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Tillegg til tildelingsbrev nr. 6 - samvalgsverktøy 

Viser til dialog mellom Anders Westlie og Hilde Lyngstad om oppfølging av samvalgsverktøy. 

Direktoratet for e-helse gis med dette i oppdrag å lede en faggruppe for samvalgsverktøy på 

helsenorge.no.  

 

Bakgrunn 

I oppdragsdokumentet for 2017 til de regionale helseforetakene er det stilt krav om utvikling 

av flere samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i egen behandling. Dette 

omfatter både utvikling og kvalitetssikring av nye og eksisterende samvalgsverktøy, og 

implementering av slike verktøy for bruk av pasienter og helsepersonell. Kvalitetssikrede 

samvalgsverktøy som publiseres på helsenorge.no skal tas i bruk i alle helseforetak. 

Samvalgsverktøyene som utvikles skal være nasjonale og implementeres på den nasjonale 

helseportalen helsenorge.no.  

 

Det er behov for å etablere en faggruppe for samvalg som skal være ansvarlig for å sikre at 

samvalgsverktøyene som publiseres oppfyller kvalitetskravene til helsenorge.no, herunder at 

innholdet i samvalgsverktøyene oppfyller kvalitetskravene slik disse fremkommer av 

innholdsstrategien som Direktoratet for e-helse forvalter.  

 

Oppdrag  

Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Direktoratet for e-helse i oppdrag å lede og 

ha sekretariatsansvaret for "faggruppe samvalg". Faggruppen skal ha en sentral rolle i å 

ivareta kvalitetskriterier knyttet til utviklede samvalgsverktøy og etablere et 

kvalitetssikringssystem av disse verktøyene for publisering på helsenorge.no. Gruppen skal 

sikre at verktøyene ivaretar kvalitetskravene for helsenorge.no. I tillegg skal gruppen ha 

ansvaret for å vurdere endringsønsker i malen for samvalgsverktøy på helsenorge.no.  
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Side 2 

 

Faggruppen skal ha deltagelse fra de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og 

Direktoratet for e-helse. Det legges som en forutsetning at deltagere i gruppen finansierer 

egen deltagelse. 

 

Helsedirektoratet har utviklet kvalitetskriterier for beslutningsstøtte som skal ligge til grunn for 

samvalgsverktøyene. Ansvaret for å vedlikeholde disse kvalitetskravene skal fortsatt ligge i 

Helsedirektoratet. Helsedirektoratet må sikre at det faglige innholdet i verktøyene er i tråd 

med Helsedirektoratets nasjonale normerende dokumenter på området. 

 

Vi viser også til at Helse Nord RHF i tilleggsdokument datert 28. juni 2017 har fått i oppdrag 

å lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å samordne arbeidet med 

nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk. 
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