vil styringen, organiseringen, imple-
menteringen og resultatene bli evaluert, og denne 
evalueringen vil strekke seg til 2025.

Det er blant annet utviklet nasjonale retnings-
linjer for sykepleie, samisk sykepleieutdanning, 
vernepleie, helsesykepleie og avansert klinisk all-
mennsykepleie. Arbeidet pågår for utdanningene i 
ABIOK-sykepleie, tverrfaglig videreutdanning i 
psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid, mas-
terutdanning for sykepleiere i psykisk helse-, rus 
og avhengighetsarbeid og jordmorutdanningen.

Praksisstudier

Praksis er en sentral og integrert del av helsefag-
lige utdanninger for opparbeiding av klinisk 
grunnkompetanse, og har stor betydning for stu-
diekvalitet. Helseforetakene samarbeider med 
universitets- og høyskolesektoren om praksisplas-
ser, men det har vært en langvarig utfordring mht. 
kapasitetsutfordringer når det gjelder praksisplas-
ser, både i spesialisthelsetjenesten og i kommu-
nene. Kapasiteten som faktisk finnes for praksis 
over hele landet må utnyttes bedre.

Bruk av nye undervisningsformer, eksempel-
vis mer bruk av simulering, bør benyttes for å 
styrke kapasiteten for praksis. Når det gjelder sist-
nevnte er det krav til undervisningsformer i EØS-
regelverket som kan hindre god bruk av simule-
ring som læringsform. Regjeringen vil gjennom 
dialog med andre EØS-land se på mulighetene for 
endringer i yrkeskvalifikasjonsdirektivet slik at 
simulering i større grad kan supplere eller 
erstatte deler av praksis, jf. Meld. St. 16 (2020–
2021) Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivs-
relevans i høyere utdanning.

I dag gjennomføres om lag 2/3 av alle prak-
sisstudier i spesialisthelsetjenesten. Også praksis 
bør imidlertid i større grad speile utviklingen i 
helse- og omsorgstjenesten med omleggingen av 
behandlings- og tjenestetilbud til dagbehandling 

og poliklinikk i sykehus, og hvor flere pasienter 
følges opp i kommunen. Regjeringen vil derfor 
utrede en forsterkning av kommunenes ansvar for 
praksis for helse- og sosialfagstudentene, og 
hvilke forpliktelser og kostnader dette vil føre 
med seg for kommunene. Helsedirektoratet er i 
tillegg gitt i oppdrag å utrede etablering av prak-
siskontor for den kommunale helse- og omsorgs-
tjenesten. Videre vil regjeringen utrede hvordan 
private aktører som leverer tjenester til det offent-
lige, herunder tilbydere av helse- og omsorgstje-
nester, skal få et ansvar for å bidra til utdanning av 
helse- og sosialsfagsstudenter. Det vises til Meld. 
St. 16 (2020–2021) Utdanning for omstilling – Økt 
arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

Grunn-, videre- og etterutdanning og desentralisert 
utdanning

Kompetanseheving hos ansatte er et viktig virke-
middel for å bistå kommunene i deres arbeid med 
å rekruttere og beholde helse- og sosialfaglig per-
sonell, og i å utnytte mulighetene som kompetan-
seheving gir til å sikre tjenestene helse- og sosial-
faglig personell. Kompetanseløft 2025 består der-
for av en rekke tiltak for å bidra til grunn-, videre- 
og etterutdanning av ansatte i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, blant annet det gene-
relle tilskuddet til grunn-, videre- og etterutdan-
ning av ansatte gjennom kompetanse- og innova-
sjonstilskuddet, som også skal bidra til etablering 
av desentraliserte og distriktsvennlige utdan-
ningstilbud med kommunene som målgruppe.

Tilgjengelige utdanningstilbud oppgis av 
mange kommuner som en viktig forutsetning for 
kompetanseheving av ansatte, særskilt i distrik-
tene. Desentraliserte og deltidsbaserte utdan-
ningstilbud er særlig et virkemiddel for å bidra til 
å heve ansattes kompetanse og bidra til rekrutte-
ring i distriktet. Regjeringen vil åpne utdannings-
systemet mer slik at enda flere skal få mulighet til 
å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva 
slags livssituasjon de er i.15

8.5 Oppsummering

Det er Kompetanseløft 2025 og Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020–2023 som legges til grunn for 
videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene, 
herunder arbeidet som er knyttet til personell og 

14 Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i 
praksis

15 Desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høy-
skoler og universiteter – strategi, Kunnskapsdepartemen-
tet 2021
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kompetanse. Kompetanseløft 2025 er regjeringens 
plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling 
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Nasjo-
nal helse- og sykehusplan 2020–2023 er regjerin-
gens strategi for utvikling av spesialisthelsetje-
nesten og samarbeidet med den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, hvor kompetanse inn-
går som en del. De består både av tiltak som skal 
møte de særskilte behovene innenfor enkelttje-
nester og tjenestenivåer, samt tiltak som skal iva-
reta behovene på tvers av tjenester og tjenesteni-
våer. Tiltakene som er forankret i Kompetanseløft 
2025 og Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–
2023 skal følges opp gjennom disse planene.

I analyser av fremtidige behov og i planlegging 
av bemanning for utvalgte personellgrupper må 
det tas høyde for endringer i oppgaver og behand-
lingsmetoder, ferdighetstrening, arbeidsproses-
ser, utdanningskapasitet samt kvalitet og innret-
ning av helse- og omsorgstjenesten. Videre må 
konsekvensene av teknologisk utvikling, oppga-
vedeling, teamarbeid og nye organisasjonsmodel-
ler vurderes. Det må legges til rette for en utvik-
ling der både hjemmebaserte tjenester og primær-

helsetjenesten får stadig viktigere roller i den 
samlede kjeden i pasientforløp som i fellesskap 
skal bidra til en sømløs helsetjeneste for pasien-
ten. Det må iverksettes kunnskapsbaserte tiltak 
for å beholde personell og unngå uønsket turno-
ver. Alle disse tiltaksområdene kan i stor grad 
påvirke den samlede faglige kapasiteten.

Det ventes en vesentlig økning i etterspørse-
len etter arbeidskraft i helse- og omsorgstjenesten 
de nærmeste tiårene. Det må arbeides aktivt med 
å rekruttere og beholde helsepersonell med kri-
tisk kompetanse. En helhetlig vurdering av kom-
petansesammensetning, fremtidige driftsformer 
og organisering er derfor avgjørende for en riktig 
dimensjonering av bemanningen i helse- og 
omsorgstjenesten.

I utgangspunktet forutsettes det at denne pla-
nen følges opp innenfor de til enhver tid gjeldende 
budsjettrammer for de regionale helseforetakene, 
kommuner og helseforvaltningen. Eventuelle for-
slag til bevilgningsøkninger på departementets 
budsjettområde vil fremmes i den ordinære bud-
sjettprosessen

Departementet anser vedtak nr. 1344, 18. juni 
2021 med dette som fulgt opp.
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9  Handlingsplan for lindrende behandling og omsorg

9.1 Innledning

Gjennom Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende 
behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag, 
men alle andre dager skal vi leve, vil regjeringen 
bidra til å styrke lindrende behandling og omsorg 
og synliggjøre døden som en del av livet – i fami-
lien, i helse- og omsorgstjenesten og i samfunnet. 
Alle skal ivaretas på en helhetlig måte for å få best 
mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet ved 
livets slutt. Tjenestene skal innrettes slik at de 
som ønsker det, kan få dø i eget hjem.

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 
24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg. 
Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal 
vi leve, fattet Stortinget følgende vedtak 
17. november 2020:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen 
forpliktende handlingsplan for lindrende 
behandling og omsorg og fremlegge den for 
Stortinget på egnet måte. Planen bør blant 
annet sikre:
– at sykehusene har en plan for å forhindre 

overbehandling mot livets slutt.
– at helseforetakene har en plan for hvordan 

de i et samarbeid med kommunene kan for-
hindre uverdige transporter av pasienter i 
livets sluttfase.

– at ingen som mottar hjelp fra helsetjenesten 
– i den grad det er mulig – skal dø alene 
eller være alene i livets sluttfase. Dette 
målet gjelder også i pandemier og tilsva-
rende kriser.

– bedre samarbeid om den alvorlig syke pasi-
enten ved at det opprettes samarbeidsavta-
ler mellom kommuner og sykehus om fel-
les utvikling og bruk av pasienttilpassede 
forløp innenfor palliasjon og ved å involvere 
pasientorganisasjonene i arbeidet.

– en plan for å styrke kompetansen til å iva-
reta menneskers åndelige og eksistensielle 
behov, slik at pasienter og pårørende sikres 
helhetlig behandling og omsorg.»

Regjeringen vil her omtale status for tiltak som er 
i tråd med Stortingets anmodning og kommende 
planer for arbeidet med å styrke palliasjonsfeltet, 
og gjennom dette utkvittere Stortingets vedtak. 
De fem områdene Stortinget foreslår i ny hand-
lingsplan er i all hovedsak en videreutvikling av 
innsatsområder og tiltak som inngår i stortings-
meldingen. Innenfor de fem områdene finnes det 
nye og pågående tiltak, både som en del av stor-
tingsmeldingen om lindrende behandling og 
omsorg, og som en del av pågående arbeid i spesi-
alisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten.

9.2 Oppfølging av Meld. St. 24 (2019–
2020) Lindrende behandling og 
omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedi-
rektoratet i oppdrag å sikre en helhetlig oppføl-
ging av Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende 
behandling og omsorg, der tiltakene ses i sam-
menheng og på tvers av den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
Helsedirektoratet har utarbeidet en plan for gjen-
nomføring, og det tas sikte på at alle tiltak i stor-
tingsmeldingen vil bli fulgt opp innen utgangen av 
2023, inkludert anmodningsvedtakene som kom i 
forbindelse med behandlingen av meldingen. Hel-
sedirektoratet vil orientere om framdrift og 
måloppnåelse gjennom egne årsrapporter til 
departementet hvert år. Organiseringen av arbei-
det involverer fagmiljøet og relevante organisasjo-
ner. Statsforvalterne skal følge opp meldingen 
regionalt.

Oppfølgingen av stortingsmeldingen skal ses i 
sammenheng med oppfølgingen av øvrige satsin-
ger innen den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten, blant andre Meld. St. 15 (2017–2018) Leve 
hele livet, Kompetanseløft 2025, Demensplan 
2025, Pårørendestrategien og Nasjonal ernærings-
strategi for eldre. Det er videre viktig å se arbeidet 
i sammenheng med oppfølgingen av Nasjonal 
helse- og sykehusplan, blant annet etableringen av 
helsefellesskap, og Meld. St. 26 (2014–2015) 
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Fremtidens primærhelsetjeneste. Målet med å se 
satsingene i sammenheng er å bidra til å sam-
ordne de statlige initiativene overfor kommunene 
på helse- og omsorgsfeltet, og legge grunnlaget 
for en felles oppfølging av satsingene i både statlig 
og kommunal sektor.

Helsedirektoratet skal sikre en helhetlig opp-
følging, i første rekke gjennom sitt samarbeid 
med statsforvalterne, helseforetakene, KS og 
kommunene. En viktig oppgave vil være å stimu-
lere og veilede helseforetak og kommuner i deres 
planarbeid for å sikre at helse- og omsorgstje-
nestetilbud er tilpasset og tilrettelagt for å gi god 
lindrende behandling og omsorg til mennesker i 
livets siste fase og deres pårørende. Det skal 
videre legges opp til et samarbeid med andre rele-
vante aktører, herunder Direktoratet for e-helse, 
fag- og profesjonsforeninger, relevante kompetan-
semiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner og 
frivillig sektor der det vurderes som hensiktsmes-
sig.

9.3 Sykehusene har en plan for å 
forhindre overbehandling mot 
livets slutt.

Regjeringen mener at tiltaket om en plan i syke-
husene for å forhindre overbehandling ivaretas av 
gjeldene prioriteringsforskrift, nasjonale faglige 
retningslinjer og palliativ plan.

Prioritering

Riktig prioritering handler ikke bare om å la være 
å gjøre det som ikke virker, men også om å la 
være å gjøre det som kan skade, og heller bruke 
ressurser på å finne den rette tid for å avslutte 
aktiv, sykdomsrettet behandling. I mange tilfeller 
kan det være bedre å bruke ressurser på lin-
drende behandling og tid til gode prosesser med 
pasient og pårørende. Selv om slike prosesser kan 
være særlig krevende i møte med dødelig syk-
dom, vil de samme mekanismene være tilstede 
ved kroniske lidelser som ikke kan helbredes. I 
mange tilfeller vil det da være viktig at helseperso-
nellet drøfter mulige alternativer som kan bidra til 
at pasienten på en best mulig måte kan leve med 
en sykdom eller skade.

I spesialisthelsetjenesteloven § 2–1 a, andre 
ledd framgår det at de regionale helseforetakene 
skal innrette sitt tjenestetilbud i tråd med priorite-
ringskriteriene om nytte, ressursbruk og alvorlig-
hetsgrad. Dette innebærer en individuell vurde-
ring av pasienter og behandling etter behov. Etter 

prioriteringsforskriften § 2 har pasienten rett til 
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 
når pasienten kan ha forventet nytte av helsehjel-
pen og den forventede ressursbruken står i et 
rimelig forhold til den forventede nytten av helse-
hjelpen.

I følge prioriteringsforskriften § 2a øker den 
nødvendige helsehjelpens prioritet i tråd med den 
forventede nytten av helsehjelpen. Den forven-
tede nytten av helsehjelpen vurderes ut fra om 
kunnskapsbasert praksis tilsier at helsehjelpen 
kan øke pasientens livslengde og/eller livskvalitet 
gjennom å gi økt sannsynlighet for overlevelse 
eller redusert funksjonstap, fysisk eller psykisk 
funksjonsforbedring eller reduksjon av smerte, 
fysisk eller psykisk ubehag.

Det framgår videre av prioriteringsforskriften 
§ 2a at helsehjelpens prioritet øker i tråd med 
alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlig-
het vurderes ut fra risiko for død eller funksjons-
tap, graden av fysisk og psykisk funksjonstap og 
smerter, fysisk eller psykisk ubehag. Helsehjel-
pens prioritet øker desto mindre ressurser den 
legger beslag på. Både nå-situasjonen, varighet av 
liv og tap av framtidige leveår har betydning for 
graden av alvorlighet. Graden av alvorlighet øker 
jo mer det haster å komme i gang med helsehjelp.

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer inneholder syste-
matisk utviklede faglige anbefalinger som etable-
rer en nasjonal standard for utredning, behand-
ling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrup-
per eller diagnosegrupper. De nasjonale faglige 
retningslinjene skal bidra til å sikre at helse- og 
omsorgstjenestene har god kvalitet, ikke har uøn-
sket variasjon i tilbudet, løser samhandlingsutfor-
dringer, tilbyr helhetlige pasientforløp og at helse-
personell gjør riktige prioriteringer. Fagmiljøer i 
helsetjenesten utarbeider også egne veiledere og 
retningslinjer innenfor sine fagområder. For 
eksempel utarbeider Den norske legeforeningens 
fagmedisinske foreninger kunnskapsbaserte ret-
ningslinjer og veiledere innenfor flere ulike fag-
områder. Disse supplerer de nasjonale retningslin-
jene fra Helsedirektoratet og bidrar til den sam-
lede normen for god medisinsk praksis.

