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 16/1713-  24.06.2016 

 

Tillegg til tildelingsbrev nr. 3 - oppfølging av revidert budsjett 2016  

Vi viser til  Prop. 122 S (2015 – 2016) med følgende endringer av bevilgning og oppgaver til 

Direktoratet for e-helse i 2016: 

 

Bevilgningen på kap. 701, post 21 øker med 8,6 mill. kroner knyttet til videre arbeid med én 

innbygger – én journal. Det vises til brev av 22. juni 2016 med referanse 16/1347, hvor 

direktoratet har fått tilleggsoppdrag for det videre arbeidet med én innbygger – én journal.  

 

Bevilgningen på kap. 701, post 21 øker med 15,0 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap 

701, post 70. Flyttingen er knyttet til drift av den nasjonale elektroniske databasen for behandling 

av reseptopplysninger (e-reseptformidleren), som følges opp av Direktoratet for e-helse. 

 

Bevilgningen på kap. 701, post 21 reduseres med 16,961 mill. kroner mot tilsvarende økning 

under kap. 761, post 67. Flyttingen er knyttet til nasjonalt prosjekt for behandling og oppfølging 

av kronisk syke på avstand ved hjelp av velferdsteknologi. Det ble i 2015 bevilget 30 mill. kroner 

til prosjektet, jf. Innst. 11 S (2014–2015). Prosjektet skal omfatte 400–500 pasienter og brukere i 

minst fire fylker. Utprøvingen av velferdsteknologiske løsninger startet opp høsten 2015 og 

videreføres i 2016. Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å etablere og lede prosjektet. Fire 

kommuner ble våren 2015 valgt ut til å delta i det nasjonale prosjektet. For å sikre gjennomføring 

og utprøving av løsninger vil midlene bli tildelt Helsedirektoratet som vil utbetale tilskudd til 

kommunene som er med i prosjektet. 

 

Bevilgningen på kap. 701, post 21 reduseres med 0,3 mill. kroner mot tilsvarende økning under 

kap. 781, post 79 for å samle tilskudd til Standard Norge under én post. 

  



Side 2 

 

Helse- og omsorgsdepartementet gir Direktoratet for e-helse tillatelse til å overskride tildelt 

bevilgning på kap. 701 post 21 for 2016 med 6,3 mill. kroner til ovennevnte oppgaver. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Bjørn Astad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Arthur Sæmer Timraz 

 rådgiver 
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