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Helsedirektoratet - tillegg nr. 13 til tildelingsbrevet for 2020 - Oppfølging 
av Prop. 67 S -  tildeling av overførte midler fra 2019 til 2020 

I dette brev kommer det nye tildeling av bevilgninger til Helsedirektoratet knyttet til oppfølging 
av Prop. 67 S (2019 – 2020), lagt frem i statsråd 27. mars. I tillegg kommer det tildelinger i 
forbindelse med disponering av overførte midler fra 2019 til 2020, samt to korrigeringer i 
tildelte midler av bevilgninger for 2020. 
 
Proposisjon om tilleggsbevilgninger relatert til corona 
 
Kap. 740, Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 
I proposisjonen fra Finansdepartementet av 27. mars fremgår følgende: 
 
"Bevilgningen til Helsedirektoratet foreslås økt med 8 mill. kroner for at direktoratet i 
samarbeid med WHO kan oppdatere og distribuere faglige retningslinjer gjennom bruk av 
helseverktøyet MAGIC. Verktøyet kan innhente informasjon fra forskningsartikler og 
forskningsdata i sanntid og bearbeide dem til faglige retningslinjer. Forslaget er en 
engangsinvestering og tiltaket kan iverksettes umiddelbart.  
For å best mulig kunne håndtere det pågående virusutbruddet, er det viktig å raskt kunne 
oppdatere og distribuere faglige retningslinjer til sykehus og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Dette gjelder diagnostikk, behandling av ulike pasientgrupper, rutiner for 
godt smittevern blant helsepersonell osv. Dette er særlig viktig dersom helsetjenesten må 
benytte helsepersonell som ikke jobber der til daglig. Én kunnskapsoppsummering i MAGIC 
koster mellom 500 000 og 1 mill. kroner.  
Gjennom en bevilgning til Helsedirektoratet kan direktoratet utarbeide 8-15 faglige 
retningslinjer på områder relatert til behandling og forebygging. Disse kan publiseres raskt 
og være tilgjengelige for helsepersonell både i Norge og resten av verden." 

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3874-30 

Dato 

27. mars 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

 
Med forbehold om Stortingets godkjenning stilles herved beløpet på 8 mill. kroner til 
disposisjon for Helsedirektoratet. 
 
Videre gjør vi oppmerksom på følgende tekst i proposisjonen: 

"Endringer av refusjonstakster fra folketrygden 

Helse- og omsorgsdepartementet har som følge av virusutbruddet gjort endringer i enkelte 
honorartakster til leger (både fastleger og legespesialister med driftsavtale) og 
psykologspesialister med driftsavtale. Endringene innebærer at legevakt kan benytte e-
konsultasjonstaksten, og fastleger kan benytte e-konsultasjonstaksten også på kveld. Videre 
kan fastleger bruke kveldstakster og telefonkonsultasjoner honoreres for fastleger og 
avtalespesialister på lik linje med e-konsultasjon. Dette vil medføre merutgifter. 
I tillegg er det foretatt endringer i aktivitetetsbasert refusjon til laboratoriene, ved at 
refusjonen for laboratorieanalyser etter koronaviruset ble økt. Denne økningen ville 
rutinemessig ellers ha skjedd først kommende årsskifte.  
Selvstendig næringsdrivende helsepersonell er oppfordret til å ta i bruk digitale løsninger 
som kompensasjon for fysisk tilstedeværelse. For noen grupper kreves det endringer i 
takstforskrifter som vil understøtte en slik omlegging av praksis. Det arbeides med 
endringsforskrifter på dette området. Refusjoner for e-konsultasjoner blir tilsvarende eller 
lavere enn refusjoner for ordinære fysiske konsultasjoner. E-konsultasjonene vil også i all 
hovedsak komme til erstatning for ordinære konsultasjoner, og dermed ikke medføre 
volumvekst. Forslagene antas dermed ikke å medføre økte utgifter på stønadsbudsjettet for 
andre behandlergrupper enn legene." 
 
Overføring av midler fra 2019 til 2020 og nye tildelinger  
Helse- og omsorgsdepartementet stiller herved midler, som er overført fra 2019 til 2020, til 
disposisjon for Helsedirektoratet. Midlene er i utgangspunktet knyttet opp til formålene under 
den enkelte budsjettpost. Helsedirektoratet må likevel vurdere om midlene kan benyttes til 
tiltak mot korona under posten. 
 