Fagmiljøene jobber aktivt for å redusere over-
behandling. Faglandsrådet i Den norske legefore-
ning vedtok i november 2020 en resolusjon for å 
redusere overbehandling:

«All helsehjelp skal være basert på gode medi-
sinske, helsefaglige og etiske vurderinger som 
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respekterer og ivaretar pasientens ønsker og 
rettigheter. Beslutninger om medisinsk 
behandling skal være faglig forsvarlige og 
omsorgsfulle. All behandling må være til pasi-
entens beste. Medisinsk overaktivitet i behand-
ling av pasienter i livets siste fase kan forlenge 
livet, men en forlengelse vil ikke være til pasi-
entens beste dersom behandlingen bare bidrar 
til å forlenge lidelse. Norske undersøkelser har 
vist at bruken av sykehustjenester for en eldre 
person var særlig intensiv de siste to levemåne-
dene, og at åtte pst. av alle pasienter som dør av 
kreft, får kjemoterapi mindre enn åtte uker før 
dødstidspunktet.

Muligheten for en verdig avslutning med 
best mulig livskvalitet skal vektlegges i vurde-
ringer om hva som er til pasientens beste. 
Leger som behandler pasienter med alvorlig 
sykdom bør gjennomføre samtale om livsmål, 
holdning til livsforlengende behandling, mv. 
Pasienten skal få informasjon om fordeler og 
ulemper ved fortsatt behandling, og pasientens 
ønsker skal vektlegges. Beslutninger om 
behandling i livets siste fase medfører behov 
for vurdering av medisinske, psykososiale og 
etiske problemstillinger.

Faglandsrådet oppfordrer alle fagmedisin-
ske foreninger til:
– å fremme anbefalinger for å sikre gode 

beslutningsprosesser i livets sluttfase
– å foreslå tiltak innen eget fagfelt for å redu-

sere medisinsk overaktivitet som kan med-
føre overbehandling i sluttfasen

– å formulere kriterier for å målrette tiltakene 
nevnt over.»

Helsedirektoratet har laget en nasjonal veileder 
for beslutningsprosesser ved begrensning av livs-
forlengende behandling. Veilederen skal bidra til 
at det er gode prosesser bak beslutninger om ikke 
å starte eller å avslutte pågående behandling når 
dette anses å være til pasientens beste.

Helsedirektoratet har videre utarbeidet nasjo-
nale faglige råd om lindrende behandling i livets 
sluttfase (2018). De nasjonale rådene beskriver 
hvordan det kan legges til rette for gode beslut-
ningsprosesser i livets sluttfase og foreta avkla-
ring om pasienten har ønsker og valg knyttet til 
behandling og omsorg mot livets slutt. Det fram-
går av de nasjonale faglige rådene at dersom pasi-
enten har skrevet livstestament, eller hatt for-

håndssamtaler eller på annen måte uttrykt sine 
ønsker, skal dette bli vektlagt. Opplysninger om 
hva pasienten ville ønsket bør være nedtegnet i 
journal. Ansvarlig behandler har ansvar for å 
avgjøre om dokumenterte ønsker og utsagn gjel-
der for den aktuelle situasjonen. Det må avklares 
om pasienten har endret oppfatning om noe siden 
pasientens uttrykte ønske ble dokumentert. De 
faglige rådene understreker at det er viktig å ha 
nært samarbeid og tilstrebe gjensidig forståelse 
med nærmeste pårørende. Behandlingsbeslutnin-
ger skal alltid tas av ansvarlig lege.

Det framgår videre av de nasjonale faglige 
rådene at det ved uenighet mellom pasienten/
pårørende og helsepersonell om behandling og 
omsorg i livets sluttfase er avgjørende med grun-
dige og gjentatte samtaler som kan evne å skape 
felles forståelse. Videre framgår det at det ved 
vedvarende uenighet eller usikkerhet kan det 
være riktig å søke råd hos annet fagpersonell gjen-
nom for eksempel en fornyet tverrfaglig vurde-
ring eller ved å søke råd hos en klinisk etikk-
komité som finnes i alle helseforetak.

Palliativ plan

De nasjonale faglige rådene om lindende behand-
ling i livets sluttfase anbefaler at det tidligere i 
behandlingsforløpet bør ha blitt utarbeide en hel-
hetlig palliativ plan sammen med pasienten selv, 
de pårørende og involvert helsepersonell med 
kunnskap om pasienten. Det framgår av de faglige 
rådene at forhåndssamtaler kan være et grunnlag 
for utarbeidelse av palliativ plan og at en palliativ 
plan skal bidra til en god prosess over tid. Det 
anbefales at den palliative planen bør oppdateres i 
livets sluttfase, og at den bør revurderes ved 
endringer i tilstanden og ved behov. Planen bør 
journalføres og være tilgjengelig for pasienten, 
alle involverte i behandling og omsorg, og pårø-
rende om pasienten ønsker det.

Det eksisterer i dag allerede lovverk, nasjonale 
faglige retningslinjer og planer som ivaretar gode 
beslutningsprosesser for å forhindre overbehand-
ling i livets sluttfase. Gjennom å følge priorite-
ringsforskriften, gjennomføre en god dialog mel-
lom pasient, pårørende og helsepersonell, gjen-
nomføre forhåndssamtaler og utarbeide en pallia-
tiv plan som oppdateres jevnlig, vil dette bidra til å 
forhindre overbehandling mot livets slutt.
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9.4 Helseforetakene har en plan for 
hvordan de i et samarbeid med 
kommunene kan forhindre 
uverdige transporter av pasienter i 
livets sluttfase

For pasienter i livets sluttfase er det viktig hvor-
dan transporten gjennomføres. Transporten må 
tilpasses pasientens behov og ønsker. Dette forut-
setter god kommunikasjon med pasient og pårø-
rende, slik at både pasient og pårørende er best 
mulig forberedt.

Departementet ga i 2020 de regionale helse-
foretakene i oppdrag å sørge for at eldre pasienter 
og pasienter med hjelpebehov sikres ambulanse-
tjeneste/pasienttransport på dag- og ettermid-
dagstid slik at de ikke sendes hjem om natten. 
Dette kan innebære å øke transportkapasitet på 
dag- og ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis 
pasienten selv ønsker å reise hjem. Et slikt ønske 
skal dokumenteres.

De regionale helseforetakene rapporterer at 
de har fulgt opp dette oppdraget ved at helsefore-
takene har revidert tidligere prosedyrer/rutiner, 
eller utarbeidet nye, for pasienttransport til hjem-
met. Pasienter skal ikke transporteres hjem etter 
kl. 22, med mindre en pasient eksplisitt ønsker det 
og dette er dokumentert i pasientens journal. 
Helse Sør-Øst RHF har formalisert denne rutinen 
i samarbeidsavtaler med kommunene. Dersom 
transporten likevel skjer etter fastsatt grense skal 
det meldes avvik.

9.5 Ingen som mottar hjelp fra 
helsetjenesten – i den grad det er 
mulig – skal dø alene eller være 
alene i livets sluttfase. Dette målet 
gjelder også i pandemier og 
tilsvarende kriser

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse-
direktoratet om å utrede tiltak som kan bidra til at 
ingen som mottar hjelp fra helsetjenesten – i den 
grad det er mulig – skal dø alene eller være alene i 
livets sluttfase. Det er også bevilget egne midler 
til dette tiltaket.

Helsedirektoratet vil i samarbeid med fagmiljø-
ene innhente kunnskap om årsakene til alenedød 
(hjemme og i institusjon), kartlegge dagens prak-
sis, gode tiltak og løsninger, og deretter vurdere 
behovet for å oppdatere og/eller justere omtaler i 
relevante faglige råd og pedagogisk materiale.

Det er videre allerede igangsatt en rekke tiltak 
som skal bidra til at mennesker som mottar hjelp 

fra helsetjenesten ikke skal dø alene eller være 
alene i livets sluttfase.

Regjeringen viser til lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester, § 3–1 som synliggjør kom-
munens overordnede ansvar for å gi nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer også 
individuell vurdering og behandling etter behov.

Regjeringen viser videre til spesialisthelsetje-
nesteloven § 2–1a som synliggjør det regionale 
helseforetakets ansvar for å yte spesialisthelsetje-
nester til befolkningen i helseregionen, i tråd med 
prioriteringskriteriene. Dette innebærer individu-
ell vurdering og behandling etter behov. Regjerin-
gen viser også til spesialisthelsetjenesteloven § 2–
2 der det blant annet framgår at spesialisthelsetje-
nesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at den 
enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og 
koordinert tjenestetilbud.

Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behand-
ling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle 
andre dager skal vi leve skal bidra til å legge til 
rette for at mennesker som trenger palliasjon skal 
få god behandling og omsorg. Det er et mål at de 
som ønsker det, har noen ved sin side når de dør.

For å bidra til en faglig sterk helse- og 
omsorgstjeneste har regjeringen lagt fram Kom-
petanseløft 2025. Kompetanseløft 2025 er en plan 
for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Kompetan-
seløft 2025 omhandler flere tiltak som også vil 
bidra til å styrke kompetansen om lindrende 
behandling og omsorg, herunder få kunnskap om 
hva som er viktig for den enkelte pasient og pårø-
rende, og å tilrettelegge for at deres ønsker og 
behov ivaretas i livets siste fase.

Forhåndssamtaler er et verktøy som kan bidra 
til å avklare hva som er viktig for den enkelte gjen-
nom forløpet og i livets sluttfase. Forhåndssamta-
ler er en kommunikasjonsprosess for felles plan-
legging av framtidig tjenestetilbud. Samtalene 
foregår ofte mellom personell, pasient eller bru-
ker og eventuelt pårørende. Forhåndssamtaler 
kan bidra til at pasientens ønsker knyttet til livets 
slutt er kjent, og spesielt hvis den kognitive evnen 
forventes å bli redusert. Gjennom forhåndssamta-
ler kan ønsker og muligheter for hjemmetid og 
hjemmedød kartlegges, gjerne i samråd med 
pårørende. På den måten kan forhåndssamtaler 
bidra til å nå målet om at ingen skal dø alene eller 
være alene i livets sluttfase.

Regjeringen vil styrke arbeidet med å utar-
beide, spre og implementere forhåndssamtaler i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det 
er derfor bevilget egne midler til dette tiltaket, se 
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nærmere omtale på kap. 761, post 21. Helsedirek-
toratet har etter anskaffelse i 2020 gitt midler til 
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i 
Oslo til arbeidet med forhåndssamtaler. Planen er 
å ferdigstille faglige råd og opplæringsmateriell i 
løpet av 2021.

Helsedirektoratet har utviklet pedagogisk 
materiale som omhandler medisinsk og palliativ 
behandling. I Prioriteringsråd til sykehjem og 
hjemmebaserte tjenester (covid-19), viser Helse-
direktoratet til at personer i livets sluttfase må gis 
god lindrende behandling og omsorg, samt at 
man for døende pasienter i sykehjem bør legge til 
rette for at pårørende kan være til stede og at 
dette ivaretas innenfor rammen av forsvarlig smit-
tevern. Helsedirektoratet viser til at det er særlig 
viktig at man for kritisk syke eller døende pasien-
ter legger til rette for at pårørende kan være til 
stede.

Sykehusene og kommunene må sammen med 
de pårørende må finne fram til en god løsning, slik 
at de pårørende får være mest mulig sammen med 
sine kjære den siste levetiden. Kommunene og 
spesialisthelsetjenesten skal ha oversikt over bru-
keres, pasienters og pårørendes behov og hvor-
dan tjenestetilbudet ved livets slutt ytes for å 
dekke den enkeltes behov i tråd med regelverk og 
retningslinjer. Kommuner og helseforetak har 
også ansvar for å evaluere og korrigere tjenes-
tene.

9.6 Bedre samarbeid om den alvorlig 
syke pasienten ved at det 
opprettes samarbeidsavtaler 
mellom kommuner og sykehus om 
felles utvikling og bruk av 
pasienttilpassede forløp innenfor 
palliasjon og ved å involvere 
pasientorganisasjonene i arbeidet

Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kom-
muner og regionale helseforetak er fastsatt i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 6–1 og i spesia-
listhelsetjenesteloven § 2–1 e. Formålet med sam-
arbeidsavtalene er å bidra til at pasienter og bru-
kere mottar et helhetlig tilbud om helse- og 
omsorgstjenester. Minimumskravene til innholdet 
i avtalene er med på å sikre nødvendig samhand-
ling mellom kommuner og sykehus. Partene kan 
inngå samarbeidsavtaler om mer enn det som er 
minstekravene, f.eks. kan de inngå avtaler om 
tverrgående tjenester som for eksempel ambu-
lante tverrfaglige team, lokalmedisinske sentre og 
tjenester i hjemmet når det gir en bedre løsning 

for pasientene. Det er utarbeidet en nasjonal veile-
der for samarbeidsavtaler som skal bidra til ensar-
tet nasjonal praksis i bruken av samarbeidsavtaler 
og understøtte partenes bruk av avtaler i samar-
beidet om lokal utvikling av helse- og omsorgstje-
nestene. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å 
revidere den nasjonale veilederen for samarbeids-
avtalene.

For å bidra til at pasienter og pårørende skal 
oppleve en helhetlig og sammenhengende helse- 
og omsorgstjeneste, er det som en del av Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020–2023 under etable-
ring 19 helsefellesskap mellom kommuner og hel-
seforetak. I helsefellesskapene skal representan-
ter fra kommuner og helseforetak, sammen med 
fastleger og brukere, møtes for å planlegge og 
utvikle tjenester. Bedre felles planlegging er et 
sentralt prinsipp i avtalen mellom regjeringen og 
KS om etablering av helsefellesskap. Stortinget 
har sluttet seg til regjeringens forslag om å inn-
føre et nytt krav til den lovpålagte samarbeidsavta-
len som innebærer at kommuner og helseforetak 
må avtale hvordan de sammen skal planlegge og 
utvikle tjenester. Helsedirektoratet har opprettet 
en egen temaside for helsefellesskap hvor de 
publiserer relevante rapporter og råd, samt legger 
til rette for læring på tvers av helsefellesskapene 
gjennom deling av eksempler på gode tjeneste-
modeller.

Helsefellesskapene skal ha særlig oppmerk-
somhet på å utvikle tjenester til skrøpelige eldre, 
barn og unge, personer med flere kroniske syk-
dommer og personer med alvorlige psykiske lidel-
ser og/eller rusproblemer. Dette er pasientgrup-
per som også kan ha behov for lindrende behand-
ling og omsorg, og der god samhandling på tvers 
av kommuner og sykehus er særlig viktig.

Regjeringen vil bidra til at tilbudet om lin-
drende behandling og omsorg ivaretar hele men-
nesket, og at det legges til rette for et sammen-
hengende og koordinert pasientforløp, i tråd med 
den enkeltes ønsker og verdier. Det skal gjøres 
blant annet gjennom å videreføre nasjonale 
læringsnettverk for gode pasientforløp for å bedre 
overgangene i forløpet og sikre pasientens behov 
for å møte helhetlige, trygge og koordinerte tje-
nester.

Utviklingen av standardiserte pasientforløp 
har i hovedsak vært avgrenset til spesialisthelse-
tjenester og kommunale helse- og omsorgstje-
nester hver for seg. Pasientenes behov strekker 
seg imidlertid ofte på tvers av forvaltningsnivå-
ene, både i elektive og akutte pasientforløp. Fram-
over er det viktig at både nasjonale helsemyndig-
heter og helsefellesskapene utvikler gode pasient-
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forløp som favner hele pasientens forløp i helse- 
og omsorgstjenesten. Regjeringen vil legge dette 
til grunn i sin styring av de regionale helseforeta-
kene og Helsedirektoratet.

9.7 En plan for å styrke kompetansen 
til å ivareta menneskers åndelige 
og eksistensielle behov, slik at 
pasienter og pårørende sikres 
helhetlig behandling og omsorg

Regjeringen vil bidra til at mennesker med behov 
for lindrende behandling og omsorg skal kunne 
praktisere sin tro eller sitt eget livssyn. Å få dek-
ket sine åndelige og eksistensielle behov kan gi 
alvorlig syke og døende pasienter støtte og ferdig-
heter i å mestre belastningene de får i livets slutt-
fase.

