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Oppdragsbrev Norsk Helsenett SF 2014 

Helse- og omsorgsdepartementet stiller gjennom oppdragsbrevet til disposisjon de midlene 

som Stortinget har bevilget til Norsk Helsenett SF for 2014, jf. Prop. 1 S (2013-2014). 

 

Norsk Helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur 

for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Statsforetaket skal 

bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for 

pasienter og befolkningen for øvrig. Statsforetaket skal kjenne brukeres og sektorens behov, 

og gjennom dialog sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren tas med i arbeidet med 

planlegging og drift av statsforetakets oppgaver. Dette er oppdrag som følger av 

statsforetakets vedtekter.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at Norsk Helsenett SF bidrar i oppfølgingen 

av stortingsmeldingen om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, Meld. St. nr. 9 

(2012-2013) Én innbygger – én journal. Meldingen skal ligge til grunn for det strategiske 

IKT-arbeidet i statsforetaket. Det forutsettes at Norsk Helsenett SF understøtter arbeidet i 

Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT). 

 

Tildeling av midler 

Stortinget har for budsjettåret 2014 bevilget 97 517 000 kroner til Norsk Helsenett SF (kap. 

701 post 70).  

 

Utbredelse av elektroniske meldinger 

Norsk Helsenett SF skal legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv 

digital samhandling. Norsk Helsenett SF skal bistå til aktørene i forbindelse med utbredelse 

av elektroniske meldinger.  
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Oppdrag:   

 Norsk Helsenett SF skal ferdigstille prosjekt for utbredelse av elektroniske meldinger i 

sektoren. Elektronisk meldingsutveksling skal være etablert mellom alle kommuner, 

sykehus og fastleger i 2014.  

 Norsk Helsenett SF skal etablere rutiner for forvaltning, vedlikehold og 

videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling etter at prosjektet er avsluttet. 

 

Informasjonssikkerhet 

Norsk Helsenett SF skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur. Statsforetaket har etablert 

HelseCSIRT (Computer Security Response Team) som skal være helse- og omsorgssektorens 

felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet. Senteret skal spre kompetanse om IKT-

trusler og beskyttelsesmekanismer, monitorere trafikken på helsenettet og bistå aktørene ved 

konkrete IKT-sikkerhetshendelser.  

 

Oppdrag:  

 Norsk Helsenett SF skal sørge for at arbeidet med HelseCSIRT er forankret hos 

aktørene i helse- og omsorgssektoren.  HelseCSIRT skal driftes og videreutvikles i 

henhold til planer og på bakgrunn av risikovurderinger, og i samarbeid med aktuelle 

aktører i helse- og omsorgssektoren.  

 Norsk Helsenett SF skal sørge for at arbeidet med HelseCSIRT er forankret hos 

aktørene på tverrsektorielt nivå. 

 

IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenester 

Norsk Helsenett SF skal drive sin virksomhet i tråd med det overordnede oppdraget om å 

ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Norsk Helsenett SF skal sørge for at helsenettet videreutvikles med robuste 

tjenester og tilstrekkelig kapasitet. 

 

Norsk Helsenett SF har ansvaret for å drifte enkelte nasjonale registre og tjenester som er 

viktig for samhandlingen.  

 

Oppdrag:  

 Norsk Helsenett SF skal sørge for sikker, stabil og effektiv drift av registrene og de 

nasjonale fellestjenestene som statsforetaket har driftsansvar for.  

 Norsk Helsenett SF skal utvikle og drifte testsenter for helse- og 

omsorgssektoren.  

 Norsk Helsenett SF skal bistå Helsedirektoratet i arbeidet med utredning av Én 

innbygger – én journal 

 

Oppfølging og rapportering 

Norsk Helsenett SF skal innen 15. februar 2014 gjennomgå oppdragene, vurdere 

bevilgningene under kapittel 701 post 70 og fremme forslag til disponering av midlene på de 

ulike oppgavene. Norsk Helsenett SF skal i de tertialvise oppfølgingsmøtene rapportere på 

status for gjennomføring av oppdragene. Statsforetaket skal gi endelig rapport for bruk av 

midlene og for arbeidet i 2014 i årsberetning og årsrapport som utarbeides til foretaksmøtet.  
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Norsk Helsenett SF skal informere Helse- og omsorgsdepartementet om avvik fra krav gitt i 

dette oppdragsbrevet, samt avvik i framdriften på de nasjonale utviklingsoppgaver som 

omfattes av de midlene som Stortinget har bevilget til Norsk Helsenett SF for 2014. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Ole T. Andersen   

ekspedisjonssjef Kristian Skauli 

     seniorrådgiver 

  

 

 

 

 


