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Oppdragsbrev til Norsk helsenett SF for 2021 

Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av Prop. 1 S (2020–2021) og Innst. 11 S 

(2020–2021) vedtatt å tildele følgende til Norsk helsenett SF:  

 

 (i 1000 kroner) 

Kapittel Post Betegnelse Bevilgning 

701 70 Norsk helsenett SF 151 633 

701 72 Nasjonale e-helseløsninger  504 884 

781 21 Spesielle driftsutgifter 1 000 

   

Tildelingen over kapittel 701, post 70 dekker kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet 

og Norsk helsenett SFs arbeid med å ivareta informasjonssikkerheten i helse- og 

omsorgssektoren. Posten inkluderer midler til kommunenes tilknytning til helsenettet 

(medlemsavgift). 

 

Tildelingen over kapittel 701, post 72 dekker kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale 

e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge.no, grunndata og helseID. Posten 

inkluderer også midler til forvaltning og drift av felles meldeportal "Én vei inn" på melde.no. 

 

Tildelingen over kapittel 781, post 21 er til videreutvikling av felles meldeportal på melde.no. 

Videreutvikling av løsningen skal skje i samråd med og i samarbeid med aktørene i 

endringsrådet og i tråd med fastsatte prinsipper for medfinansiering fra de berørte aktørene. 

 

Prioriteringer og hovedoppgaver i 2021 

Norsk helsenett SF skal som nasjonal tjenesteleverandør på e-helseområdet bidra til gode e-

helsetjenester, effektiv oppgaveløsning og best mulig bruk av det private 
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Side 2 
 

leverandørmarkedet. Norsk helsenett SF har ansvaret for de nasjonale e-helseløsningene, 

og skal levere gode og trygge digitale tjenester og infrastruktur i helse- og omsorgssektoren.  

 

Norsk helsenett SF har en sentral rolle i arbeidet med å nå målene for digitalisering i helse- 

og omsorgssektoren, og skal understøtte strategier og planer på e-helseområdet. Digitale 

løsninger øker tilgjengelighet til tjenesten, understøtter sammenhengende tjenester, og 

bidrar til en bærekraftig og framtidsrettet helse- og omsorgstjeneste med høy kvalitet. 

Gjennomføring og prioritering av konkrete digitaliseringstiltak må knyttes til målene for 

utvikling av helse- og omsorgstjenesten og realisering av pasientens helsetjeneste, og gjøres 

i samarbeid med sektoren gjennom den nasjonale styringsmodellen. 

 

Videre ber departementet Norsk helsenett SF om å prioritere følgende oppgaver i 2021: 

 

Sikker infrastruktur og informasjonssikkerhet 

Oppdragene under dette området er knyttet til tildelinger over kapittel 701, post 70.  

 

Norsk helsenett SF har ansvaret for helsenettet som er helse- og omsorgstjenestens felles 

IKT-infrastruktur for elektronisk samhandling, inkludert stamnettet som er i bruk i Helse Nord 

RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF. Stamnettet er under innføring i Helse Sør-

Øst RHF. Norsk helsenett SF skal ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av 

IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for sikker og kostnadseffektiv 

elektronisk samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgssektoren.  

 

En grunnleggende forutsetning for digitaliseringsarbeidet er at personvern og 

informasjonssikkerhet ivaretas. Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon av 

helseforetakenes forebygging av angrep mot IKT-systemene, jf. Dokument 3:2 (2020-2021). 

Riksrevisjonens undersøkelse tydeliggjør behovet for å styrke arbeidet med 

informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Norsk helsenett SF har som 

tjenesteleverandør en viktig rolle i dette arbeidet.  

 

Norsk helsenett SF skal sørge for en sikker og trygg infrastruktur og bidra til at den nasjonale 

helseberedskapen blir ivaretatt, jf. Nasjonal helseberedskapsplan. Norsk helsenett SF 

samarbeider med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Nasjonalt Cybersenter (NCSC) og 

øvrige aktørers responsmiljøer for å oppdage, forebygge og håndtere ondsinnede 

inntrengingsforsøk og uønskede IKT-hendelser. HelseCERT tilbyr nasjonalt 

beskyttelsesprogram og sprer kunnskap om informasjonssikkerhet til aktørene i helse- og 

omsorgssektoren.  