Regjeringen la i 2019 fram en proposisjon med 
forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 
(Prop. 130 L (2018–2019)). Proposisjonen inne-
holder i tillegg en meldingsdel om tros- og livs-
synspolitikken. I meldingsdelen framgår det at 
regjeringen vil legge til rette for samarbeid mel-
lom trossamfunnene slik at eldre i institusjon gis 
mulighet for, og tilbud om, noen å snakke med om 
åndelige og eksistensielle spørsmål. For eldre i 
sykehjem er dette et kommunalt ansvar. Det leg-
ges til grunn at kommunene tar stilling til hvordan 

de kan samarbeide med tros- og livssynssamfunn 
som en del av implementeringen av Meld. St. 15 
(2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform 
for eldre.

Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behand-
ling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle 
andre dager skal vi leve skal bidra til å legge til 
rette for at mennesker som trenger palliativ 
behandling skal få god omsorg og pleie. Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet 
i oppdrag å utrede tiltak som kan bidra til å styrke 
kompetansen til å ivareta menneskers åndelige og 
eksistensielle behov, slik at pasienter og pårø-
rende sikres helhetlig behandling og omsorg. 
Helsedirektoratet vil kartlegge pågående kompe-
tansetiltak, vurdere behovet for å styrke eller vide-
reutvikle disse og vurdere behovet for nye kompe-
tansetiltak. Helsedirektoratet vil også vurdere 
behovet for å oppdatere og/eller justere omtaler i 
relevante faglige råd og pedagogisk materiale.

Palliative team er i all hovedsak etablert i spe-
sialisthelsetjenesten, men finnes også i noen kom-
muner. Teamene er ofte tverrfaglig sammensatt, 
med lege, sykepleier, sosionom, prest og fysiote-
rapeut, og skal bidra til at mennesker som trenger 
lindrende behandling og omsorg, og deres pårø-
rende blir ivaretatt og mottar helhetlige og sam-
menhengende tjenester. Ivaretakelse av pasien-
tens åndelige og eksistensielle behov er en viktig 
del av teamets oppgaver.
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10  Oppfølging av NOU 2020: 1 
Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser 

og til personer med Tourettes syndrom

I behandlingen av Dokument 8:90 (2016–2017), 
vedtok Stortinget at regjeringen skulle gjennom-
føre en helhetlig offentlig utredning (NOU) av 
autismefeltet med bredt sammensatt representa-
sjon inklusive brukere og pårørende. På denne 
bakgrunn ble det nedsatt et offentlig utvalg 22. juni 
2018. Utvalget fikk et bredt mandat, der det bl.a. 
fremgikk at formålet med utvalgets arbeid var å få 
en grundig drøfting av tjenestetilbudet innenfor 
autismefeltet i lys av langsiktige utviklingstrekk. 
Målet var å kartlegge og beskrive behovene perso-
ner med autisme har og utfordringene innen feltet. 
Basert på dette skulle utvalget drøfte og foreslå til-
tak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til per-
soner med autismespekterforstyrrelse. Utvalget 
leverte NOU 2020: 1 Tjenester til personer med 
autismespekterforstyrrelser og til personer med 
Tourettes syndrom 6. februar 2020.

Overordnet vurderer utvalget at det er store 
variasjoner i kvalitet og innhold i tjenestetilbudet. 
Utvalget mener at mange personer med autisme-
spekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og 
deres pårørende, ikke opplever å få de tjenestene 
de har behov for og krav på. Utvalget påpeker vik-
tigheten av god ledelse, økt kompetanse og beho-
vet for tilsyn med tjenestetilbudet til personer med 
autismespekterforstyrrelse og Tourettes syndrom.

Utvalgets beskrivelse av utfordringsbildet er 
bredt og sammensatt, og omhandler flere faser av 
livsløpet. Utvalget peker på utfordringer innenfor 
helse, barnehage, opplæring, studier, arbeidsliv, 
fritid, botilbud og tilbud i hjemmet, samt avlast-
ning og støtte til pårørende. I utredningen vises 
det også til utfordringer knyttet til overganger 
mellom sektorer og nivåer, samt på behov for styr-
ket kompetanse, samhandling og tverrfaglig til-
nærming. Utvalget peker også på behovet for å 
ivareta brukermedvirkning.

Utvalget har en rekke forslag til tiltak som gjen-
speiler utredningens formål om å gjennomgå det 
samlede tjenestetilbudet til personer med autisme-
spekterforstyrrelser. Utredningen inneholder tiltak 
som omhandler flere departementers fagområder.

Utredningen har vært på alminnelig høring. 
Flere høringsinstanser støtter utvalgets vurdering 
av behov for økt kompetanse, en helhetlig tilnær-
ming, tilgjengelighet til tjenestene, økt samhand-
ling og tverrfaglig arbeid.

Det følger av Meld. St. 25 (2020–2021) Like-
verdsreformen – Et samfunn med bruk for alle, at 
flere av tiltakene i denne stortingsmeldingen vil 
være relevante for personer med autismespekter-
forstyrrelser og Tourettes syndrom, samt at utred-
ningen blant annet vil bli fulgt opp gjennom Like-
verdsreformen. Disse to dokumentene har dels 
samme mål og målgruppe. Videre er utfordrings-
bildet og innsatsområdene i hovedsak samsva-
rende. Regjeringen legger derfor til grunn at tilta-
kene i Likeverdsreformen, slik som lovfesting av 
barnekoordinator, tiltak for bedre overganger 
mellom skole og arbeidsliv, utvikling og spred-
ning av velferdsteknologi, økt kompetanse, bedre 
ledelse og støtte til pårørende mv. også er sentrale 
tiltak for å bedre tilbudet til personer som autisme 
eller Tourettes og deres familier.

I NOU 2020: 1 Tjenester til personer med 
autismespekterforstyrrelser og til personer med 
Tourettes syndrom, foreslås det flere tiltak innen-
for helse- og omsorgssektoren. Et sentralt forslag 
til tiltak innenfor dette området, er forslaget om at 
det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for 
utredning, diagnostikk og behandling for autisme 
og Tourettes syndrom. Utvalget begrunner dette 
forslaget med at det er behov for nasjonale stan-
darder for å sørge for lik tilgang og kvalitet i helse-
tjenestene for utvalgets grupper. Flere høringsin-
stanser støtter også dette forslaget. Helsedirekto-
ratet har et lovfestet ansvar for nasjonale faglige 
retningslinjer. Helse- og omsorgsdepartementet 
vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om 
det bør utarbeides nasjonale faglige retningslinjer, 
eller en annen type normerende produkt, for 
utredning, diagnostikk og behandling for autisme 
og Tourettes syndrom. Utvalget har også flere for-
slag til tiltak av faglig karakter, som Helsedirekto-
ratet vil få i oppdrag å vurdere nærmere.
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11  Administrative fellesomtaler

11.1 Fornye, forenkle og forbedre

Sykehus

Det har siden 2015 vært gitt årlige oppdrag til de 
regionale helseforetakene knyttet til å redusere 
variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse i 
sykehusene. Oppdragene har vært særlig rettet 
mot å etablere indikatorer og metodikk som 
avdekker uønsket variasjon, samt å tilgjengelig-
gjøre denne informasjonen slik at den kan brukes 
til forbedringsarbeid på lokalt nivå i spesialisthel-
setjenesten. I 2021 er det for første gang satt mål-
tall for andelen polikliniske konsultasjoner som 
gjennomføres over video eller telefon. Målet er 
satt til 15 pst. av alle konsultasjoner. Videre har de 
regionale helseforetakene fått i oppdrag å utar-
beide forslag til definisjoner og mulige nasjonale 
måltall for digital hjemmeoppfølging, samt å rede-
gjøre for arbeidet med tilrettelegging for digital 
hjemmeoppfølging.

E-helse

Digitalisering gir gevinst når teknologi benyttes til 
å endre arbeidsprosesser og strukturer for å 
skape nye og mer effektive tjenester av høy kvali-
tet. Dette innebærer endring i eksisterende roller. 
Innbyggeren skal kunne gjøre mer selv, og helse-
personell får andre oppgaver. Teknologien alene 
er ikke tilstrekkelig for å lykkes med digitalise-
ring. Derfor arbeides det samtidig med at regel-
verk, arbeidsprosesser og finansiering tilretteleg-
ges for økt bruk av digitale løsninger.

Det har gjennom flere år vært en økende sat-
sing på e-helseområdet og digitalisering av helse- 
og omsorgstjenesten, og det er etablert flere 
nasjonale e-helseløsninger som gir gevinster i 
form av bedre samhandling mellom helseperso-
nell, tilgang til enkle og sikre digitale tjenester for 
innbyggere og effektiv tilgjengeliggjøring av data 
for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring 
og forskning. For å nå målene om helhetlig og 
effektiv digital samhandling og få realisert gevin-
stene fullt ut, er det behov for å styrke og videreut-
vikle dagens nasjonale e-helseløsninger og eta-

blere nye tjenester og ny funksjonalitet på flere 
områder. Deling av dokumenter i kjernejournal er 
en ny samhandlingsform som er under utprøving. 
Erfaringene fra utprøvingen er positive, og helse-
personell opplever at deling av journaldokumen-
ter bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser og gi 
bedre beslutningsgrunnlag. Erfaringen er også at 
helsepersonell sparer tid på å innhente opplysnin-
ger og at de får mer tid til behandling og oppføl-
ging av pasienter og brukere. Det arbeides nå 
med å utvide utprøvingen til flere aktører og flere 
grupper helsepersonell.

Da Norge stengte ned i mars 2020 oppsto det 
et stort behov for digital omstilling. Helse- og 
omsorgssektoren har tatt i bruk både ny og eksis-
terende teknologi i et høyere tempo enn tidligere. 
E-konsultasjon ble periodevis i 2020 mer brukt 
enn vanlige konsultasjoner, selv om kun en liten 
andel leger hadde tatt dette i bruk før koronapan-
demien. Et annet område med vekst de siste 
årene er digital hjemmeoppfølging. Dette har blitt 
brukt av nye pasientgrupper og gitt stor nytte-
verdi, spesielt for oppfølging av koronasyke og 
pasienter i risikogrupper.

Kommunene har under koronapandemien 
vist evne til rask omstilling og samarbeid. Dette 
har bidratt til at den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten har kunnet opprettholde et til-
nærmet likt tjenestetilbud under pandemien. Det 
har også bidratt til å redusere smittespredning, 
da hjemmetjenesten har kunnet redusere antall 
fysiske besøk samtidig som brukerne blir ivare-
tatt og føler trygghet. Erfaringene fra helse- og 
omsorgstjenestens håndtering av covid-19 viser 
også at det fremover er behov for å gjøre tjenes-
tene i bedre stand til å håndtere uforutsigbare 
situasjoner.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Regjeringen vil tilrettelegge for å styrke kommune-
nes innovasjonsevne og bærekraft, og evne til å ta i 
bruk nye løsninger og arbeidsmetoder. Regjerin-
gen vil også legge til rette for bruk av teknologi og 
digitalisering. Regjeringen vil styrke effektiviteten 
gjennom økt kompetanse, faglig omstilling, ster-
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kere kommunal ledelse og bedre planlegging. Sat-
singen på trygghetsboliger, hjemmetjenester og 
hverdagsrehabilitering, Kompetanseløft 2025, vel-
ferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og eta-
blering av flerfaglige team er sentrale tiltak som 
bidrar til faglig omstilling og mer effektiv utnyttelse 
av ressursene. Regjeringen har iverksatt Leve hele 
livet – En kvalitetsreform for eldre, som løfter fram 
25 løsninger på grunnlag av eksempler fra kommu-
nene, bl.a. med tiltak som skal gi bedre sammen-
heng og kontinuitet i tjenestene.

Folkehelse

I et effektivt folkehelsearbeid er kommunenes 
innsats sentralt. Regjeringen legger derfor vekt på 
å tilby kommunene et godt kunnskapsgrunnlag 
og veiledning i lokalt folkehelsearbeid. Årlig publi-
serer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for 
hver kommune som gir god oversikt over tilstand 
og utfordringer på en rekke områder. Med «Pro-
gram for folkehelsearbeid (2017–2027)» har regje-
ringen startet et tiårig utviklingsarbeid rettet mot 
kommunene i samarbeid med Kommunesekto-
rens organisasjon (KS) og Helsedirektoratet. 
Barn og unge er prioritert, i tillegg til å fremme 
psykisk helse og samarbeid med frivillige organi-
sasjoner.

Regjeringen følger opp folkehelsemeldinga, 
«Meld. St. 19 (2018–2019) Gode liv i eit trygt sam-
funn», med flere strategier og handlingsplaner. 
Hensikten er bl.a. å bygge et aldersvennlig sam-
funn, å forebygge ensomhet og mer aktivitets-
vennlige omgivelser. Andre mål er fysisk aktivitet 
og strategier for gjøre gode helsevalg enklere for 
befolkningen. Dette er særlig innen kosthold, 
tobakk og alkohol. For å gjøre det lettere for den 
enkelte å ta sunne kostholdsvalg har regjeringen 
inngått en intensjonsavtale mellom helsemyndig-
hetene og matvarebransjen, som videreføres fram 
til 2025. Samarbeidet skal bidra til å nå målet om å 
redusere sukker, salt og mettet fett i kostholdet, 
og øke forbruket av fisk, frukt og grønnsaker og 
grove kornvarer.

Betydningen av godt smittevernsarbeid er blitt 
synliggjort under koronapandemien. Enkle, fore-
byggende råd til befolkningen, bl.a. å vaske hen-
der og holde sosial avstand, har vist seg å være 
effektive for å beskytte mot smitte. Et godt og til-
gjengelig folkehelsearbeid og helse- og omsorgs-
tilbud har vært sentralt under pandemien. Samar-
beidet mellom offentlige, frivillige og private tje-
nester har gitt grunnlag for god oppfølging, også 
av sårbare grupper.

11.2 Oppfølging av likestillings- og 
diskrimineringslovens krav om å 
gjøre rede for likestilling

Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider for at 
alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av 
god kvalitet. I arbeidet med folkehelsepolitikken 
og å skape pasientens helsetjeneste er det viktig å 
være bevisst på hvordan forhold ved likestilling 
og mangfold har betydning for forebygging og 
helsefremming. Forholdene kan videre påvirke 
pasientens behov for behandling og oppfølging. 
Slike forhold kan være sosiale forhold som utdan-
ning og økonomi, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, 
alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet mv., 
samt kombinasjonen av slike forhold.

Kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv

For å skape likeverdige helsetjenester er det på 
generell basis viktig å ha kontinuerlig oppmerk-
somhet på helse i et kjønnsperspektiv, herunder 
en særlig oppmerksomhet på kvinnehelse. En av 
utfordringene er å få ny kunnskap om kvinner og 
menns særlige behov omsatt i den praktiske tje-
nesteutøvelsen. Som en del av oppfølgingen av 
Likestillingsmeldingen (2015–2016) har Helsedi-
rektoratet fått i oppdrag å sikre at kjønnsspesifisi-
tet inngår i alle faglige retningslinjer og veilednin-
ger der dette er relevant.

