
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
E-helseavdelingen 

Saksbehandler 
Kjersti Metliaas 
22 24 85 26 

Tillegg til tildelingsbrev 3 - Vurdering av prinsipper for koblingen mellom 
Helsenorge og andre løsninger i markedet, herunder Helsami 

 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til beskrivelse av Helsami i helregion Midt-Norge og 

Helsenorge mottatt den 27. januar, samt oppfølgende møte den 28. januar og 10. mars.  

 

Det fremgår av Nasjonal helse- og sykehusplan at regjeringen legger til grunn 

at helsenorge.no er, og fortsatt vil være, innbyggernes hovedinngang til offentlige helse- og 

omsorgstjenester på nett. Det er samtidig et mål at helsenorge.no skal tilrettelegges med 

grensesnitt som åpner for at ulike aktører og leverandører kan gjøre sine løsninger 

tilgjengelig på helsenorge.no. Vi ber på den bakgrunn om at direktoratet innen 1. oktober 

kommer med en nærmere beskrivelse av hvilke prinsipper direktoratet vurderer at skal ligge 

til grunn for koblingen mellom den offentlige innbyggerplattformen - Helsenorge og andre 

løsninger i markedet, herunder regionale/lokale plattformer. Oppdraget skal ses i 

sammenheng med direktoratets arbeide med utvikling av anbefaling om bruk av forskning, 

innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet, 

herunder forslag til prinsipper for bruk av markedet, som ble gitt i tildelingsbrev for 2021 og 

har frist den 1. oktober. Arbeidet skal gjøres i samarbeide med Norsk Helsenett SF. 

  

Det fremgår videre av foretaksprotokollen for Helse Midt-Norge RHF for 2020 at 

"Helsenorge.no skal være innbyggernes hovedinngang til offentlige helsetjenester på nett. 

Det er et mål at de regionale helseforetakene innen 2023 har gjort digitale innbyggertjenester 

for innsyn, dialog og administrasjon tilgjengelig på helsenorge.no. Det er videre et mål 

at helsenorge.no skal tilrettelegges med grensesnitt som åpner for at ulike aktører og 

leverandører kan gjøre sine løsninger tilgjengelige på portalen." Vurderingene og 

innretningen på tjenestene som utvikles av Helseplattformen og Helsami må ta 
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Side 2 
 

utgangspunktet i dette. Vi ber om at direktoratet innen 22. april kommer med en beskrivelse 

av hvordan helse Midt-Norge RHF med utviklingen av Helsami vil imøtekomme kravene i 

foretaksprotokollen, herunder en konkret beskrivelse av hvordan innbyggerne i helse Midt-

Norge med utviklingen av Helsami vil oppleve inngangen til offentlige helse- og 

omsorgstjenester på nett. Arbeidet skal gjøres i samarbeide med Helse Midt-Norge RHF og 

Norsk Helsenett SF. 

 

 

Med hilsen 

 

Marte Rønningen 

avdelingsdirektør 

  (e.f.) 

 

 

Kjersti Metliaas 

rådgiver 
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