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Tillegg til tildelingsbrev nr. 37 - Utprøving av triageringsverktøy 

I handlingsplan for allmennlegetjenesten beskrives tiltakene 1) å legge til rette for bruk av 
nye arbeidsverktøy og 2) økt og riktig bruk av e-konsultasjon hos fastleger. I den forbindelse 
er det ønskelig at det prøves ut triageringsverktøy for å rette henvendelser til riktig mottaker 
og type tjeneste, og for å bedre prioriteringen mellom de ulike henvendelsene til lege-
kontoret. Behovet for et triageringsverktøy har blitt aktualisert som følge av den økte bruken 
av e-konsultasjon i forbindelse med covid-19 situasjonen.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsedirektoratet i samråd med Direktoratet for e-helse 
og sammen med Norsk Helsenett SF, om å planlegge og gjennomføre utprøving av triage-
ringsverktøy, basert på tidligere leveranser fra Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. 
Utprøving skal skje i tett samarbeid med brukere og utøvende fastleger/fastlegekontor (inkl. 
helsesekretærer og annet personell ved legekontoret), og skal være gjennomført i løpet av 
2021.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Helsedirektoratet i løpet av annet halvår 2020 
inviterer til et seminar om triageringsverktøy for fastlegekontor der fagmiljø, brukere, 
kommunene og myndigheter kan delta. Formålet er å etablere en omforent forståelse for 
hvilken funksjonalitet som skal prøves ut og hvilke muligheter og begrensninger disse har.  
 
Det er omdisponert i 2020 7 mill. kroner til prosjektgjennomføring, anskaffelse og utprøving 
på kap. 763 post 21, hvorav det hhv tildeles 4 mill. kroner til Helsedirektoratet og det 
overføres 3 mill. kroner til NHN til anskaffelse. Bevilgningene er øremerket til formålet. 
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