8. mars 2019 fremmet regjeringspartiene 
«seks punkter for bedre kvinnehelse». Punktene 
omfattet forskning på kvinnesykdommer, kreft-
sykdommer som rammer kvinner, bedre repro-
duktiv helse, pårørendestrategi, internasjonal 
kvinnehelse og pakkeforløp for sykdommer som 
rammer kvinner i større grad enn menn. Regjerin-
gen har utnevnt et utvalg som har i oppdrag å 
skrive en NOU om kvinners helse og helse i et 
kjønnsperspektiv. Utvalgets arbeid er godt i gang, 
og utredningen skal etter planen ferdigstilles høs-
ten 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet finansierer 
en strategisk satsing på forskning på kvinners 
helse, og helse i kjønnsperspektiver gjennom 
Forskningsrådet. I statsbudsjettet for 2021 økte 
satsingen fra 10 til 20 millioner kroner. I tillegg 
inngår tematikken som en del av den ordinære 
helseforskningsprogramaktiviteten som departe-
mentet finansierer gjennom Norges forsknings-
råd. Midlene var også del av en fellesutlysning 
høsten 2020 på forskning på kvinners helse og 
helse i et kjønnsperspektiv, der Forskningsrådet 
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øremerket omlag 50 mill. kroner til denne tema-
tikken.

I 2020 ble den nasjonale kompetansetjenesten 
for kvinnehelse avviklet, og Nasjonalt senter for 
kvinnehelseforskning i Helse Sør-Øst RHF eta-
blert. Se omtale under kap. 732, post 78 og kap. 
780, post 50.

Helsedirektoratet er i gang med å etablere 
pakkeforløp for muskel- og skjelettsykdom, smer-
tetilstander med ukjent årsak og utmattelsestil-
stander, som er sykdommer som oftere rammer 
kvinner.

Mangfold i helse

Det er også viktig at helse- og omsorgspersonell 
har kunnskap om andre forskjellsskapende 
dimensjoner, slik som funksjonsevne, seksuell ori-
entering, kjønnsidentitet, religion, alder og etnisi-
tet. Kompetanse og bevissthet om hvordan ulike 
grupper i befolkningen kan møtes og tilbys gode 
og tilgjengelige tjenester er viktig for å sikre indi-
viduelt tilpasset og likeverdig hjelp.

Regjeringen la i juni 2021 fram en ny hand-
lingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og 
kjønnskarakteristika (2021–2024). Regjeringen vil 
etablere en tydelig norm om at mangfold i kjønn, 
seksualitet og familieformer skal ivaretas i møte 
med befolkningen på alle nivåer av helse- og 
omsorgstjenesten. Derfor skal det bl.a. innføres 
inkluderende ordbruk om kjønns- og seksualitets-
mangfold i retningslinjer og normerende produk-
ter for helse- og omsorgstjenesten og tannhelse-
tjenesten.

Menn i helse

«Menn i helse» har som formål å bidra til rekrut-
tering av menn til omsorgssektoren. Gjennom til-
taket er det et mål å rekruttere menn mellom 25–
55 år som har en egnet ytelse fra NAV. Målet er 
fagbrev som helsefagarbeider gjennom et kompri-
mert utdanningsløp. «Menn i helse» er et samar-
beid mellom kommuner, NAV, fylkeskommune, 
KS og Helsedirektoratet. Prosjektet ledes av KS.

Gjennom tiltaket (2011–2020) er det utdannet 
over 400 menn med fagbrev. 92 pst. av dem har 
fått relevant jobb. «Menn i helse» er så langt en av 
de mest vellykkede satsingene på rekruttering av 
menn til omsorgssektoren.

«Menn i helse» er i samarbeid mellom syv fyl-
keskommuner og har for 2021/22 planlagt å eta-
blere seg i ytterligere to fylkeskommuner (totalt 
ni). Dette innebærer over 100 kommuner og 15 

klasser. Tiltaket vil legge til rette for å øke volu-
met på innsøkingen av egnede og motiverte kan-
didater, som gjør at flere starter utdanningsløpet 
og dermed flere som fullfører med fagbrev. Det 
jobbes kontinuerlig for flere læringsplasser og å 
forankre forpliktelsene i samarbeidsavtalen med 
deltakende aktører. Prosjektet har ifølge Helsedi-
rektoratet bidratt til å gi kjønnsperspektivet opp-
merksomhet.

«Menn i helse» inngår i Kompetanseløft 2025. 
Se omtale kap. 761 post 21.

Heltidskultur

Regjeringen ønsker å redusere bruken av deltids-
stillinger i helse- og omsorgstjenesten, og at det 
også her utvikler seg en heltidskultur.

Heltidskultur er tema i regjeringens samar-
beidsforum med sentrale parter i arbeidslivet i 
oppfølgingen av «Kompetanseløft 2025». «Kompe-
tanseløft 2025» er regjeringens plan for rekrutte-
ring, kompetanse og fagutvikling i den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten og den fylkes-
kommunale tannhelsetjenesten. Det fremgår av 
«Kompetanseløft 2025» at økt omfang av heltids-
stillinger byr på muligheter for årsverksvekst og 
virker i tillegg positivt på rekrutteringen til tjenes-
tene, sykefraværet, vikarbruken, den ansattes 
mulighet til å holde seg faglig oppdatert og bidra 
positivt i arbeidsmiljøet, og på kvaliteten på tjenes-
tene. For å få til dette må det etableres en heltids-
kultur i tjenestene som motvirker både uønsket 
og ønsket deltid, og å etablere turnusmodeller 
som i økt grad legger til rette for heltidsstillinger. 
«Kompetanseløft 2025» består av flere tiltak som 
bidrar til dette. Tiltakene i «Kompetanseløft 2025» 
vil samtidig videreutvikles i samarbeid med par-
tene i arbeidslivet.

Det er i foretaksmøte med de regionale helse-
foretakene stilt krav om at arbeidet med utviklin-
gen av en heltidskultur videreføres, og at flest 
mulig medarbeidere tilsettes i faste, hele stillin-
ger. Det har hatt stor betydning at flere sykehus 
tilbyr faste, hele stillinger ved at de ansatte er til-
knyttet jobber ved ulike avdelinger som til 
sammen kan gi 100 pst. stilling. Faste, hele stillin-
ger er viktig for å rekruttere kompetente medar-
beidere, beholde kvalifisert arbeidskraft og samti-
dig bidra til å ivareta arbeidsmiljøet og redusere 
sykefravær. Faste, hele stillinger bidrar også til 
økt likestilling, samt økt kvalitet og kontinuitet i 
tjenesten. Det er økt bevissthet og kunnskap i 
hele organisasjonen omkring denne utfordringen 
og det arbeides systematisk for å utvikle nye og 
fleksible løsninger. Ledere og tillitsvalgte i syke-
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husene samarbeider om å finne løsninger som 
gjør at flest mulig kan få hele stillinger. Det inne-
bærer også å tilrettelegge for de som av ulike 
årsaker har krav eller behov for redusert arbeids-
tid.

Kjønnsbalanse

Mer enn 70 pst. av medarbeiderne i sykehusene 
er kvinner. I kommunale helse- og omsorgstje-
nester er kvinneandelen i underkant av 85 pst. 
Både helseforetakene og kommunene bør derfor 
vurdere å ha strategier for å rekruttere bedre fra 
begge kjønn.

Andelen kvinnelige fastleger har økt betydelig 
de senere årene. Mens 28,8 pst. av fastlegene i 
2001 var kvinner, var andelen kvinnelige fastleger 
46 pst. ved utgangen av 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner 
styrer for de regionale helseforetakene. Styrene 
oppfyller lovens krav til minimum 40 pst. repre-
sentasjon av begge kjønn, og per 2020 er to av fire 
styreledere kvinner. I sykehusene er flertallet av 
ansatte kvinner, mens mindretallet av toppledere 
er kvinner. Helse- og omsorgsministeren har stilt 
krav til de regionale helseforetakene om at de må 
bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, 
spesielt på toppledernivå. De regionale helsefore-
takene har rapportert til departementet at de 
arbeider aktivt med å øke andelen kvinnelige 
toppledere i sykehusene.

Vold og overgrep

Vold og overgrep er en betydelig folkehelseutfor-
dring, men også et likestillingsproblem. Selv om 
både menn og kvinner utsettes for vold, utsettes 
kvinner i langt større grad for alvorlig og gjentatt 
vold. Flere kvinner enn menn utsettes for alvorlig 
vold fra partner, som å bli sparket, tatt kvelertak 
på eller bli banket opp. Om lag én av ti norske 
kvinner rapporterer at de i løpet av livet har blitt 
voldtatt. Noen jenter utsettes også for kjønnslem-
lestelse, som kan gi store fysiske og psykiske hel-
sekonsekvenser for den som er utsatt.

Helse- og omsorgstjenestene spiller en viktig 
rolle i arbeidet med å forebygge, avdekke og 
avverge vold og seksuelle overgrep, og i å følge 
opp og behandle både voldsutsatte og voldsutø-
vere. Ansvaret for å forebygge, avdekke og 
avverge vold og overgrep er tydeliggjort i helse- 
og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjeneste-
loven og tannhelsetjenesteloven. Regjeringen har 
i 2021 lagt fram en ny handlingsplan mot negativ 
sosial kontroll og æresrelatert vold og en ny hand-

lingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære 
relasjoner. Det er også lagt fram en strategi for å 
forebygge internettrelaterte overgrep mot barn.

Likestilling og covid-19

Koronakrisen har satt sitt preg på hele samfunnet. 
Pandemien og tiltakene som er iverksatt for å 
begrense smitte og å opprettholde aktivitet i 
næringslivet og samfunnet kan få ulike konse-
kvenser for ulike personer avhengig av deres 
kjønn, alder, etnisitet, religion og livssyn, funk-
sjonsnedsettelse, seksuelle orientering, kjønnsi-
dentitet osv.

Som offentlig myndighet er departementene 
forpliktet til å vurdere likestillingskonsekvenser i 
alt sitt arbeid, jf. likestillings- og diskriminerings-
loven § 24 første ledd. Stortinget har i vedtak nr. 
537 (2019–2020) bedt regjeringen kartlegge 
effekten av koronakrisen på likestillingsfeltet, og 
komme tilbake til Stortinget med resultater og 
funn på egnet måte. Helse- og omsorgsdeparte-
mentet vil i det følgende gi en overordnet over-
sikt over likestillingsmessige konsekvenser av 
koronakrisen i 2020 og så langt i 2021 innenfor 
helsesektoren. Vi viser også til Kulturdeparte-
mentets Prop. 1 S (2021–2022) for en samlet 
oversikt over likestillingsmessige konsekvenser 
av koronakrisen.

Tjenestemottakere og pårørende

En stor del av tjenestemottakerne og deres pårø-
rende ble berørt da strenge smitteverntiltak, 
lokale omprioriteringer og omdisponeringer av 
personell, samt mange ansatte i karantene, med-
førte reduksjon eller stengte tjenestetilbud og 
aktiviteter. I Helsedirektoratets koronaveileder 
gis det anbefalinger knyttet til hjemmeboende tje-
nestemottakere og deres pårørende. Direktoratet 
har videre utarbeidet veiledningsmateriell i form 
av anbefalinger og råd knyttet til besøk og smitte-
verntiltak i ulike boformer. Formålet er å skape 
forutsigbarhet og trygghet for tjenestemottaker 
og pårørende, og unngå hastebeslutninger og til-
feldige prioriteringer hvis og når lokale smitteut-
brudd oppstår. Det understrekes at kommunen 
må ha dialog med tjenestemottaker og pårørende 
om smittevern i alle faser av pandemien.

Skandinavisk forskning på konsekvenser av covid-19 
på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet 
fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedi-
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rektoratet (Bufdir) å identifisere skandinavisk 
forskning om konsekvenser av covid-19 på vel-
ferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet. Gjen-
nom året ble forskningssøket oppdatert tre gan-
ger. Alle studiene er vedlagt i siste oppdatering. 
Av de totalt 65 norske studiene som det refereres 
til i siste oppdatering gis et variert bilde av effek-
tene fra nedstengningen; fra positive resultater, til 
lite endringer eller negative effekter for befolk-
ningsgrupper som helhet. 18 studier hadde infor-
masjon om enkeltgrupper som kan ses i lys av 
likestilling. Et eksempel er høyere angst og depre-
sjon sammenlignet med utvalg før pandemien og 
flere symptomer hos kvinner, eldre, etniske- og 
seksuelle minoriteter, unge voksne, arbeidsledige 
og de med psykiatrisk diagnose. Andre eksempler 
er studier som viste opphopning av levekårsutfor-
dringer blant trangbodde familier og forskjeller i 
covid-19-smitte og sykelighet mellom enkelte 
immigrantgrupper og majoritetsbefolkning. Totalt 
er det fire rapporter med systematisk litteratursøk 
med sortering fra perioden med covid-19. Opp-
summeringene gir ikke grunnlag for å konklu-
dere på implikasjoner av covid-19 for likestilling 
og helse. Samtidig gir oversikten av de norske stu-
diene et verdifullt grunnlag å bygge videre på for 
å utforske hvordan ulike befolkningsgrupper ble 
påvirket av covid-19, og hvordan tjenester respon-
derte. Sosial ulikhet og covid-19 er en fagsatsing 
ved FHI, og de har som mål å produsere kunn-
skap om betydningen av sosial ulikhet for smitte, 
sykdom og død av covid-19 i Norge. De skal også 
undersøke betydningen av kjønn, alder, landbak-
grunn, bosted, økonomisk situasjon, inntekt, 
utdanningsbakgrunn, yrke og yrkesdeltakelse.

Effekt av pandemien på kjønn i Norge

Fra pandemiens begynnelse til og med uke 29 har 
61 pst. av de innlagte på sykehus som følge av 
covid-19 vært menn. Til og med 22. august 2021 
har 54 pst, av de døde vært menn. Per 22. august 
er 90 pst. av alle kvinner over 18 år vaksinert med 
1. dose og 64 pst. vaksinert med 2. dose. For 
menn er tilsvarende tall 87 pst. og 56 pst. (kilde: 
FHIs ukesrapport for uke 33).

Digitale kanaler

Koronapandemien har vist at potensialet for å ta i 
bruk digitale løsninger er stort. Aktørene i hele 
sektoren viste en rask evne til omstilling, og det 
ble en stor endring i hvordan møtene mellom hel-
sepersonell og pasienter foregikk. Flere og bedre 
digitale løsninger er et viktig virkemiddel for å 

realisere pasientens helsetjeneste og for å bidra til 
et mer tilgjengelig helse- og omsorgstjenestetil-
bud. Samtidig blir det enda viktigere å rette inn-
sats mot grupper som i dag har liten digital kom-
petanse for å motvirke digitalt utenforskap. Arbei-
det med å øke digital kompetanse og deltakelse 
hos alle, inkludert eldre og personer med funk-
sjonsnedsettelser, skal ses i sammenheng med 
oppfølging av regjeringens handlingsplan for uni-
versell utforming (2021–2025), som også inklude-
rer tiltak for mer brukervennlige løsninger innen 
IKT og digitalisering.

Covid-19 har rammet flere innvandrergrupper 
ekstra hardt, og undersøkelser viser at personer 
med innvandrerbakgrunn opplever utfordringer 
med å finne kvalitetssikret informasjon om 
korona. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 
har informasjon på flere språk på sine nettsider, 
men helseinformasjonen må i større grad gjøres 
tilgjengelig i de kanalene som innvandrergrupper 
bruker.

Fysisk og psykisk helse

Som følge av smittevernstiltakene knyttet til 
covid-19 har mange eldre levd i isolasjon over lang 
tid. Regjeringen har i både 2020 og 2021 bevilget 
betydelige midler til ulike tiltak for å redusere de 
negative konsekvensene av smittevernstiltakene 
for eldre og andre sårbare grupper. Det å leve i 
isolasjon over tid, slik mange sårbare grupper har 
gjort, er krevende. Selv om mange har klart seg 
bra, antyder flere studier en økning i psykiske pla-
ger relatert til smittereduserende tiltak, og tilhø-
rende bortfall av aktiviteter og sosiale arenaer. 
Særlig gjelder dette i områder som ble hardt ram-
met av nedstigningen og for eldre, de som bor 
alene, studenter, de med hjemmekontor og men-
nesker utenfor arbeidsmarkedet. Midlertidige til-
tak er iverksatt med aktiviteter/ferietilbud til ale-
neboende unge og eldre, aktiviteter til barn og 
unge i levekårsutsatte og tettbebodde områder og 
nasjonal folkehelsekampanje for å styrke befolk-
ningens kompetanse på psykisk helse.

