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Tillegg til tildelingsbrev nr. 5 - E-konsultasjon hos fastlege 

Det fremgår av regjeringsplattformen at regjeringen vil forbedre og modernisere fastlege-
ordningen. Videre vil regjeringen digitalisere flere helsetjenester og etablere pasientens 
netthelsetjeneste. I tråd med dette vil regjeringen innføre krav om at fastleger skal tilby e-
konsultasjon til de som ønsker det. For å skape pasientens netthelsetjeneste og møte 
brukernes forventninger, er det viktig at fastlegene er tilgjengelige på digitale flater for sine 
brukere og at fastlegene benytter digitale verktøy der det er hensiktsmessig. Å ta i bruk de 
muligheter digitalisering gir, er også viktig sett i lys av presset på fastlegeordningen, 
befolkningsutviklingen og digitaliseringen i samfunnet for øvrig. 
 
Vi viser til møtet med Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet den 27.februar 2018 og 
kontaktmøtet med Direktoratet for e-helse den 6. mars, hvor det ble varslet et tillegg til 
tildelingsbrev om e-konsultasjon hos fastleger.  
 
Direktoratet for e-helse gis med dette i oppdrag å utrede tekniske muligheter for og 
konsekvenser av å innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon (video, tekst, bilde). 
Utredningen skal inkludere en vurdering av hvilke muligheter som finnes på området i det 
private leverandørmarkedet, inkludert hvordan det kan legges til rette for at private 
leverandører skal kunne tilby sine tjenester i det offentlige tjenestetilbudet. Departementet 
ber Direktoratet for e-helse særlig om vurdere hvordan markedsaktørenes løsninger kan 
realiseres på helsenorge.no. 
 
Det skal i oppdraget angis en tidsplan for når e-konsultasjon kan være innført i tjenesten. Det 
bes videre om en vurdering av i hvilken grad de tekniske løsningene også kan brukes i digital 
dialog mellom tjenesteytere. Økonomiske og administrative konsekvenser av de tekniske 
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Side 2 
 

løsningene skal være vurdert. Departementet ber i tillegg om at det gjøres en benchmark av 
lignende løsninger i land det er naturlig å sammenligne seg med.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber Direktoratet for e-helse samarbeide tett med 
Helsedirektoratet med hensyn til faglig innhold og eventuelle behov for regelverksendringer. 
Departementet ber videre om at Direktoratet for e-helse samarbeider tett med relevante 
aktører, som Norsk Helsenett SF og Legeforeningen.  
 
Frist for leveranse er 1. desember 2018. 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Anders Westlie 
seniorrådgiver 
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