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Tillegg til tildelingsbrev nr. 7 - Oppfølging av omgrupperingsproposisjon 2016 EPJ-

løftet  

Vi viser til tildelingsbrev til Direktoratet for e-helse for 2016, protokoll for EPJ-løftet for 

legekontorene av 15. juni 2016 (se vedlegg) og EPJ-løftet for privatpraktiserende 

fysioterapeuter av 16. juni 2016 (se vedlegg). 

 

Ved takstforhandlingene med Legeforeningen for avtaleåret 2016/2017 ble det avtalt å avsette 

17 mill. kroner til utvikling av legenes elektroniske journalsystem (EPJ).  

 

I tillegg ble det ved takstforhandlingene med Norsk fysioterapeutforbund, Norsk 

Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund avtalt å avsette 3 

mill. kroner til utvikling av fysioterapeutenes elektroniske pasientjournalsystem (EPJ). 

 

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å lede prosjektene. Direktoratet for e-helse tildeles 

20 mill. kroner på kap. 762 post 21 for 2016 til arbeidet med utvikling av elektronisk 

pasientjournal system, jf. omtale i Prop. 26 S (2016-2017). Det tas forbehold om at Prop. 26 S 

(2016-2017) godkjennes i Stortinget.  

 

Vi viser også til tillegg til tildelingsbrev nr. 6 sendt 1. november 2016. Ved en inkurie ble 

bevilgningen på 4 mill. kroner til tannhelsefeltet over kap. 770 post 21 trukket tilbake. Helse- 

og omsorgsdepartementet gir med dette Direktoratet for e-helse fullmakt til å føre utgifter på 

kap. 770 post 21. Dette i tråd med fullmakt gitt i tildelingsbrev for 2016 knyttet til oppdrag på 

tannhelsefeltet. 
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Med vennlig hilsen  

 

 

Bjørn Astad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Arthur Sæmer Timraz 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 
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