Økt ensomhet, stress og psykiske helseplager 
kan føre til langsiktige helseplager. Det er fortsatt 
behov for å videreføre enkelte tiltak som kan bidra 
til å redusere ensomhet og psykiske plager blant 
eldre, og stimulere til tiltak som bidrar til aktivitet 
og forutsigbarhet, både for brukere og pårørende. 
Regjeringen foreslår å videreføre 100 mill. kroner 
til tilskuddsordningene til støtte og avlastning, fri-
villighetens program for besøk og aktivitet for sår-
bare eldre (Aktivitetsprogrammet) og stimule-
ringsprogrammet for helsefrivilligheten.
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Sårbare grupper

Koronapandemien har rammet skjevt, og perso-
ner med funksjonsnedsettelse og deres pårø-
rende er blant de gruppene som er særlig hardt 
rammet. Mange med funksjonsnedsettelser har 
opplevd sosial isolasjon, ensomhet og redusert 
tilgang både til kommunale helse- og omsorgstje-
nester, spesialisthelsetjenester, skole- og utdan-
ningstilbud, fritidstilbud og arbeid. Bufdir sin 
kartleggingsrapport (2020) av likestillingskonse-
kvenser for personer med funksjonsnedsettelser 
under koronapandemien viser til ulike korttids- 
og langtidseffekter av langvarig isolasjon og lite 
kontakt med andre, samt økt omsorgsbelastning 
for pårørende. Selv i perioder der samfunnet har 
vært gradvis gjenåpnet, rapporterer Bufdir at 
utviklingen generelt har gått sakte og i enkelte 
tilfeller saktere for personer med funksjonsned-
settelser. Helsetilsynet melder at brukere med 
behov for sammensatte tjenester i størst grad 
rapporterer at de har fått mindre tjenester under 
pandemien, og at helsen deres har blitt dårligere. 
Videre meldes det om at denne gruppen har den 
største andelen pårørende som har økt innsatsen 
under pandemien. Helse- og omsorgsdeparte-
mentet ba med den bakgrunn Helsedirektoratet 
om å A) vurdere ytterligere målretting av gene-
relle tiltak for sårbare grupper, eventuelt nye til-
tak, til personer med funksjonsnedsettelser, og 
B) vurdere anbefalingene for Helse- og omsorgs-
departementets område i Bufdirs-rapport om 
likestillingskonsekvenser for personer med funk-
sjonsnedsettelser under covid-19-pandemien. 
Det skal også vurderes hvorvidt disse bør gjen-
nomføres, samt hva forutsetningene, som økono-
miske og administrative konsekvenser, for en ev. 
gjennomføring er. Gjennom dette arbeidet har 
det vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 
Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektora-
tet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemme-
des organisasjoner (SAFO), Unge funksjonshem-
mede, Mental helse, Pårørendealliansen og 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. KS, Folke-
helseinstituttet (FHI) og Helsetilsynet har vært 
invitert til å gi innspill på prosessen og rappor-
ten. Arbeidsgruppen har foreslått en rekke kon-
krete forslag til tiltak på kort og lang sikt, som er 
fulgt opp gjennom oppdrag i tildelingsbrev til 
Helsedirektoratet, Meld. St. 2 (2020–2021) og 
særskilte bevilgninger til sårbare grupper under 
kap.761. Arbeidsgruppens konkrete forslag til til-
tak på lengre sikt vil vurderes i det løpende 
arbeidet på feltet.

Stengte skoler medførte også at foreldre til 
barn og unge med spesielle behov sto uten tilbud. 
Rask nedstenging og omstilling i kommunene 
medførte økte belastninger for pårørende. Tidli-
gere undersøkelser har vist at kvinner i større 
grad enn menn påtar seg omsorgsoppgaver, og at 
uformelt omsorgsarbeid er en vanlig årsak til at 
kvinner jobber mer deltid enn menn. I april 2020 
nedsatte regjeringen en koordineringsgruppe på 
direktoratsnivå for å følge med på tjenestetilbudet 
til sårbare barn og unge under pandemien.

Enkelte innvandrergrupper og integrering

Det har vært en betydelig høyere risiko for covid-
19 blant enkelte innvandrergrupper. Folkehelsein-
stituttet har gått gjennom det vi vet om covid-19 
blant innvandrere i Norge med en rapport fra juni 
i år og tallgrunnlag til koronakommisjonen. Per 
100 000 innmeldte koronatilfeller er 5 837 med 
innvandrerbakgrunn og 1781 uten innvandrerbak-
grunn. Tilsvarende er tallet for pasient innlagt 
med korona 248 med innvandrerbakgrunn og 72 
uten per 100 000. Visse grupper av innvandrere 
var generelt rammet hardere enn andre, dette 
gjenspeiles på flere indikatorer, f.eks. per 100 000 
pasient behandlet med respirator er 62 fra Asia, 55 
fra Afrika mot 11 uten innvandrerbakgrunn. For 
covid-assosierte dødsfall viser at flere person født 
Afrika eller Asia døde, aldersjusterte andeler er 
henholdsvis 110 og 80 mot 13 per 100 000 født i 
Norge. FHI peker på komplekse årsaker, med 
sammensatte forklaringer knyttet til ulikhet i sosi-
ale miljøer, smittevernatferd og etterlevelse av 
råd, utenlandsreise, bostedskommune, alderssam-
mensetning, medisinske risikogrupper, sosioøko-
nomiske forhold (yrke, husholdningsinntekt, 
utdanning og trangboddhet), genetikk og utfor-
dringer med forebyggende arbeid og TISK-strate-
gien.

Regjeringen har satt ned to ekspertgrupper 
som har vurdert og foreslått tiltak på integrerings-
feltet som følge av koronapandemien. Den første 
ekspertgruppen leverte sin rapport 4. desember 
2020, med forslag til 29 tiltak for å intensivere akti-
vitet rettet mot innvandrerbefolkningen. 23. juni 
2021 leverte den andre ekspertgruppen sin rap-
port som inneholdt forslag til 26 tiltak fordelt på 
ulike departementers sektoransvar. Forslag 
innenfor helseområdet var særlig rettet mot vaksi-
nasjon og tiltak for å øke vaksinasjonsandelen 
blant innvandrere. I etterkant av ekspertgruppe-
rapportene har Helse- og omsorgsdepartementet 
sendt oppdragsbrev til Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet for oppfølging av de foreslåtte 
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tiltakene. Koronapandemien har gitt verdifull lær-
dom i hvordan formidling av informasjon spiller 
en sentral rolle i beredskapsarbeidet, og viktighe-
ten av å nå ut til målgrupper med tilpasset, målret-
tet og forståelig informasjon. Pandemien har vist 
hvor viktig mangfold blant helsepersonell og 
ansatte i andre offentlige tjenester er, og viktighe-
ten av at lokale og nasjonale myndigheter samar-
beider med innvandrerorganisasjoner og ressur-
spersoner fra innvandrermiljøene.

Kvinner under covid-19

Flertallet av de ansatte i helse- og omsorgssekto-
ren er kvinner. En høy andel kvinner i sektoren 
har medvirket i covid-19 og koronahåndteringen 
og dermed vært eksponert for risiko for smitte. 
Dette gjelder særlig de som har vært i direkte 
kontakt med pasienter, pårørende og besøkende 
på sykehjem og sykehus. I kliniske studier stilles 
det krav om og vektlegges at begge kjønn skal 
inkluderes der dette er relevant.

Kvinnens partner har gjennom pandemien 
hatt begrenset mulighet til å være til stede ved 
svangerskapskontroller, fødsel og barsel. Dette 
oppleves av mange som et inngripende tiltak. 
Sykehusene skal legge til rette for tilstedeværelse 
av partner/nærmeste pårørende før og under fød-
selen, og i barseltiden, men i en del tilfeller har 
det vært nødvendig å innføre begrensninger.

Tiltakene som har blitt iverksatt for å redusere 
smitte under pandemien kan ha ført til økt fare for 
konflikter i hjemmet, vold i nære relasjoner og 
internettrelaterte overgrep. Det kan også ha gjort 
det vanskeligere for voldsutsatte å oppsøke hjelp, 
og gjort det utfordrende for hjelpeapparatet å 
avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. Regje-
ringen la i august 2021 fram «Frihet fra vold – 
Regjeringens handlingsplan for å forebygge og 
bekjempe vold i nære relasjoner (2021–2024)». 
Med bakgrunn i erfaringene fra koronapande-
mien, har handlingsplanen et eget kapittel om 
beredskapen mot vold og overgrep under kriser.

Likestillingsrapport

Statistikken bygger på personaladministrative 
data. I 2020 var 67 pst. av de ansatte kvinner og 
33 pst. var menn. Av ekspedisjonssjefer/departe-
mentsråd var 36 pst. kvinner. Av avdelingsdirektø-
rer var 68 pst. kvinner.

Av totalt 22 ansatte i midlertidige stillinger var 
15 kvinner og 7 menn. Ansatte i HOD har i all 
hovedsak fulltidsstillinger. I 2020 var 11 ansatte i 
reduserte stillinger. Av disse var 10 kvinner, og 1 
mann. Totalt 9 ansatte var i foreldrepermisjon. Av 
disse var 7 kvinner, og 2 menn. Menn hadde gjen-
nomsnittlig foreldrepermisjon på 16,5 uker, og 
kvinner hadde gjennomsnittlig 32,6 uker foreldre-
permisjon.

Helse- og omsorgsdepartementet hadde i 2020 et 
gjennomsnittlig fravær som følge av sykdom på 
3,1 pst., som er en nedgang på 0,5 pst. fra foregå-
ende år.

Direktoratet for e-helse

Ved utgangen av 2020 hadde Direktoratet for e-
helse 169 ansatte, hvorav 107 kvinner. Fire menn 
og fem kvinner var ansatt i midlertidige stillinger. 
Et mål er å ha flest mulig ansatte i heltidsstillinger, 

Tabell 11.1 Stillinger, Helse- og 
omsorgsdepartementet 2020 (kvinner/menn)

Dep.råd/eksp.sjef 4/7

Avd.direktør mv. 17/8

Fagdirektør 7/7

Underdirektør 9/2

Spesialrådgiver 10/10

Seniorrådgiver 73/32

Rådgiver 23/4

Førstekonsulent 3/1

Totalt 146/71

Tabell 11.2 Fravær pga. sykdom, Helse- og 
omsorgsdepartementet

Kvinner 3,6 pst.

Menn 0,8 pst.

Alle 3,1 pst.
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og direktoratet har ved utgangen av året to 
ansatte i deltidsstillinger, begge menn. I direktø-
rens ledergruppe var det tre kvinner og fire menn. 
Kvinneandelen i direktoratets lederstillinger totalt 
sett utgjør 53 pst. Åtte ansatte var i foreldrepermi-
sjon i 2020 (seks kvinner og to menn). Gjennom-
snittlig antall uker med permisjon var 23,3 (163 
dager) for kvinner og 17,1 (120 dager) for menn. 
Ingen menn, men seks kvinner, hadde omsorgs-
permisjon uten lønn i 2020 (99 dager i gjennom-
snitt). I alle stillingskategoriene i direktoratet er 
kvinner noe lavere lønnet enn menn. Dette funnet 
er basert på en gjennomsnittsberegning av 
årslønn fordelt på kjønn innenfor alle stillingskate-
gorier. Noe av forklaringen kan være at gjennom-
snittsberegningen ikke tar hensyn til utdannings-
bakgrunn, erfaringslengde, alder eller oppga-
veportefølje mv.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
(DSA) har i 2021 (tall pr august) en kvinneandel 
på 62,5 pst. Ledergruppen består nå av fem kvin-
ner og to menn. På seksjonssjefsnivå er det seks 
kvinner og fem menn. I gjennomsnitt tjener kvin-
ner 0,6 pst. mer enn menn. Det er ingen vesentlig 
forskjell i lønn for kvinner og menn i samme stil-
lingskategori. Andelen av midlertidig tilsetting i 
DSA er liten, dette gjelder for både kvinner og 
menn. Det er ingen større forskjell i bruken av 
deltidsstilling eller i uttaket av foreldrepermisjon. 
Sykefraværet er i snitt rett under fire pst. og er 
uendret over tid. Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet hadde om lag 127 årsverk i 2020, 
mot om lag 115 årsverk i 2019. Pr august 2021 er 
det om lag 127 årsverk.

Eldreombudet

Eldreombudet er en nyetablert etat som startet 
sommeren 2020. I tillegg til åremålsbeskikkelse 
av eldreombudet, ble det i løpet av 2020 ansatt to 
medarbeidere og staben er under ytterligere 
oppbygging. To fagstillinger ble besatt ved inn-
gangen til 2021. To av fem årsverk er kvinner 
inklusiv eldreombudet som leder virksomheten. 
Fra august 2021 til medio februar 2022 vikarierer 
én midlertidig ansatt i en av fagstillingene for 
rådgiver som skal ut i foreldrepermisjon. 
Eldreombudet har ingen ansatte i deltidsstillin-
ger. Det er foreløpig én ansatt som fra september 
2021 går ut i foreldrepermisjon og skal ha permi-
sjon i 19 uker.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) har samme lønns- og 
personalpolitikk overfor alle ansatte. Det har ikke 
vært vesentlige endringer i andelen kvinner/
menn i instituttet fra 2020 til 2021. Ved utgangen 
av 2020 var 65 pst. av de ansatte kvinner, noe som 
er samme andel som ved utgangen av 2019. Kvin-
neandelen i lederstillinger (med personalansvar) 
er 67 pst. FHIs lønnspolitikk skal sikre at det ikke 
er kjønnsbetingede lønnsforskjeller i FHI, og insti-
tuttet er opptatt av at kvinner og menn får like 
muligheter for meritterende oppgaver som er 
grunnlag for karriere- og lønnsutvikling. Andel 
midlertidig tilsetting i FHI er 21 pst. av totalt antall 
ansatte, fordelingen mellom kvinner/menn er 
hhv. 66 pst. og 34 pst. Ansatte i deltidsstillinger 
(pst. mindre enn 100) utgjør 9 pst. av instituttets 
ansatte og av dem er 43 pst kvinner. Stillinger 
under 40 pst. er i all hovedsak bistillinger der den 
ansatte har en hovedstilling ved høyskole/univer-
sitet eller helseforetak. Ordinære deltidsstillinger 
(mellom/lik 40 pst. og 90 pst.) utgjør 4,5 pst. av 
instituttets ansatte og har en kvinneandel på 
48 pst. Uttak av foreldrepermisjon det siste året 
viser et samlet gjennomsnitt på 10,8 uker (tall per 
august). Fordelingen mellom kvinner/menn er 
hhv. 14,3 uker i gjennomsnitt til kvinner og 5,4 
uker i gjennomsnitt til menn.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet inklusiv Pasient- og brukerom-
budene hadde 672 medarbeidere ved utgangen av 
2020. Kjønnsfordelingen var 71 pst. kvinner og 
29 pst. menn, ett prosentpoeng høyere kvinnean-
del enn i 2019. Kvinners lønn i prosent av menns 
lønn utgjorde 88,5 i 2020. For Helsedirektoratet 
inklusiv Pasient- og brukerombudene er 54 pst. av 
lederstillingene besatt av kvinner. Av mannlige 
ansatte er 15 pst. ansatt i midlertidige stillinger, 
og det tilsvarende tallet for kvinner er 14 pst. Av 
mannlige ansatte er 8 pst. i deltidsstillinger, og av 
kvinnelige ansatte er seks pst. i deltidsstillinger. 
Av totalt uttak av foreldrepermisjon er 22,3 pst. 
menn og 77,7 pst. kvinner.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helse-
klage) hadde ved utgangen av 2020 en kvinnean-
del på 78 pst. (118) og 22 pst. (33) menn. I ledel-
sen var det i samme periode 67 pst. kvinner (seks) 
og 33 pst. menn (tre). Det er en klar overvekt av 
kvinnelige søkere til ledige stillinger i Helseklage. 
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Det er ikke store lønnsforskjeller mellom kvinner 
og menn på sammenliknbare funksjoner og 
nivåer. Helseklages personalretningslinjer og 
lønnspolitikk sikrer at begge kjønn har like lønns- 
og arbeidsvilkår og samme muligheter for karrie-
reutvikling. 19 ansatte var i midlertidige stillinger, 
hvorav 15 var kvinner og fire var menn. Helse-
klage hadde ved utgangen av 2020 totalt 13 
ansatte i deltidsstillinger, herunder syv kvinner og 
seks menn. Kvinner var i gjennomsnitt 35 uker i 
foreldrepermisjon, mens menn hadde tilsvarende 
20 uker.