Kap. 701.21 
Helsedirektoratet får tildelt 4,8 mill. kroner knyttet til KPR. Ubrukte KPR-midler fra 2019 pga 
forsinkelser skal benyttes i hht til prioriterte utviklingsoppgaver. 
 
Kap 702. 70 
Helsedirektoratet tildeles 20 000 kroner knyttet til oppfølging av CBRNE senteret på Oslo 
Universitetssykehus HF, jf tildelingsbrev for 2020. 
 
Kap. 714 post 21 
Helsedirektoratet tildeles 1,2 mill. kroner til samarbeidet med SSB og Universitetet i Oslo om 
å innhente kostholdsdata på forbruksnivå og næringsbergene disse som en del av 
myndighetenes ansvar nedfelt i intensjonsavtalen mellom helsemyndighetene og 
matvarebransjen. 



 

 

Side 3 
 

 
Presisering av oppdrag om aldersvennlig Norge 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets brev av 18. november 2019, jf. 
oppdrag i tillegg nr 59 av 15. oktober 2019. Det vises også til oppdrag i tillegg til 
tildelingsbrev nr 30 av 10. april 2019 og direktoratets brev av 29. april 2019. Departementet 
vil for 2020 følge opp oppdraget om aldersvennlig Norge i to prosesser: En prosess knyttet til 
etablering av senteret, samt en prosess knyttet til de avtalte kvartalsvise fagmøter knyttet til 
oppfølging av oppdraget om aldersvennlig Norge (program, råd m.v.). 
 
HOD ber om at Helsedirektoratet i løpet av andre halvdel 2020 etablerer Senter for et 
aldersvennlig Norge, og herunder snarest går i gang med å rekruttere leder for senteret. 
Departementet ber også om at det oversendes en overordnet prosjektplan for arbeidet med 
etablering og rekruttering av leder samt beskrivelse av forankring i Helsedirektoratet innen 1. 
mai 2020.   
 
I tilknytning til fagmøtene vil departementet også be direktoratet utarbeide et forslag til 
mandat for senteret og et budsjettforslag. Vi kommer tilbake til dette i eget brev.  
Som det fremgår av tillegg nr. 59 i 20019 skal senteret samlokaliseres med Eldreombudet i 
Ålesund. HOD har bedt Statsbygg bistå i arbeidet med gjennomføring av konkurranse med 
forhandlinger med utleiere, og vil komme tilbake til spørsmål knyttet til ansvar for leie av 
lokaler i Ålesund. Når det gjelder koordinering av prosessene og etablering av ev. felles 
ressurser mellom Helsedirektoratet og Eldreombudet mm. vil dette avklares i nærmere dialog 
med HOD i samarbeid med eldreombudet. 
 
Kap. 732.21 
Helsedirektoratet har bedt om at et mindreforbruk på 0,961 mill. kroner til prosjekt 
pasientreiser i 2019, stilles til disposisjon i 2020. Departementet vil ta initiativ til dialog med 
Helsedirektoratet om dette på et senere tidspunkt.  
 
Kap. 734.21 
Helsedirektoratet tildeles 1,8 mill. kroner. Beløpet er knyttet til ubetalt faktura innenfor 
kriminalomsorgen. 
 
Kap. 740, post 21 
Det er overført 6,769 mill. kroner fra 2019 til 2020. Beløpet stilles til disposisjon for 
Helsedirektoratet. Deler av midleene skal brukes til oppfølging av rapporten "Bedre kvalitet 
og sammenheng i tjenestene til personer som får ALS-diagnose", herunder utviklingen av 
faglige råd, opplæringsmateriell og informasjon til pasienter og pårørende.  
 
