
 
 

 

 
 
 
 

Prosjektmandat 
Gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale 

helseforvaltningen    
 

Fastsatt av departementsråden 26.8.2022 
 

 

1. Det etableres et prosjekt for gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den 

sentrale helseforvaltningen. Hovedmålet er å bidra til effektiv ressursbruk og avklaring av 

roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen.  

 

2. Arbeidet omfatter en kartlegging av nåværende arbeidsfordeling mellom etatene og 

mellom etatene og Helse- og omsorgsdepartementet. En slik kartlegging skal avdekke og 

redegjøre for delt ansvar eller uklare ansvarsforhold, ulik rolleforståelse og 

organisatoriske forhold som kan bidra til at ressursene ikke benyttes effektivt, herunder 

dublering av funksjoner, kompetanse og fora/utvalg. Arbeidet skal avgrenses til 

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse 

og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. I tillegg skal grenseflater til kommunene, 

statsforvalterne, de regionale helseforetakene (RHF-ene) med underliggende foretak og 

Norsk helsenett SF beskrives der dette er relevant.  

 

3. Prosjektet skal på bakgrunn av kartleggingen vurdere behovet for endringer i 

organisering, roller og ansvar hvor særlig digitaliseringsarbeid (herunder registre) og 

beredskapsrelaterte oppgaver (herunder smittevernsarbeid og atomberedskap) skal 

vurderes. Videre skal prosjektet vurdere behov for avklaringer og endringer knyttet til 

etatenes øvrige oppgaveportefølje.  

 

4. Ved behov gis det oppdrag til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens 

legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

om å bidra med informasjon, kompetanse og ressurser inn i arbeidet. I tillegg kan RHF-

ene og Norsk helsenett SF konsulteres. Det samme gjelder kommuner og statsforvaltere. 

 

5. Prosjektet skal utarbeide en rapport med forslag til organisatoriske tiltak som i størst 

mulig grad skal bidra til å eliminere dobbeltarbeid og avklare roller og ansvar, med mål 

om en hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering og arbeidsdeling mellom de 

nevnte underliggende virksomhetene og mellom virksomhetene og Helse- og 

omsorgsdepartementet. Behov for regelverksendringer, endringer i lov eller forskrift som 

følge av forslag om organisatoriske tiltak skal beskrives. Det bes om at prosjektet 

fremmer forslag om følgende; 

 

• Organisering, roller og ansvarsfordeling mellom etatene og mellom departementet og 

etatene med spesiell oppmerksomhet på digitaliseringsarbeid (herunder registre) og 

beredskapsrelaterte oppgaver (herunder smittevernsarbeid og atomberedskap). 



 

 

 

Side 2 
 

Dette skal leveres i en første delrapport og legge grunnlag for andre prosjektarbeider i 

departementet. 

• Organisering, roller og ansvarsfordeling mellom etatene og mellom departementet og 

etatene knyttet til øvrig ansvars- og oppgavefordeling mellom etatene og mellom 

etatene og departementet hvor mulige endringsbehov er avdekket gjennom 

prosjektarbeidet. Dette skal beskrives i endelig rapport 

 

6. Prosjektet skal legge til grunn at foreslåtte endringer kan gjennomføres innenfor en 

uendret samlet budsjettramme.  

 

7. Prosjektet skal se hen til ulike evalueringer av beredskapsarbeid i helsesektoren, 

herunder interne dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet og rapporter fra 

Koronakommisjonen.  

 

8. Prosjektledelsen skal løpende ha dialog med ledelsen i berørte etater og virksomheter 

i arbeidet. 

  

9. Prosjektet har grenseflater mot andre prosjekter i regi av Helse- og 

omsorgsdepartementet, herunder prosjekt som arbeider med stortingsmelding om 

helseberedskap. Prosjektleder skal delta i felles rapporteringsmøter med andre sentrale 

prosjekter i departementet for å sørge for koordinering med disse. Det skal rapporteres 

jevnlig fra arbeidet i prosjektet til en styringsgruppe som ledes av departementsråden.  

 

10. Prosjektet vil bemannes med interne ressurser fra Helse- og omsorgsdepartementet i 

tillegg til en ekstern innleid prosjektleder og prosjektkoordinator. Videre vil det etableres 

et prosjektsekretariat. Det avholdes jevnlig møter med prosjektgruppen som består av èn 

representant fra alle avdelinger i departementet.   

 

11. Prosjektet skal innen medio september utarbeide en milepælsplan og kartlegge 

avhengigheter og grenseflater til andre sentrale prosjekter i Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

 

 

Prosjektet skal levere en første og foreløpig rapport til departementsråden i Helse- og 

omsorgsdepartementet senest 31.12.2022. Endelig rapport skal leveres innen 

15.02.2022. 

 

 