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) hadde ved 
utgangen av 2020 totalt en kvinneandel på 74 pst. 
(mot 75 pst. i 2019). Andelen kvinner i lederstillin-
ger er 69 pst. Kjønnsfordelingen speiler det fak-
tum at det er en klar overvekt av kvinnelige 
søkere til ledige stillinger i Norsk pasientskadeer-
statning. Ved rekruttering søker NPE, innenfor 
gjeldende likestillingsregelverk, å ansette flere 
menn. Gjennom ulike personalpolitiske virkemid-
ler legger NPE til rette for medarbeidere i ulike 
livsfaser og personer med nedsatt arbeidsevne 
eller med funksjonshemming. NPE legger til rette 
for like muligheter for karriereutvikling. To av 
totalt 164 ansatte var i midlertidige stillinger, her-
under én mann og én kvinne. Syv ansatte hadde 
deltidsstillinger. Av disse var tre menn og fire 
kvinner. Gjennomsnittlig antall uker foreldreper-
misjon for kvinner var 28,8 uker, og 15,9 uker for 
menn.

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn hadde ved utgangen av 2020 
en kvinneandel på 72 pst; 138 ansatte, hvorav 97 
kvinner og 41 menn. I stillingsgruppen ledere 
(avdelingsdirektør, underdirektør og fagsjef) er 
55 pst. kvinner. Dette ligger godt innenfor 
Hovedavtalens mål om 40 pst. kvinner i lederstil-
linger innenfor definert lederstillingsgruppe. Sta-
tens helsetilsyn har ikke vesentlige lønnsforskjel-
ler mellom kjønnene på sammenliknbare funksjo-
ner og nivåer, og jobber for at begge kjønn gis 
samme mulighet for karriereutvikling og lønns- 
og arbeidsvilkår. Ved utgangen av 2020 var 14 
medarbeidere ansatt i midlertidige stillinger, hvor 
11 var kvinner og tre var menn. 16 kvinner og 12 
menn, totalt 28 medarbeidere, var registrert som 
deltidsansatte. Ved utgangen av 2020 hadde Sta-

tens helsetilsyn totalt syv kvinner og én mann for-
eldrepermisjon/gradert foreldrepermisjon. Kvin-
ner hadde gjennomsnittlig 12,8 uker permisjon, 
og mannen hadde 18,1 uker.

Statens legemiddelverk

Legemiddelverket har flere kvinnelige tilsatte enn 
menn, noe som gjenspeiler kvinneandelen blant 
studentene fra de utdanningsfelt og fagfelt Lege-
middelverket normalt rekrutterer fra. Kvinnelige 
ansatte utgjør 75 pst. av arbeidsstokken, og topp-
ledergruppen består av tre kvinner og to menn. 
Mellomledergruppen har 18 kvinner og to menn. 
En gjennomgang av de mest brukte stillingskoder 
(rådgiver og seniorrådgiver) viser svært små for-
skjeller i gjennomsnittslønn mellom kjønn. Lege-
middelverket har kontinuerlig fokus på arbeidet 
med sin livsfasepolitikk. Ved utgangen av 2020 var 
det 16 kvinner og ni menn som var midlertidig 
ansatt i Legemiddelverket. Av disse var syv stu-
denter engasjert på timebasis, hvorav fem kvinner 
og to menn. De fleste var ansatt i forbindelse med 
koronapandemien. I deltidsstillinger var det det 11 
kvinner og to menn. Legemiddelverket hadde i 
2020 ni medarbeider i foreldrepermisjon som 
samlet hadde permisjon i 296,6 uker. I gjennom-
snitt utgjør dette 33 uker per permisjon.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten (Ukom) startet i mai 2019 
arbeidet med å motta og håndtere varsler om 
alvorlige hendelser og bekymringsmeldinger fra 
helse- og omsorgstjenesten. Som nystartet virk-
somhet, foregikk rekrutteringen i all hovedsak i 
2018, og kommisjonen var fulltallig ved årsskiftet 
2019–2020. Ved årsskiftet 2020–2021 var det totalt 
20 fulltidsansatte i Ukom. Den totale kvinneande-
len er på 60 pst, mens andelen kvinner i ledende 
stillinger er på 71 pst. I tillegg var det seks ansatte 
medarbeidere i 20 % stillinger. Alle disse er menn. 
Ukom hadde i 2020–2021 én medarbeider ansatt i 
engasjementstilling. Dette var en mann. Kun én av 
de ansatte i Ukom fikk barn i 2020. Fraværet for 
denne personen (en kvinne) var 16,1 uker (113 
dager) totalt for 2020 og 2021. En gjennomgang av 
de ulike stillingskategoriene viser at det ikke er 
noen tydelige forskjeller i lønn med bakgrunn i 
kjønn. Forskjeller i lønn skriver seg fra alder, 
utdanningsnivå og erfaring.
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11.3 Omtale av lønnsvilkårene mv.  
til ledere i heleide statlige 
virksomheter

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
mottok i 2020 lønn på 2 348 319 kroner, mens 
annen godtgjørelse beløp seg til 4 903 kroner. 
Pensjonskostnadene til administrerende direktør 
utgjorde 353 227 kroner. Administrerende direk-
tør skal ha pensjonsvilkår på lik linje med andre 
ansattes vilkår i foretaket, og har ordinære pen-
sjonsvilkår via Pensjonskassen for helseforeta-
kene i hovedstadsområdet (PKH). Avtale om slutt-
vederlag kan inngås for inntil 12 måneders avtalt 
lønn. Til fradrag i sluttvederlag kommer andre 
inntekter opparbeidet i perioden. Sluttvederlag gis 
kun når det oppstår situasjoner av slik karakter at 
styret/administrerende direktør av hensyn til 
virksomhetens videre drift beslutter at den 
ledende ansatte må avslutte sitt ansettelsesforhold 
og fratre sin stilling umiddelbart.

Helse Vest RHF skiftet administrerende direk-
tør med virkning fra 16. mars 2020 og tidligere 
administrerende direktør gikk samme dag over i 
annen stilling i Helse Vest RHF. Tidligere adminis-
trerende direktør mottok i 2020 lønn på 
2 807 000 kroner, mens annen godtgjørelse beløp 
seg til 22 000 kroner. Pensjonskostnadene til tidli-
gere administrerende direktør utgjorde 
644 000 kroner. Ny administrerende direktør i 
Helse Vest RHF mottok i perioden 23.03.2020–
31.12.2020 lønn på 1 424 000 kroner, mens annen 
godtgjørelse beløp seg til 11 000 kroner. Pensjons-
kostnadene til administrerende direktør utgjorde 
274 000 kroner. Administrerende direktør har 
ordinær ytelsespensjon i KLP. Det er inngått 
avtale med administrerende direktør om inntil 12 
måneders etterlønn dersom administrerende 
direktør blir sagt opp eller selv velger å si opp 
etter oppfordring fra styret eller styreleder. Avta-
len gjelder ikke dersom det foreligger grovt plikt-
brudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavta-
len. Rett til etterlønn bortfaller dersom adminis-
trerende direktør tiltrer en annen stilling eller 
mottar inntekter fra egen næringsvirksomhet.

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge 
RHF mottok i 2020 lønn på 2 029 000 kroner, 
mens annen godtgjørelse beløp seg til 
171 000 kroner. Pensjonskostnadene til adminis-
trerende direktør utgjorde 362 000 kroner. Admi-
nistrerende direktør har offentlig tjenestepen-
sjon på lik linje med andre ansattes vilkår, det vil 
si gjennom ordinær ordning i KLP. Det er ikke 
anledning til å inngå avtale om pensjon utover 
ordinære vilkår gjennom KLP. Sluttvederlag og 

lønn i oppsigelsestiden skal ikke overstige 12 
måneder.

Helse Nord RHF skiftet administrerende 
direktør med virkning fra 13. januar 2020. Tidli-
gere administrerende direktør mottok i 2020 
lønn på 1 608 000 kroner, mens annen godtgjø-
relse beløp seg til 25 000 kroner. Pensjonskost-
nadene til tidligere administrerende direktør 
utgjorde 162 000 kroner. Tidligere administre-
rende direktør mottok lønn i oppsigelsesperio-
den og fra 1. oktober 2020 har han jobbet 20 pst. i 
en rådgiverstilling. Ny administrerende direktør 
mottok lønn på 1 734 000 kroner, mens annen 
godtgjørelse beløp seg til 120 000 kroner. Pen-
sjonskostnadene til administrerende direktør 
utgjorde 297 000 kroner. Administrerende direk-
tør har ordinære pensjonsvilkår via KLP og har 
ingen avtale om tilleggspensjon. Dersom styret 
etter eget ønske eller i samråd med administre-
rende direktør beslutter å avvikle arbeidsforhol-
det, har administrerende direktør rett til etter-
lønn fra fratredelsesdatoen. Sluttvederlag og 
lønn i oppsigelsestiden kan i sum ikke overstige 
12 månedslønner.

Administrerende direktør i Norsk helsenett 
SF mottok i 2020 lønn og feriepenger på 
1 141 007 kroner, mens andre ytelser beløp seg 
til 8 467 kroner. Pensjonskostnadene utgjorde 
318 917 kroner. Administrerende direktør har 
ordinære pensjonsvilkår via KLP og har ingen 
avtale om tilleggspensjon. I ansettelsesavtale 
med administrerende direktør er det avtalt rett 
til 9 måneders etterlønn ut over oppsigelsestiden 
dersom styret anmoder administrerende direk-
tør om å si opp sin stilling, eller administrerende 
direktør i samråd med styrets leder/styret velger 
å si opp sin stilling uten at det foreligger saklig 
grunn til oppsigelse eller avskjed. Dersom admi-
nistrerende direktør i perioden for sluttvederlag, 
men etter utløpet av ordinær oppsigelsestid har 
andre inntekter, skal sluttvederlaget reduseres 
tilsvarende krone for krone.

Administrerende direktør i AS Vinmonopolet 
mottok i 2020 lønn på 2 589 000 kroner, mens 
andre godtgjørelser beløp seg til 208 000 kroner. 
Pensjonskostnadene til administrerende direktør 
utgjorde 185 000 kroner. AS Vinmonopolets pen-
sjonsordninger er organisert gjennom Statens 
pensjonskasse. Administrerende direktør har 
ordinære pensjonsvilkår og ingen avtale om til-
leggspensjon. Det følger av ansettelsesavtalen at 
administrerende direktør, ved fratredelse etter 
styrets ønske, har rett på etterlønn i 12 måneder 
fra fratredelsesdato. Lønn i oppsigelsestiden er 
inkludert i etterlønnen.
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12  Internasjonalt samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet deltar på inter-
nasjonale arenaer hvor viktige beslutninger fattes. 
Formålet er å fremme og ivareta norske helseinte-
resser, bidra til gode fellesskapsløsninger og sikre 
at nasjonale tiltak utvikles i sammenheng med 
verden omkring oss. Dette innebærer å dele og å 
ta del i utviklingen av kunnskap, kompetanse og 
erfaringer internasjonalt. Norge støtter likeledes 
opp om land som har svakt utbygde helse-
systemer.

Koronaviruspandemien viser til fulle hvor sår-
bare og uforberedte land er for nye smittsomme 
sykdommer med pandemisk potensial. Pande-
mien viser hvordan smittsomme sykdommer ikke 
kjenner landegrenser og at internasjonalt samar-
beid er helt sentralt i håndteringen av internasjo-
nale helsekriser. Norges helseberedskap er 
avhengig av velfungerende og velfinansierte inter-
nasjonale systemer for beredskap og respons mot 
helsekriser. For Norge er det viktig med en sterk 
tilknytning til EUs helseberedskap, og under-
støtte WHOs ledende og koordinerende rolle i 
internasjonalt helsearbeid, samt global deling av 
kunnskap og informasjon.

Departementet vil forbedre nasjonal og global 
helseberedskap gjennom å bidra til løsninger som 
styrker politisk oppmerksomhet om helsesikker-
het, bedre og mer finansiering, sterkere systemer 
for samarbeid inkludert gjennom styrking av 
WHO, og sterkere forpliktelser for samarbeid 
mellom land. Slike kriser krever mer samarbeid 
på tvers av landegrenser, ikke mindre.

Å sikre nasjonal og global tilgang til medisin-
ske mottiltak som legemidler, vaksiner, medisinsk 
utstyr og smittevernutstyr under pandemier er 
essensielt. Få land, om noen, har tilstrekkelig 
innenlandsk produksjon av varer og utstyr som er 
nødvendige for å håndtere en helsekrise alene. 
Som en liten og åpen økonomi er også Norge 
avhengig av handel og samarbeid med andre land 
for å sikre tilgang til nødvendige medisinske mot-
tiltak – i og utenfor globale helsekriser.

EU styrker nå sin beredskaps- og respons-
evne for medisinske mottiltak, ved å utvikle en 
ny helseberedskapsmyndighet HERA, som skal 
legge til rette for at nødvendige medisinske mot-

tiltak utvikles og produseres raskt ved en helse-
krise. HERA er imidlertid bare ett element i en 
bredere europeisk helseunion, som skal ruste 
Europa for fremtidige helsekriser. Pandemien 
har vist at det politiske og faglige samarbeidet 
med EU er avgjørende for vår nasjonale håndte-
ring, bl.a. gjennom deltakelse i EUs vaksinean-
skaffelser, sentrale organer som EUs legemid-
delbyrå EMA, EUs smittevernbyrå ECDC og en 
rekke politiske og faglige fora, som uformelle 
helseministermøter, EUs helsesikkerhetskomité, 
og Rådets krisehåndteringsmekanisme IPCR. 
Det er i norsk interesse å være en del av styrkin-
gen av disse europeiske fellesløsningene.

Også samarbeidet innen Verdens handelsorga-
nisasjon (WTO) står sentralt i nasjonal og global 
helseberedskap og krisehåndtering. Norge har en 
sterk interesse av å støtte opp under WTO og den 
forutsigbarhet og åpenhet som det multilaterale 
handelssystemet er basert på.

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale 
mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Med 
disse målene er det vedtatt et rammeverk for 
utvikling og samarbeid om verdens utfordringer. 
Målene gjelder for alle land. Målene er integrerte 
og udelelige («integrated and invisible»), altså 
påvirker de alle hverandre. Miljø, økonomi og 
sosial utvikling ses i sammenheng. Arbeidet for 
helse, livskvalitet og utjevning av sosiale forskjel-
ler står sentralt. Helseforvaltningen har et sær-
skilt ansvar for å følge opp bærekraftsmål 3 som 
handler om å sikre god helse og fremme livskvali-
tet for alle, uansett alder. I tillegg følger helsefor-
valtningen opp andre helserelaterte bærekrafts-
mål.

