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Tillegg til tildelingsbrev nr. 4 - Styrking av pågående arbeid på e-helseområdet 

 

Vi viser til tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2016 og dialog mellom Bjørn Astad og 

Christine Bergland angående direktoratets ansvar for styring, gjennomføring og forvaltning av 

nasjonale løsninger på e-helseområdet, samt finansieringen av pågående oppdrag som er gitt til 

Direktoratet for e-helse i tildelingsbrev for 2016. 

 

Arianson-utvalget (NOU 2015:11) har forslått at det opprettes en side på helsenorge.no hvor det 

samles informasjon om ulike ordninger som kan være aktuelle når det har skjedd en uønsket 

hendelse. Departementet ber Direktoratet for e-helse vurdere hvordan forslaget kan følges opp.  

 

Den nasjonale strategien for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske 

kvalitetsregistre skal følges opp. For å styrke helseregisterområdet, skal det videre arbeidet med 

nasjonal helseregisterstrategi sees i sammenheng med øvrige tiltak på e-helseområdet. Det skal 

iverksettes tiltak som skal bidra til at nasjonale fellesløsninger og standarder tas i bruk, herunder  

videreføring av arbeidet med felles innsynsløsninger for helseregistrene via Helsenorge-portalen 

og referansearkitektur. 

 

Departementet ber også Direktoratet for e-helse om å vurdere behovet for å oppdatere tidligere 

gevinstrealiseringsplan og samfunnsøkonomisk analyse av e-resept, særlig med tanke på 

endringer som nå skjer med å tilpasse løsningen til flere rekvirentgrupper og nettapotek.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sammen med IKT-Norge arrangert den nasjonal e-

helsekonferansen EHiN i 2014 og 2015. Med etableringen av Direktoratet for e-helse er det 



Side 2 

 

naturlig at denne oppgaven overføres til direktoratet. I 2016 vil EHiN Future Health også 

inkludere Nasjonalt Senter for e-helseforsknings ansvar for European Telemedicine Conference 

(ETC 2016). Departementet ber Direktoratet for e-helse om å bidra i gjennomføringen av 

konferansene i 2016.  

 

Direktoratet for e-helse får fullmakt til å overskride tildelt bevilgning på kap. 701 post 21 for 2016 

med inntil 11,75 mill. kroner til ovennevnte.  

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Bjørn Astad (e.f.)  
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