Kap. 761.21 og kap. 769.21 
Coronavirusepidemien kommer til å gi en stor belastning på helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene i 2020. Ca. 10,3 mill. kroner overføres til Helsedirektoratet og skal benyttes til 
coronatiltak for å avhjelpe og støtte de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 
2020.  Midlene kan benyttes til ulike støtte- og utviklingstiltak overfor de kommunale helse- 



 

 

Side 4 
 

og omsorgstjenestene, for eksempel ved å framskaffe kunnskapsgrunnlag  i form av 
utredninger eller forskning, eller til informasjon og veiledning av kommunene gjennom 
veiledningsmateriell, nettsider eller kampanjer med mer.  Det overføres 9 582 000 kr over 
761.21 og 749 000 kr over 769.21 til dette formålet i 2020.  
Kap. 762, post 21  
 
Direktoratet tildeles 2,7 mill. kroner til dekning av kostnader ved arbeidet med sammenslåing 
av egenandelstakene og 1 mill. kroner til utvikling av tilskuddsforvaltningsverktøyet TIFO. 

Kap.post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling  Ny tildeling 

762.21 100 061 3 700 103 761 

 
Kap. 762, post 63 
 
Direktoratet ble ved en inkurie tildelt 1,719 mill. kroner for lite på kap 762, post 63 i 
tildelingsbrevet av 13. januar 2020 til dekning av de formålene som er spesifisert overfor 
direktoratet.  
 
Direktoratet tildeles 39 mill. kroner til ALIS-vest og ALIS-nord som omtalt i 
omgrupperingsproposisjonen St. Prop. 19 S (2019-2020) og 18,4 mill. kroner til ALIS-avtaler 
på kap. 762, post 63. 
 

Kap.post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling  Ny tildeling 

762.63 281 781 59 119 340 900 

 
Kap. 765, post 21 
For kap. 765.21 tildeles direktoratet 14,2 mill. kroner, hvorav: 
5 mill. kroner skal brukes til anskaffelse av mestringsverktøy 
5,1 mill. kroner skal brukes til etableringen av lavterskel- og behandlingstilbud for overgripere 
0,6 mill. kroner skal brukes til videre utrulling av TF-CBT i barnehus 
0,8 mill. kroner skal brukes til evaluering av tilskuddsordninger 
1 mill. kroner skal brukes til videre arbeid med forebygging av selvmord  
0,6 mill. kroner skal brukes til evaluering av ACT/FACT-metodikk 
1,1 mill. kroner skal benyttes i tråd med formålet angitt for posten i prop. 1 S. 
 

Kap.post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling  Ny tildeling 

765.21 118 598 14 200 132 798 

 
Kap. 765, post 60 
Helse- og omsorgsdepartementet ber direktoratet komme tilbake med et forslag til hvordan 
de overførte midlene best kan fordeles mellom ordningene på posten. 
Kap. 765, post 74 

Helsedirektoratet tildeles 3 mill. kroner. Av disse skal minst 1,1 mill. kroner tildeles Korusene. 
Resterende midler skal benyttes i tråd med formålet angitt for posten i prop. 1 S. 
 

Kap.post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling  Ny tildeling 

765.60 238 690 32 805  271 495 
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Kap.post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling  Ny tildeling 

765.74 308 898 3 020 311 918 

 
For øvrige poster tildeles direktoratet alle midler på kapittel 765. 
 
Kap. 765.72 Ny tildeling i 2020 
I tildelingsbrevet for 2020 ble Helsedirektoratet feilaktig tildelt 3 mill. kroner for lite over denne 
budsjettpost. Helsedirektoratet tildeles derfor nå 3 mill. kroner. Beløpet skal disponeres som 
følger: 
 

- 1,5 mill. kroner til Karmsund ABR senter, slik at de kan opprettholde sitt viktige arbeid 
med rusomsorg.  

 
- 1,5 mill. kroner i støtte til PitStop Hordaland.  

 
Posten økes altså med 3 mill. kroner. Totalt er Helsedirektoratet tildelt 415 935 000 kroner.  
 
Kap. 770: 
For kap. 770 tildeles Hdir alle overførte midler. Henholdsvis 0,6 mill. kroner over 21-posten 
og 1,2 mill. kroner over 70 posten.  
 

Kap.post Tildeling hittil i år Tillegg til tildeling  Ny tildeling 

770.21 12 912 600 13 512 

770.70 307 346  1 200 308 546 

 
Kap. 781.79 Ny tildeling 
Ved behandling av statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 0,5 mill. kroner til ME-konferanse 
(Stryn). Beløpet tildeles Helsedirektoratet.  
 
Kap. 783.21:  
Helsedirektoratet tildeles 5,703 mill. kroner. Beløpet skal brukes til ELTE.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Are Forbord (e.f.) 
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