Smittsomme sykdommer kan ikke bekjempes 
av noen land alene. Det samme gjelder for antimi-
krobiell resistens. Resistente mikrober truer med 
å sette moderne medisin flere tiår tilbake, siden 
legemidler mot vanlige infeksjoner blir ineffek-
tive.

Ikke-smittsomme sykdommer utgjør den vik-
tigste årsaken til for tidlig død i verden, bl.a. grun-
net risikofaktorer som tobakk, alkohol og andre 
rusmidler, usunt kosthold og mangel på fysisk 
aktivitet. Nesten en fjerdedel av alle dødsfall på 



460 Prop. 1 S 2021–2022
Helse- og omsorgsdepartementet
verdensbasis er relatert til miljøforhold og da sær-
lig luftforurensning.

Verdens klimautfordringer påvirker både 
helse og miljø, i form av luftveislidelser, tilgang til 
rent drikkevann og ren mat samt spredning av 
smittsomme sykdommer. «Grønn helse» betinger 
et grønt skifte. Forskning og utvikling skjer på 
tvers av landegrenser. Det er et omfattende 
forskningssamarbeid både nordisk, regionalt og 
globalt.

Halvparten av verdens befolkning har ikke til-
gang til grunnleggende helsetjenester. Universell 
helsedekning innebærer å gi folk tilgang til essen-
sielle helsetjenester uten at folk drives ut i fattig-
dom. Universell helsedekning vil styrke helsebe-
redskap og vil også kunne gi bred samfunnsmes-
sig og økonomisk utvikling.

Migrasjon og demografiske endringer stiller 
helsesystemer overfor nye utfordringer. Moderne 
teknologi og digitale løsninger revolusjonerer vår 
mulighet til å forebygge, diagnostisere og 
behandle sykdommer. Samtidig reiser digitale hel-
seteknologier, slik som kunstig intelligens, spørs-
mål og utfordringer knyttet til monitorering, regu-
lering og personvern.

Gjennom internasjonale avtaler bl.a. gjennom 
EØS-avtalen er Norge forpliktet av internasjonalt 
regelverk på en rekke områder. Det gjelder for 
eksempel på legemiddelområdet, næringsmiddel-
området og regelverk om personell. Manglende 
implementering og oppfølging av internasjonale 
forpliktelser kan få store konsekvenser.

Norge er i handelssammenheng, både gjen-
nom EFTA og Verdens handelsorganisasjon 
(WTO), forpliktet på flere områder som angår 
helse, bl.a. regler for handel med varer og tjenes-
ter. Det har de siste årene vært en økende bevisst-
het rundt at internasjonale handels- og investe-
ringsavtaler kan utfordre nasjonalstatenes rett til å 
regulere for å beskytte folkehelsen.

Økende politisering av helsefaglige spørsmål i 
multilaterale fora er utfordrende for et lite land 
som Norge. De siste årene har vi sett at utenriks-
politiske spørsmål i økende grad tas inn i helsepo-
litiske- og faglige fora. I tråd med denne utviklin-
gen må vi sikre tilstrekkelige ressurser og riktig 
kompetanse for å fremme og ivareta Norges hel-
sepolitiske og faglige interesser internasjonalt.

De overnevnte grenseoverskridende og glo-
bale utfordringene krever styrket samarbeid på 
tvers av sektorer, landegrenser og internasjonale 
arenaer.

Sentrale arenaer for internasjonalt samarbeid

Sentrale arenaer for det internasjonale samarbei-
det er Den europeiske union (EU), Nordisk 
Ministerråd, De forente nasjoner (FN) og Ver-
dens helseorganisasjon (WHO), Europarådet, 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 
utvikling (OECD), og samarbeidet i Barentsregio-
nen og Den nordlige dimensjon.

Den europeiske union (EU) og Det europeiske økono-
miske samarbeid (EØS)

EØS-avtalen er en av Norges viktigste internasjo-
nale avtaler, og samarbeidet med EU av stor 
betydning for Norge. Gjennom EØS-avtalen er 
Norge fullt integrert i EUs indre marked. Dette 
berører store deler av departementets ansvarsom-
råde, herunder regelverk for næringsmidler, drik-
kevann, legemidler og medisinsk utstyr. Også på 
andre områder setter EUs regelverk rammer for 
norsk regelverksutforming, f.eks. knyttet til 
behandling av personopplysninger, dekning av 
utgifter til helsehjelp mottatt i andre EØS-land og 
godkjenning av helsepersonell. Videre deltar 
departementet i EU/EØS samarbeidet på områ-
der som kreft, antibiotikaresistens, digital helse, 
forskning- og innovasjon. Norge er tett knyttet til 
EU på helseberedskapsområdet, og regjeringen 
vurderer det som essensielt at Norge bidrar inn i 
EUs styrkede helseberedskap.

Norske myndigheter deltar i EUs byråer på 
helse- og mattrygghetsområdet; Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), 
EUs legemiddelbyrå (EMA), EUs smittevernbyrå 
(ECDC) og EUs narkotikaovervåkningssenter 
(EMCDDA).

Departementet skal være en aktiv pådriver 
overfor EU. Dette innebærer å ivareta norske 
interesser innenfor helse, omsorg og mattrygghet 
ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutfor-
ming i EU.

Norge deltar i det nye helseprogrammet, EU4-
Health (2021–2027). EU4Healths overordnede 
mål er å bidra til å beskytte europeiske borgere 
mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre 
tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler 
og annet kriserelatert utstyr samt bidra til å styrke 
de nasjonale helsesystemene. Styrking av helse-
systemer skal bl.a. skje gjennom å understøtte 
den digitale omleggingen, styrke koordineringen 
mellom medlemslandene, samt bidra til økt erfa-
ringsutveksling og datadeling. Det er av stor 
betydning at Norge aktivt bidrar til innretningen 
på EUs styrkede rolle i europeisk helseberedskap. 
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EU4Health vil finansiere store deler av det euro-
peiske helseberedskapsløftet.

Norge følger tett EUs arbeid med ny legemid-
delstrategi, som skal fremme tilgang, forsyning, 
utvikling og innovasjon av legemidler. EUs forslag 
til kreftplan er også et arbeid Norge deltar i, samt 
arbeidet for bedre mental helse i befolkningen. 
Videre følger Norge opp arbeidet med EUs nye 
strategi for hele matkjeden, «From farm to fork». 
Strategien skal bidra til at landbruket i EU tilbyr 
ernæringsrik, rimelig og trygg mat av høy kvalitet 
på en mer bærekraftig måte. EU søker også å for-
bedre åpenheten og bærekraftigheten av 
risikovurderinger med direkte eller indirekte 
betydning for tryggheten i bl.a. næringsmiddel- 
og fôrkjeden. Reguleringen av virksomheten og 
godkjenningsprosessene til «European Food 
Safety Authority» («EFSA») er endret, og norske 
myndigheter følger opp dette arbeidet.

Nordisk samarbeid

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringers 
formelle samarbeidsorgan. Samarbeidet skal 
fremme nordisk merverdi ved at utvalgte opp-
gaver belyses og løses på nordisk nivå for å øke 
nordisk kompetanse og konkurransekraft. Dette 
arbeidet blir også brukt som plattform i det euro-
peiske og globale samarbeidet.

Norge overtar formannskapet i Nordisk minis-
terråd i 2022. Et prioritert område er utviklingen av 
en digital infrastruktur som gjør det mulig å identi-
fisere, dele, sammenstille og analysere helsedata 
gjennom nordiske samarbeidsprosjekter (Nordic 
Commons). En annen prioritering er økt samarbeid 
om helseberedskap. Nordisk samarbeid kan under-
støtte pågående initiativer til styrket europeisk hel-
seberedskap. Norden har verdifull erfaring med 
inter-regionalt samarbeid å vise til, ikke minst smi-
dig operasjonelt samarbeid. Utveksling av situa-
sjonsbilde, nordisk element i atomberedskapsøvel-
sen Arctic Reihn og samarbeid om forsyningssik-
kerhet er viktige komponenter.

FN og Verdens helseorganisasjon (WHO)

WHO er FNs særorganisasjon for helse og ver-
dens ledende og koordinerende organ i interna-
sjonalt helsearbeid. WHO utsteder globale nor-
mer og standarder på helseområdet, og er ver-
dens leder i helsekriser. Organisasjonen utgjør 
også arenaen for samarbeid mellom verdens hel-
seministre og framforhandling av mellomstatlige 
regelverk som Det internasjonale helsereglemen-
tet (IHR 2005) og Rammeverket for pandemisk 

influensaberedskap (PIP). WHOs arbeidsområde 
omfatter hele den globale helseagendaen, inklu-
dert universell helsedekning, ikke-smittsomme 
sykdommer, antimikrobiell resistens og psykisk 
helse, miljø og helse.

WHO er en sentral arena for å fremme norske 
helsepolitiske interesser og en viktig kanal for 
norsk helsebistand. Europakontoret er den nær-
meste faglige samarbeidspartneren for den nor-
ske helseforvaltningen.

Departementet skal være faglig og helsepoli-
tisk premissleverandør for norske posisjoner i 
WHO og innen global helse.

Departementet følger opp møter på politisk og 
administrativt nivå også i andre FN-organisasjo-
ner, som FNs kontor for narkotika og kriminalitet 
(UNODC), FNs organisasjon for ernæring og 
landbruk (FAO) og De forente nasjoners økono-
miske kommisjon for Europa (UNECE).

Nordområdene

Helsesamarbeidet i nordområdene skal bidra til et 
godt helsesystem, god folkehelse og livskvalitet, 
og bidra til økonomisk vekst og legge grunnen for 
næringsutvikling. Det styrker kontakten med våre 
naboland.

Samarbeidet foregår primært gjennom Den 
nordlige dimensjons helsepartnerskap og Barents 
helsesamarbeid. Det er også et helsesamarbeid 
under Arktisk råd. Barentssamarbeidet involverer 
helsemyndigheter på både nasjonalt og regionalt 
nivå i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den 
nordlige dimensjons helsepartnerskap omfatter i 
tillegg landene rundt Østersjøen.

Departementet deltar i helsesamarbeidet på 
myndighetsnivå bl.a. om smittsomme og ikke-
smittsomme sykdommer, alkohol og ny teknologi. 
Departementet vil styrke kontakten mellom nor-
ske og russiske helsefaglige miljøer gjennom mål-
rettet bruk av tilskuddsordningen til helsesamar-
beidet med Russland som departementet forvalter 
på vegne av UD.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 
(OECD)

OECD er en viktig aktør for å fremskaffe kompa-
rative analyser av medlemslandenes helse-
systemer og brukes i nasjonal politikkutforming. 
Departementet deltar aktivt i OECD på helseom-
rådet. Et viktig mål er at OECD utvikler bedre 
indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet i 
helse- og omsorgstjenestene. Et satsningsområde 
er pasientrapporterte kvalitetsmål.
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Europarådet

Samarbeidet i Europarådet har som hovedmålset-
ting å fremme demokrati, rettsstaten og respekt 
for menneskerettigheter. Innenfor helseområdet 
tar Norge del i Pompidou-gruppen, et tverrfaglig 
samarbeid om narkotikaspørsmål, og i Europarå-
dets direktorat for legemiddelkvalitet (EDQM). 
EDQM utvikler bl.a. standarder for virkestoffer 
og hjelpestoffer som inngår i legemidler.

Bilaterale helsesamarbeidsavtaler

Norge har bilaterale helsesamarbeidsavtaler 
med Kina og Russland. Avtalene er langsiktige 
og legger bl.a. vekt på ekspertsamarbeid og gjen-
sidig utveksling av kunnskap. I tillegg pågår det, 
med økonomisk støtte fra Utenriksdepartemen-
tet, samarbeid med Ukraina og Colombia. Disse 
samarbeidene skal bidra til styrking av nasjonale 
helsesystemer i de to landene, med vekt på bl.a. 
epidemiologi og smittevern, psykisk helse og 
fysisk rehabilitering i Ukraina, og distriktshelse-
tjenester og innføring av nye behandlingsmeto-
der i Colombia.
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13  Klima- og miljørelevante saker

13.1 Miljøområde, miljømål og 
miljøutfordringer

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og fylkes-
mennene er rådgivere for sentrale og lokale helse-
myndigheter, utreder og tar del i overvåkingen av 
miljøforurensning. Etter folkehelseloven har kom-
munene ansvar for å sikre befolkningen mot ska-
delige faktorer i miljøet.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
(DSA) har direktoratsoppgaver for Klima- og mil-
jødepartementet innenfor området radioaktiv for-
urensing og annen stråling i det ytre miljø. DSA 
har videre ansvar for faglig utredningsarbeid, for 
tilsyn med radioaktiv forurensning og for å koor-
dinere nasjonal overvåking av radioaktiv forurens-
ning i det ytre miljø, i tillegg til internasjonale opp-
gaver.

Mattilsynet arbeider for å ivareta miljøvennlig 
produksjon av trygge næringsmiddler og trygt 
drikkevann. For å få størst mulig samfunnsmessig 
verdiskaping ut av avgrensede ressurser er det 
vesentlig å legge vekt på kvalitet, plante- og dyre-
helse og hensynet til miljøet.

13.2 Arbeid med klima og miljø i 
spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter sta-
tens eierskap av de regionale helseforetakene, 
som igjen er eier av landets helseforetak. Som det 
blir uttrykt i Meld. St. 8 (2019–2020) Statens 
direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdi-
skaping, er staten opptatt av at selskapenes virk-
somhet er ansvarlig. Det innebærer å identifisere 
og håndtere risikoen selskapet påfører mennes-
ker, samfunn og miljø. Hensynet til bærekraft og 
ansvarlig virksomhet er reflektert i statens for-
ventninger til selskapene og hvordan staten følger 
opp selskapene.

Departementet har i sitt styringsbudskap til de 
regionale helseforetakene bedt om at spesialist-
helsetjenesten foretar en helhetlig tilnærming til 
klima- og miljøutfordringene. Miljøarbeidet i spe-
sialisthelsetjenesten koordineres gjennom et sam-

arbeidsutvalg mellom de fire helseregionene. Alle 
de regionale helseforetakene er representert med 
et medlem i samarbeidsutvalget. I tillegg har 
Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF, samt 
vernetjenesten og tillitsvalgte en representant 
hver. De fire regionene har også hver sin miljøfag-
gruppe hvor alle helseforetak er representert.

13.3 Rapport for 2020

Det utarbeides årlig en felles årsrapport for sam-
funnsansvar i spesialisthelsetjenesten, «Spesialist-
helsetjenestens rapport for samfunnsansvar». 
Rapporten omhandler klima og miljø, menneske-
rettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikor-
rupsjon. Rapporten er utarbeidet av interregionalt 
samarbeidsutvalg for klima og miljø i spesialist-
helsetjenesten og omfatter helseforetakene i de 
fire regionene samt de felleseide selskapene 
(Sykehusbygg HF, Sykehusinnkjøp HF, Luftambu-
lansetjenesten HF, Helsetjenestens driftsorganisa-
sjon for nødnett HF og Pasientreiser HF).

Alle helseforetak i landet er miljøsertifisert i 
henhold til NS-EN ISO 14001. Det innebærer at en 
samlet spesialisthelsetjeneste arbeider systema-
tisk med å forbedre egen miljøprestasjon. Gjen-
nom rapporten for samfunnsansvar fremstilles det 
også et felles klimaregnskap for helseforetakene i 
landet. Klimaregnskapet bidrar til å sette søkely-
set på å redusere forbruk av ressurser.

