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Statsbudsjettet 2016, kapittel 701 Direktoratet for e-helse – tillegg til tildelingsbrev nr. 2, 

om videre arbeid med helseregistre    

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrevet av 17. desember 2015. I dette brevet 

tildeler departementet midler til arbeidet med fellesløsninger for helseregistrene og 

oversender bakgrunnsrapporter.  

 

Sekretariatet i Nasjonalt helseregisterprosjekt har sendt departementet to rapporter som er 

relevante som underlag for oppdragene knyttet til referansearkitektur og tekniske 

fellesløsninger:  

• Målbilde og veikart for digitale innbyggertjenester fra nasjonale helseregistre 

• NHN Filoverføringstjeneste: Sluttrapport 

 

I rapporten om digitale innbyggertjenester er det anbefalt hvilke tjenester som bør være 

tilgjengelige for innbyggerne i et treårsperspektiv når det gjelder oppslag i helseregistre, 

personvern og pasientrapporterte data. I følge rapporten er det behov for å vurdere enkelte 

arkitekturspørsmål, blant annet når det gjelder logg, personvern, meldingsplattform, 

skjemarammeverk og sikkerhet for å kunne realisere disse tjenestene. 

 

Rapporten om filoverføringstjeneste inneholder en kravspesifikasjon (som er akseptert og 

godkjent av nøkkelinteressentene) og et estimat fra Norsk Helsenett SF (NHN) for utvikling 

og drift av en filoverføringstjeneste som oppfyller kravene. NHN anbefaler å ta utgangspunkt 

i en hyllevare som oppfyller kravene til tjenesten. NHN anbefaler at det gjennomføres en ny 

begrenset test- og analysefase før oppdragsgiver tar stilling til en eventuell bestilling. 

Rapporten inneholder ikke anbefalinger om implementering og drift.  

 

Helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet utredet personvernløsninger for 
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helseregistre i samarbeid med Direktoratet for e-helse. I rapporten "Personvernløsninger for 

Helsedirektoratets helseregistre" anbefaler Helsedirektoratet at løsningene etableres med 

utgangspunkt i Helsenorge.no og eksisterende løsninger for tilgangsstyring som er utviklet 

eller under utvikling i tilknytning til "Målbildet for personverntjenester". Videre anbefaler 

Helsedirektoratet at det etableres et felles grensesnitt for innsyn i helseregistre mot 

innsynskomponenten på Helsenorge.no. Anbefalingen innebærer at innsynsløsningene i første 

omgang vil være basert på sikker digital meldingsutveksling med mulighet for elektronisk 

søknad og svar til "Mitt helsearkiv". En løsning for overføring av meldinger til digital 

postkasse er under utredning og på lengre sikt vil det kunne utvikles løsninger for digitalt 

innsyn. Til slutt anbefaler Helsedirektoratet at helseregistrene selv må utvikle og vedlikeholde 

løsninger for leveranser av strukturerte innsynsdata til en personvernløsning i Helsenorge.no. 

I følge anbefalingen bør innholdet defineres av standarder som administreres av Direktoratet 

for e-helse, og standardene må være av en slik karakter at det enkelte helseregister kan 

oppdatere og endre rapporter, uavhengig av en felles administrator. 

 

Vi ber om at Direktoratet for e-helse legger rapportene til grunn som del av underlaget for 

arbeidet med å utrede referansearkitektur og tekniske fellesløsninger for nasjonale 

helseregistre, og som innspill til arbeidet med å utvikle tjenester til Helsenorge.no. 

Avklaringer om innhold og underlag for anbefalingene i rapportene tas direkte med hhv. 

Folkehelseinstituttet på vegne av sekretariatet for Nasjonalt helseregisterprosjekt eller 

Helsedirektoratet. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet tildeler (2) to mill. kroner til Direktoratet for e-helse på kap. 

701 post 21 til arbeidet med fellesløsninger for helseregistre i 2016.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Bjørn Astad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Kristian Skauli 

 underdirektør 
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