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Oppdragsbrev til Norsk Helsenett SF for 2016 

Helse- og omsorgsdepartementet stiller gjennom oppdragsbrevet til disposisjon de midlene 

som Stortinget har bevilget til Norsk Helsenett SF for 2016, jf. Prop. 1 S (2015-2016). 

 

Norsk Helsenett SF skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av 

elektroniske tjenester til det beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Norsk Helsenett SF 

skal kjenne brukernes 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 Direktoratet 

for e-helses arbeid med å realisere nasjonale strategier, herunder én innbygger – én journal.  

 

Tildeling av midler 

Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av Prop. 1 S (2015-2016) og Innst. 11 S 

(2015-2016) bevilget 107,758 mill. kroner til Norsk Helsenett SF (kap. 701 post 70).  

 

Helse- og omsorgsdepartementet gjør oppmerksom på at midler knyttet til e-reseptformidleren 

på 15 mill. kroner, samt midler til knyttet til Center for Cyber and Information Security 

(CCIS) / NTNU på to mill. kroner ikke inngår i oppdragsbrevet til Norsk Helsenett SF for 

2016.     

 

Helse- og omsorgsdepartementet gjør oppmerksom på at regjeringen har besluttet å etablere 

en konsernmodell for administrative tjenester i helseforvaltningen. Helse- og 

omsorgsdepartementet gjør oppmerksom på at det vil komme et eget oppdrag til Norsk 

Helsenett SF knyttet til etableringen av det sentrale tjenestesenteret. 



Side 2 

 

 

Elektronisk meldingsutveksling 

Norsk Helsenett SF skal være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv digital samhandling i 

helse- og omsorgssektoren. Norsk Helsenett SF skal bistå aktørene med utbredelse av 

elektroniske meldinger og ha et nasjonalt ansvar for forvaltning av elektroniske meldinger.  

 

 Norsk Helsenett SF skal videreføre det nasjonale arbeidet med utbredelse og 

forvaltning av elektroniske meldinger, herunder arbeidet med KomUt. Arbeidet 

skal støtte opp under videreutvikling av elektronisk samhandling og nye IKT-

satsninger i kommunesektoren blant annet innenfor informasjonsdeling og 

velferdsteknologi. 

 Norsk Helsenett SF skal videreutvikle det nasjonale testsenteret for testing av 

funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalsystemene for hele helse- og 

omsorgssektoren. 

 

Informasjonssikkerhet 

Norsk Helsenett SF skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur for effektiv elektronisk 

samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten.  

 

 Norsk Helsenett SF skal videreutvikle HelseCERT som helse- og omsorgstjenestens 

sektorCERT i tett samarbeid med NorCERT. HelseCERT skal være sektorens felles 

kompetansesenter for informasjonssikkerhet, jf. Nasjonal strategi for 

informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplaner.  

 Norsk Helsenett SF skal bidra i Direktoratet for e-helses arbeid med utvikling av 

nasjonale tjenester for identitetsforvaltning, sporbarhet (logg) og tilgangsstyring 

(nasjonal sikkerhetsinfrastruktur). 

 Norsk Helsenett SF skal bidra til utvikling av styrket tilgangskontroll i de regionale 

helseforetak gjennom drift og videreutvikling av automatisk logganalyse. 

 

IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenester 

Norsk Helsenett SF skal fortsette arbeidet med videreutvikling av helsenettet med robuste 

tjenester og tilstrekkelig kapasitet. Norsk Helsenett SF skal bidra i det nasjonale arbeidet med 

å utvikle fremtidsrettede digitale tjenester.  

 

 Norsk Helsenett SF skal sørge for sikker, stabil og effektiv drift av den nasjonale 

helsenorge-portalen og videreutvikle driftsmiljøet for Nasjonal kjernejournal. 

 Norsk Helsenett SF skal delta i Direktoratet for e-helses arbeid med felles IKT-

infrastruktur og helseadministrative registre.  

 Norsk Helsenett SF skal gjennomføre tiltak for kvalitets- og kapasitetsøkning i 

helsenettet ved gradvis innføring av neste generasjon kjernenett (NGK). 

 Norsk Helsenett SF skal bidra, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, i arbeidet 

med Skatteetatens modernisering av Folkeregisteret. 

 Norsk Helsenett SF skal legge til rette for en samlet drift av de medisinske 

kvalitetsregistrene på oppdrag fra, og i samarbeid med, de regionale helseforetakene.  

 

 



Side 3 

 

Oppfølging og rapportering 

Norsk Helsenett SF skal innen 15. februar 2016 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 2016 i årsberetning og årsrapport som utarbeides til foretaksmøtet.  

 

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 2016. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Bjørn Astad (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Arthur Sæmer Timraz 

 rådgiver 
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