2020 er det tredje året det fremstilles et felles 
klimaregnskap for spesialisthelsetjenesten. Det er 
utviklet en felles webportal for klimaregnskapet 
der hvert enkelt helseforetak registrerer eget for-
bruk. De regionale helseforetakene er ansvarlige 
for å kontrollere rapporteringen. Spesialisthelse-
tjenestens klimaregnskap omfatter fire hovedkate-
gorier: energiforbruk, transport av ansatte, trans-
port av pasienter og forbruk av gasser.

Pandemien har i 2020 gitt noen positive konse-
kvenser for klima og miljø. Det mest åpenbare er 
reduksjon av CO2-utslipp som en følge av redusert 
reisevirksomhet for ansatte og pasienter. Totalt 
utslipp på grunn av ikke utførte flyreiser blant 
ansatte ble redusert med 10 000 tonn CO2 fra 2019 
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til 2020. Klimaregnskapet for 2020 viser en samlet 
reduksjon på 37 273,84 tonn CO2-utslipp fra 2019 til 
2020. Til sammenligning er det årlige utslippet fra 
St. Olavs hospital 30 475 tonn CO2.

Gammel bygningsmasse, ventilasjonsanlegg 
og energisystemer er en utfordring flere steder. I 
årene som kommer vil det bygges flere nye syke-
hus som vil bidra til bedre energisystemer i helse-
foretakene.

13.4 Digitale helsetjenester

Det er generelt krevende å vurdere klimaeffekten 
av digitaliseringsprosjekter. Det er mangel på 
kunnskap om hva IT-næringen innen helse bidrar 
til i klimagassutslipp. For å redusere klimagassut-
slippene blir det viktig å finne frem til næringens 
avtrykk.

Til tross for at det er krevende å vurdere kli-
maeffekt kan vi se at digitaliseringsinitiativ i helse-

vesenet kan bidra til redusert klimautslipp bl.a. 
gjennom redusert transportbehov og redusert 
bruk av papir. Nasjonale løsninger som kjer-
nejournal, e-resept, helsenorge.no, grunndata og 
helse ID bidrar til papirreduksjon ved at pasienter 
mottar digital post og at resepter er digitale.

Ifølge perspektivmeldingen 2021 økte andelen 
videokonsultasjoner hos fastlege fra 3 pst. i 2019 
til 60 pst. i mars 2020. Redusert transport som 
følge av en økning i videokonsultasjoner trekkes 
frem som et tiltak som har store positive klima- og 
miljøkonsekvenser i Spesialisthelsetenestenes rap-
port for samfunnsansvar i 2020. Covid-19-pande-
mien har bidratt til en generell økning i bruken av 
digitale løsninger for kontakt med helse- og 
omsorgstjenesten. Fastleger gjennomfører en stor 
andel av sine konsultasjoner digitalt. Dette kan ha 
positive vedvarende klimaeffekter også etter at 
samfunnet normaliseres.
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Helse- og omsorgsdepartementet

t i l r å r :

I Prop. 1 S (2021–2022) om statsbudsjettet for år 2022 føres opp de forslag til vedtak som er nevnt i et 
framlagt forslag.
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Forslag
Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2021–2022)

statsbudsjettet for budsjettåret 2022 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3701–3748, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap. Post Kroner Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700 Helse- og omsorgsdepartementet

01 Driftsutgifter 250 803 000 250 803 000

701 E-helse, helseregistre mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 593 274 000

70 Norsk Helsenett SF 90 896 000

71 Medisinske kvalitetsregistre 39 493 000

73 Tilskudd til e-helse i kommunal sektor, kan overføres 231 400 000 955 063 000

702 Beredskap

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 
post 70 28 257 000

22 Beredskapslagring legemidler, kan overføres, kan nyttes 
under post 71 150 000 000

70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 4 237 000

71 Tilskudd beredskapslagring legemidler og smittevern, 
kan nyttes under post 22 300 000 000 482 494 000

703 Internasjonalt samarbeid

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 5 998 000

71 Internasjonale organisasjoner 259 917 000

72 Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO) 20 520 000 286 435 000

704 Norsk helsearkiv

01 Driftsutgifter 65 884 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 8 945 000 74 829 000

708 Eldreombudet

01 Driftsutgifter 10 722 000 10 722 000
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709 Pasient- og brukerombud

01 Driftsutgifter 75 321 000 75 321 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv. 2 135 667 000

Folkehelse mv.

710 Vaksiner mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 267 509 000

22 Salgs- og beredskapsprodukter mm. 148 077 000

23 Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, kan overføres 3 200 000 000 3 615 586 000

712 Bioteknologirådet

01 Driftsutgifter 12 073 000 12 073 000

714 Folkehelse

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 
postene 70, 74 og 79 127 273 000

60 Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21 96 948 000

70 Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 
21 179 747 000

74 Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 21 050 000

79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 87 603 000 512 621 000

717 Legemiddeltiltak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 11 920 000

70 Tilskudd 63 551 000 75 471 000

Sum Folkehelse mv. 4 215 751 000

Spesialisthelsetjenester

732 Regionale helseforetak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 19 116 000

70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 
72, 73, 74 og 75 1 318 200 000

71 Resultatbasert finansiering, kan overføres 590 302 000

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres 61 150 281 000

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres 21 660 130 000

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres 16 222 142 000

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres 14 387 364 000

76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning 42 834 166 000

77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbe-
vilgning 3 428 675 000

78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres 1 347 102 000

80 Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning 8 181 634 000

Kap. Post Kroner Kroner
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81 Protonsenter, kan overføres 181 000 000

82 Investeringslån, kan overføres 7 260 350 000

83 Byggelånsrenter, overslagsbevilgning 460 000 000

86 Driftskreditter 2 859 000 000 181 899 462 000

733 Habilitering og rehabilitering

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 12 911 000

70 Behandlingsreiser til utlandet 140 596 000

79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 3 419 000 156 926 000

734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01 Driftsutgifter 82 763 000

21 Spesielle driftsutgifter 56 587 000

70 Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv. 3 042 000

71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede 160 272 000

72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus 13 448 000 316 112 000

737 Historiske pensjonskostnader

70 Tilskudd, overslagsbevilgning 83 112 000 83 112 000

Sum Spesialisthelsetjenester 182 455 612 000

Sentral helseforvaltning

740 Helsedirektoratet

01 Driftsutgifter 1 236 106 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 41 714 000

60 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger 89 415 000

70 Helsetjenester i annet EØS-land 70 851 000 1 438 086 000

741 Norsk pasientskadeerstatning

01 Driftsutgifter 227 121 000

70 Advokatutgifter 50 067 000

71 Særskilte tilskudd 21 848 000 299 036 000

742 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

01 Driftsutgifter 165 262 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 15 658 000 180 920 000

744 Direktoratet for e-helse

01 Driftsutgifter 183 985 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 135 463 000 319 448 000

745 Folkehelseinstituttet

01 Driftsutgifter 1 291 400 000

Kap. Post Kroner Kroner
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21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 154 032 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 13 463 000 1 458 895 000

746 Statens legemiddelverk

01 Driftsutgifter 356 302 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 32 261 000 388 563 000

747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

01 Driftsutgifter 121 863 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 16 642 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 849 000 143 354 000

748 Statens helsetilsyn

01 Driftsutgifter 168 619 000 168 619 000

749 Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgs-
tjenesten

01 Driftsutgifter 41 381 000 41 381 000

Sum Sentral helseforvaltning 4 438 302 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761 Omsorgstjeneste

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 223 249 000

60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres 9 514 000

61 Vertskommuner 903 016 000

62 Investeringstilskudd til trygghetsboliger, kan overføres 5 700 000

63 Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan 
nyttes under post 69 2 268 732 000

64 Kompensasjon for renter og avdrag 805 400 000

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, 
overslagsbevilgning 120 365 000

67 Utviklingstiltak 86 542 000

68 Kompetanse og innovasjon 390 900 000

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres 1 015 685 000

71 Frivillig arbeid mv. 20 026 000

72 Landsbystiftelsen 88 075 000

73 Særlige omsorgsbehov 105 284 000

75 Andre kompetansetiltak 11 707 000

79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 136 019 000 6 190 214 000

762 Primærhelsetjeneste

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 174 953 000

Kap. Post Kroner Kroner
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60 Forebyggende helsetjenester 413 078 000

61 Fengselshelsetjeneste 193 876 000

63 Allmennlegetjenester 344 855 000

70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 70 062 000

73 Seksuell helse, kan overføres 61 538 000

74 Stiftelsen Amathea 26 712 000 1 285 074 000

765 Psykisk helse, rus og vold

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,  
kan nyttes under post 72 210 357 000

60 Kommunale tjenester, kan overføres 296 904 000

62 Rusarbeid, kan overføres 412 874 000

71 Brukere og pårørende, kan overføres 184 258 000

72 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 491 705 000

73 Utviklingstiltak mv. 180 773 000

74 Kompetansesentre, kan overføres 318 135 000

75 Vold og traumatisk stress, kan overføres 257 083 000 2 352 089 000

769 Utredningsvirksomhet mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 13 078 000

70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 3 695 000 16 773 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene 9 844 150 000

Tannhelse

770 Tannhelsetjenester

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 
post 70 41 075 000

70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 391 579 000 432 654 000

Sum Tannhelse 432 654 000

Kunnskap og kompetanse

780 Forskning

50 Norges forskningsråd mv. 370 562 000 370 562 000

781 Forsøk og utvikling mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 
post 79 44 211 000

79 Tilskudd, kan nyttes under post 21 84 621 000 128 832 000

783 Personell

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 64 977 000

61 Tilskudd til kommuner 193 338 000

Kap. Post Kroner Kroner
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79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 28 337 000 286 652 000

Sum Kunnskap og kompetanse 786 046 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

70 Spesialisthjelp 2 530 000 000

71 Psykologhjelp 375 000 000

72 Tannbehandling 2 450 020 000

76 Private laboratorier og røntgeninstitutt 1 043 210 000 6 398 230 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv. 6 398 230 000

Legehjelp, legemdler mv.

2751 Legemidler mv.

70 Legemidler 12 119 500 000

71 Legeerklæringer 14 286 000

72 Medisinsk forbruksmateriell 2 160 060 000 14 293 846 000

2752 Refusjon av egenbetaling

72 Egenandelstak 7 229 000 000 7 229 000 000

2755 Helsetjenester i kommunene mv.

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 502 000 000

70 Allmennlegehjelp 6 228 300 000

71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62 1 380 000 000

72 Jordmorhjelp 86 224 000

73 Kiropraktorbehandling 204 012 000

75 Logopedisk og ortoptisk behandling 215 460 000 8 615 996 000

2756 Andre helsetjenester

70 Helsetjenester i annet EØS-land 9 234 000

71 Helsetjenester i utlandet mv. 325 190 000

72 Helsetjenester til utenlandsboende mv. 234 980 000 569 404 000

Sum Legehjelp, legemdler mv. 30 708 246 000

Andre helsetiltak

2790 Andre helsetiltak

70 Bidrag 199 920 000 199 920 000

Sum Andre helsetiltak 199 920 000

Sum departementets utgifter 241 614 578 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Inntekter

Kap. Post Kroner Kroner

Diverse inntekter

3701 E-helse, helseregistre mv.

02 Diverse inntekter 120 051 000 120 051 000

3704 Norsk helsearkiv

02 Diverse inntekter 3 143 000 3 143 000

3710 Vaksiner mv.

03 Vaksinesalg 144 286 000 144 286 000

3714 Folkehelse

04 Gebyrinntekter 11 595 000 11 595 000

3732 Regionale helseforetak

80 Renter på investeringslån 229 000 000

85 Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008 742 000 000

90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007 632 300 000 1 603 300 000

3740 Helsedirektoratet

02 Diverse inntekter 21 057 000

03 Helsetjenester i annet EØS-land 68 368 000

04 Gebyrinntekter 39 855 000

05 Helsetjenester til utenlandsboende mv. 51 300 000

06 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger 89 502 000 270 082 000

3741 Norsk pasientskadeerstatning

02 Diverse inntekter 7 099 000

50 Premie fra private 17 518 000 24 617 000

3742 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50 Premie fra private 2 380 000 2 380 000

3745 Folkehelseinstituttet

02 Diverse inntekter 198 713 000 198 713 000

3746 Statens legemiddelverk

02 Diverse inntekter 35 761 000

04 Registreringsgebyr 80 550 000 116 311 000

3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

02 Diverse inntekter 18 288 000

04 Gebyrinntekter 24 533 000 42 821 000
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3748 Statens helsetilsyn

02 Diverse inntekter 1 675 000 1 675 000

Sum Diverse inntekter 2 538 974 000

Skatter og avgifter

5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70 Legemiddeldetaljistavgift 68 385 000

72 Avgift utsalgssteder utenom apotek 6 400 000

73 Legemiddelleverandøravgift 223 000 000

74 Tilsynsavgift 3 770 000

75 Sektoravgift tobakk 18 000 000 319 555 000

Sum Skatter og avgifter 319 555 000

Renter og utbytte mv.

5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

85 Statens overskuddsandel 146 400 000

86 Utbytte 2 000 146 402 000

Sum Renter og utbytte mv. 146 402 000

Sum departementets inntekter 3 004 931 000

Kap. Post Kroner Kroner
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II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2022 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, 
skal også dekke merverdiavgift knyttet til over-
skridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 
01 for de statlige forvaltningsorganene som inn-
går i nettordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter 
tas med i beregningen av overføring av ubrukt 
bevilgning til neste år.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21 kap. 3701 post 02 

kap. 703 post 21 kap. 3703 post 02

kap. 704 post 21 kap. 3704 post 02

kap. 710 post 22 kap. 3710 post 03 

kap. 714 post 21 kap. 3714 post 04

kap. 714 post 21 kap. 5572 post 75

kap. 740 postene 01 og 21 kap. 3740 postene 02 og 04

kap. 740 post 70 kap. 3740 post 03

kap. 740 post 60 kap. 3740 post 06

kap. 741 post 01 kap. 3741 postene 02 og 50

kap. 742 post 01 kap. 3742 post 50

kap. 745 post 01 kap. 3710 post 03

kap. 745 post 01 kap. 3714 post 04

kap. 745 postene 01 og 21 kap. 3745 post 02

kap. 746 postene 01 og 21 kap. 3746 post 02 og 04

kap. 746 post 01 kap. 5572 post 74

kap. 747 postene 01 og 21 kap. 3747 postene 02 og 04

kap. 748 post 01 kap. 3748 post 02
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Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsde-
partementet i 2022 kan foreta bestillinger utover 
gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for 

nye bestillinger og gammelt ansvar ikke oversti-
ger følgende beløp:

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsde-
partementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd 
utover gitte bevilgninger, men slik at samlet 

ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke 
overstiger følgende beløp:

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsde-
partementet i 2022:
1. aktiverer investeringslån og driftskredittram-

men til regionale helseforetak i statens kapital-
regnskap.

2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-
reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan 

føre utgifter og inntekter uten bevilgning over 
kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Opp-
gjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 
Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto 
mellomregning med helseforetakene føres ved 
årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ord-
ningene.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

710 Vaksiner mv.

21 Spesielle driftsutgifter 580 mill. kroner

22 Salgs- og beredskapsprodukter m.m. 80 mill. kroner

23 Vaksiner og vaksinasjon mot covid 19 2000 mill. kroner

Kap Post Betegnelse Samlet ramme

761 62 Investeringstilskudd til trygghetsboliger 51,3 mill. kroner

761 63 Investeringstilskudd – rehabilitering 3 646,2 mill. kroner

761 69 Investeringstilskudd – netto tilvekst 2 061,1 mill. kroner

761 79 Andre tilskudd 1,0 mill. kroner
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