 

Norsk helsenett SF har ansvar for forvaltning av elektronisk meldingsutveksling og bidrar til 

koordinert innføring i sektoren. Antall elektroniske meldinger som sendes over helsenettet 

øker hvert år og erstatter på flere områder telefon og brev i dialogen mellom helsepersonell.  
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Norsk helsenett SF skal:  

• Innføre stamnettet i Helse Sør-Øst RHF i henhold til planer som er utarbeidet i 

samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 

• Gjennom HelseCERT bidra til å styrke helse- og omsorgssektorens sikkerhetsarbeid, 

herunder videreutvikle nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP) og Digital beskyttelse i 

dybden (DBD) i samarbeid med de regionale helseforetakenes sikkerhetsmiljøer, 

landets kommuner og øvrige medlemmer i programmet.  

• Koordinere innføring av nye meldingsstandarder for henvisning og helsefaglig dialog i 

henhold til nasjonale innføringsplaner. 

  

Effektive nasjonale e-helseløsninger 

Oppdragene under dette området er knyttet til tildelinger over kapittel 701, post 72 og kapittel 

781, post 21.  

 

Norsk helsenett SF har ansvar for å levere helhetlige, nasjonale e-helseløsninger til det 

beste for helsepersonell, pasienter og innbyggere. Dette innebærer sikker og forsvarlig 

forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept, 

grunndata og helseID, og felles meldeportal "Én vei inn". Norsk helsenett SF er representert i 

teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger og deltar i sekretariatet som ledes 

av Direktoratet for e-helse.  

 

Under koronautbruddet har Norsk helsenett SF opplevd økt etterspørsel fra helse- og 

omsorgssektoren. Statsforetaket har lagt til rette for økt bruk av video- og e-konsultasjon, og 

tilrettelagt de nasjonale e-helseløsningene med ny funksjonalitet. Norsk helsenett SF skal i 

2021 prioritere digitaliseringstiltak som bidrar til å styrke overvåking av pandemien, 

effektivisere testing og smittesporing, begrense smittespredning og understøtte vaksinasjon.  

 
Norsk helsenett SF skal: 

- Understøtte innføring av kjernejournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste i 

henhold til nasjonal innføringsplan.  

- Synliggjøre hvilke konsekvenser utvikling av de nasjonale e-helseløsningene har for 

kostnader til forvaltning og drift, og bidra til forankring av prioriteringene med 

aktørene i sektoren gjennom styringsmodellen for e-helse.  

- Videreutvikle "Én vei inn"/melde.no med vekt på pasient- og pårørendeløsning, 

registrering av bivirkning knyttet til vaksiner og utvikling av grensesnitt for tettere 

integrasjon med lokale fagsystemer. Melde.no skal legges til rette for flere 

meldeordninger, inkludert for kosttilskudd i dialog med Mattilsynet. Videre skal 

leveranser fra fase 2, herunder bivirkninger vaksiner, varselordningen til Ukom og 

felles inngang ferdigstilles.  

 

Oppfølging og rapportering 

Nedenfor følger frister for innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med budsjett 

og styringssignaler.  
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Frist Beskrivelse  

18. februar  Innspill til revidert budsjett for 2021 

1. mars  Forslag til disponering av tildelinger over kapittel 701, post 70 og 72 og 

kapittel 781, post 21  

 

4. mai   

Forslag til budsjettekster for Prop. 1 S (2021–2022) og foreløpig innspill 

til store satsinger for budsjett 2023 

Primo juni Tertialvis oppfølgingsmøte 

30. september  Innspill til Omgrupperingsproposisjonen 2021 

Medio oktober Tertialvis oppfølgingsmøte  

15. oktober Innspill til styringssignaler for 2022 til Norsk helsenett SF 

15. november  Forslag til nye store satsinger for budsjett 2023 

 
Statsforetaket skal rapportere på bruk av midlene i årsberetning og årsrapport til 
foretaksmøtet i juni.  
 

Norsk helsenett SF skal informere Helse- og omsorgsdepartementet om avvik fra krav gitt i 

dette oppdragsbrevet, samt eventuelle avvik i framdriften på oppgaver som omfattes av de 

midlene Stortinget har bevilget til Norsk helsenett SF for 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Kristian Skauli 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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