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Tillegg til tildelingsbrev nr. 8: Roller og ansvar mellom Direktoratet for e-
helse og Norsk helsenett SF 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til arbeidet med å tydeliggjøre roller og ansvar 

mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF høsten 2021, og møtet med 

direktoratet og Norsk Helsenett SF 16. desember d.å.  

 

Fra 1. januar 2022 gjøres det endringer i rolle- og ansvarsfordelingen mellom direktoratet og 

Norsk helsenett SF i utviklingen av nasjonale e-helseløsninger. Endringen innebærer at 

Norsk helsenett SF får ansvaret for å lede de tekniske utviklingsprosjektene, mens 

Direktoratet for e-helse beholder det helhetlige ansvaret for å lede arbeidet i de nasjonale 

programmene. Direktoratet skal fortsatt ha ansvaret for nyttestyringen i programmene og 

rapportere på helheten til departementet. Norsk helsenett SF får oppdragene fra 

departementet og skal gjennomføre prosjektene innenfor rammene av programmene. I 2022 

fordeles bevilgningene til Program digital samhandling og Program pasientens 

legemiddelliste mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF i tråd med oppdragene 

fra departementet. Tildeling av oppdrag og midler til Norsk helsenett SF vil være basert på 

råd fra direktoratet. Norsk helsenett SF skal gi innspill til direktoratet og eventuelle uenigheter 

skal framgå av anbefalingen. 

 

Departementet ber på bakgrunn av dette direktoratet om å foreslå fordeling av bevilgning til 

Program digital samhandling og Program pasientens legemiddelliste i 2022. Vi ber om at 

direktoratet innhenter innspill fra Norsk helsenett SF. For at departementet skal kunne gi 

oppdrag knyttet til bevilgningen, må det framgå hvilke aktiviteter midlene skal finansiere. Ved 

behov for fleksibilitet for å ivareta målet om smidig og stegvis utvikling, kan forslaget 
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Side 2 
 

inkludere en intern utsikkerhetsavsetning, innenfor den bevilgede rammen, som kan fordeles 

til de prosjektene som gir størst nytte.  

 

Frist for oppdraget er 7. januar 2022.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Darlén Gjølstad 

fung. avdelingsdirektør 
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