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Oppdragsbrev til Norsk Helsenett SF 2018 

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.  

 

Tildeling av midler 

På bakgrunn av bevilgningene i Prop. 1 S (2017-2018) og Inns. 11 S (2017-2018) har Helse- 

og omsorgsdepartementet vedtatt å tildele 144, 919 mill. kroner til Norsk Helsenett SF.  

 

Det gjøres oppmerksom på at 32, 6 mill. kroner av bevilgningen er flyttet fra kap. 571, post 

60, under Kommunal og moderniseringsdepartementet (rammetilskuddet til kommunene) for 

finansiering av kommunenes tilknytning til helsenettet. 

 

Norsk Helsenett SF skal prioritere innsatsen i tråd med vedtektene og i henhold til Prop. 1 S 

(2017-2018). Under følger hovedmålene departementet ber statsforetaket prioritere i 2018: 

 

1. Norsk Helsenett SF har effektiv drift av nasjonale e-helsetjenester i tråd med 

brukerbehov og med høy tilgjengelighet. 

2. Norsk Helsenett SF ivaretar personvern og informasjonssikkerhet i nasjonale e-

helsetjenester statsforetaket har ansvaret for og i den nasjonale IKT-infrastrukturen. 

3. Norsk Helsenett SF bidrar til at digitale løsninger som er utviklet blir testet og tatt i 

bruk av alle aktører i helse- og omsorgssektoren. 
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Side 2 
 

Norsk Helsenett SF har effektiv drift av nasjonale e-helsetjenester i tråd med 

brukerbehov og med høy tilgjengelighet.  

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

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

å utvikle fremtidsrettede digitale tjenester. Videre skal statsforetaket sørge for sikker, stabil 

og effektiv drift av de nasjonale løsningene statsforetaket har drift- og forvaltningsansvar for, 

herunder elektronisk meldingsutveksling.  

 

Mål 2018: 

- Oppfylle krav til leveransekvalitet i tråd med de til enhver tid gjeldende 

tjenesteavtaler. 

 

 

Norsk Helsenett SF ivaretar personvern og informasjonssikkerhet i nasjonale e-

helsetjenester statsforetaket har ansvaret for og i den nasjonale IKT-infrastrukturen. 

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

samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Innbyggerene skal ha tillitt til 

at opplysninger blir behandlet og lagret på en trygg og sikker måte. Videreføringen av 

arbeidet med oppdaterte helseadministative registre er en viktig komponent i å styrke 

informasjonssikkerheten.  

 

Informasjonssikkerhet skal ivaretas med utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarhet, og 

følges opp gjennom internkontroll. Årsrapporten skal redegjøre for Norsk Helsenett SF sitt 

arbeid på området. 

 

Mål 2018: 

- Gjennomføre inntregningsforsøk i minst 5 kommuner og 2 helseforetak. 

- Gjennomføre sikkerhetssamtaler i 10 kommuner. 

 

Andre oppgaver 

 Videreføre utviklingen av arbeidet på informasjonssikkerhetsområdet gjennom fortsatt 

styrkning av HelseCERT, herunder vurdere samarbeid med andre sektorer. 

 Gjennomføre eventuelle tiltak for oppfølgning av Europaparlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2016/1148 av 6. juli 2016 om tiltak som skal sikre et høyt felles 

sikkerhetsnivå i nettverks- og informasjonssystemer i EU (NIS-direktivet). 

 Arbeide målrettet med å spre informasjon om informasjonssikkerhet og bidra i 

gjennomføring av nasjonale e-helsekonferanser.  

 

Norsk Helsenett SF bidrar til at digitale løsninger som er utviklet blir testet og tatt i 

bruk av alle aktører i helse- og omsorgssektoren  

Elektronisk meldingsutveksling er viktig for pasientsikkerheten. Det er fortsatt behov for et 

nasjonalt arbeid med utbredelse og forvaltning av elektroniske meldinger. Norsk Helsenett 

SF skal bistå aktørene med utbredelse av elektroniske meldinger og ha et nasjonalt ansvar 

for forvaltning av elektroniske meldinger. Det nasjonale arbeidet med utbredelse og 



 

 

Side 3 
 

forvaltning av elektroniske meldinger, herunder arbeidet med KomUt, skal videreføres i 2018. 

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

satsninger i kommunesektoren blant annet innenfor informasjonsdeling og velferdsteknologi. 

 

Mål 2018: 

- Antall meldinger med feil format (ikke EBXML) reduseres med 20%  

 

Andre oppgaver 

 Forvalte tilskudd til KomUT-nettverket og legge til rette for at KomUT-nettverket kan 

bistå kommuner med innføring av velferdsteknologi. Arbeidet skal gjøres i samarbeid 

med Helsedirektoratet som eier Nasjonalt velferdsteknologiprogram.  

 I samarbeid med Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet gjennomføre 

utprøvning av nasjonal integresjonsløsning (knutepunkt) for datautveksling mellom 

velferdsteknologiske løsninger og relevante fagsystemer. 

 

Oppfølging og rapportering 

Norsk Helsenett SF skal innen 2. mars 2018 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 rapportere på bruk av midlene og for 

arbeidet i 2018 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 eventuelle avvik i framdriften på nasjonale utviklingsoppgaver 

som omfattes av de midlene Stortinget har bevilget til Norsk Helsenett SF for 2018. 
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