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Oppdragsdokument til Norsk helsenett SF for 2022 

Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av Prop. 1 S (2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 

(2021-2022) og Innst. 11 S (2021–2022) vedtatt å tildele følgende til Norsk helsenett SF:  

 (i 1000 kroner) 

Kapittel Post Betegnelse Bevilgning 

701 21 Spesielle driftsutgifter 227 900 

701 70 Norsk helsenett SF 89 896 

   

Tildelingen over kapittel 701, post, 21 skal dekke kostnader til Norsk helsenett SFs arbeid i 

program digital samhandling og program pasientens legemiddelliste. Den totale bevilgingen til 

digital samhandling er på 204, 2 mill. kroner i 2022, hvorav 170 mill. kroner er tildelt Norsk 

helsenett SF. Kostnadsestimatets forventede tillegg på 34,1 mill. kroner i 2022 ligger inntil videre i 

departementet. Programstyret kan fatte vedtak om anbefalt bruk av det forventede tillegget og 

legge dette fram for departementet, som vil fatte endelig vedtak om eventuell utbetaling av 

midlene. Videre inkluderer tildelingen 57,9 mill. kroner til program pasientens legemiddelliste, 

herunder utvikling av funksjonalitet i sentral forskrivningsmodul for sykehjem og hjemmetjenester 

i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 

Tildelingen over kapittel 701, post 70 skal dekker kostnadene til arbeid med infrastruktur og 

nasjonale løsninger for elektronisk samhandling, og digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. 

I 2022 er tildelingen styrket med 8,9 mill. kroner til arbeidet med digital sikkerhet. Posten 

inkluderer også 5,1 mill. kroner til forvaltning, drift og noe utvikling av felles meldeportal "Én vei 

inn" på melde.no. 

Departementet viser til endringer i pasientjournalloven, jf. Prop. 3 L (2021-2022) og Innst. 47 L 

(2021-2022), og endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som trådte i 

kraft fra 1. januar 2022. Endringene innebærer at regionale helseforetak og kommuner får plikt til 

Norsk Helsenett SF 

Postboks 6123 

7465 TRONDHEIM 
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Side 2 
 

å betale for forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene helsenettet (inkludert helseID 

og grunndata), kjernejournal, e-resept og helsenorge.no, og apotek og bandasjist får plikt til å 

betale for forvaltning og drift av e-resept. Forskriftsendringene innebærer at medlemsavgiften for 

helsenettet gjeninnføres for kommunene og videreføres for øvrige virksomheter. Samtidig er 

bevilgningene til forvaltning og drift av løsningene over kapittel 701 post 70 og 72 overført til 

kommunerammen og sykehusrammen. Videre er Norsk helsenett SF pålagt en plikt til å 

tilgjengeliggjøre de samme tjenestene for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og 

virksomheter i statlig helseforvaltning. 

Prioriteringer og hovedmål i 2022 

Norsk helsenett SF skal prioritere innsatsen i tråd med vedtekter og stortingsvedtak som følger av 

Innst. 11 S (2021-2022).  

Norsk helsenett SF har som nasjonal tjenesteleverandør en sentral rolle i arbeidet med å nå 

målene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket 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 fra 1. januar 2022 plikt til å gjøre helsenettet, 

kjernejournal, e-resept og helsenorge.no tilgjengelige for virksomheter i helse- og 

omsorgstjenesten og virksomheter i statlig helseforvaltning, jf. § 19 i forskrift om standarder og 

nasjonale e-helseløsninger. Gjennomføring og prioritering av konkrete digitaliseringstiltak må 

knyttes til målene for utvikling av helse- og omsorgstjenesten, gjøres i samarbeid med sektoren 

og om nødvendig behandles i den nasjonale styringsmodellen for e-helse.  

Fra 1. januar 2022 gjøres det endringer i rolle- og ansvarsfordelingen mellom Direktoratet for e-

helse og Norsk helsenett SF i utviklingen av nasjonale e-helseløsninger. Endringen innebærer at 

Norsk helsenett SF får ansvaret for å lede utviklingsprosjektene og legge fram forslag til 

prioriteringer for programstyret, mens Direktoratet for e-helse beholder det helhetlige ansvaret for 

å lede arbeidet i de nasjonale programmene hvor leveransene fra utviklingsprosjektene i Norsk 

helsenett SF inngår. I 2022 fordeles bevilgningene til program digital samhandling og program 

pasientens legemiddelliste mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF i tråd med 

oppdragene fra departementet. Det vises til nærmere beskrivelse av roller og ansvar, herunder 

rammebetingelser, i protokoll til foretaksmøtet i Norsk helsenett SF av 27. januar 2022. 
 

Hovedmål 1: Effektive og sikre e-helseløsninger for samhandling i helse- og 
omsorgssektoren  

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

helsepersonell, pasienter og innbyggere, i tråd med sektorens behov og felles planer og 

prioriteringer, jf. felles veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger og nasjonale 

innføringsplaner. Statsforetaket skal bidra til effektiv oppgaveløsning og best mulig bruk av det 

private leverandørmarkedet.  

Norsk helsenett SF har ansvar for å utarbeide rutiner som bidrar til trygg og effektiv bruk og 

utvikling av de nasjonale e-helseløsningene. Rutinene skal hensynta nasjonale faglige 

retningslinjer og veiledere, juridiske rammebetingelser og krav til informasjonssikkerhet.  



 

 

Side 3 
 

Under koronapandemien har Norsk helsenett SF 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 2022 fortsatt prioritere digitaliseringstiltak som bidrar til å styrke overvåking av 

pandemien, effektivisere testing og smittesporing, begrense smittespredning og understøtte 

vaksinasjon.  

Oppdrag 

ID: 2022-01 Program digital samhandling 

Norsk helsenett SF har ansvar for sentrale leveranser i program digital samhandling som ledes 

av Direktoratet for e-helse.  
 

Norsk helsenett SF skal i 2022 prioritere følgende leveranser i program digital samhandling: 

1. Etablere nasjonale tjenester og løsninger i arbeidet med tillitstjenester (HelseID mm.), 

datadelingsgrensesnitt og grunndata. Arbeidet skal innrettes slik at gjennomføringen 

understøtter prioriterte tiltak i sektoren, herunder pasientens legemiddelliste og videre 

arbeid med deling av dokumenter i kjernejournal.  

2. Etablere nasjonale tjenester og løsninger i arbeidet med nasjonal tjeneste for 

laboratorie- og radiologisvar (NILAR/Pasientens prøvesvar).  

3. Bistå Direktoratet for e-helse i arbeidet med å forberede for gjennomføring av neste 

steg i program digital samhandling (steg 2) fra 2023. Dette inkluderer bidrag til 

nødvendige avklaringer i forbindelse med ekstern kvalitetssikring av forprosjektet, 

forankring av tiltakene i sektoren og detaljering av roller og ansvar i gjennomføringen, 

og starte arbeidet med å modne og konkretisere behovskø i samarbeid med 

Direktoratet for e-helse og sektoren slik at dette kan være klart til oppstart i 2023. 

4. Etablere og forvalte behovskøen for steg 1 i program digital samhandling slik at 

programstyret kan prioritere behovene for gjennomføring. 

 

Norsk helsenett SF skal gjennomføre prosjektene innenfor rammene og ledelsen av 

programmet. Statsforetaket skal levere de nasjonale tjenestene og løsningene som 

understøtter ambisjonsnivået i programmet i 2022, og som er basert på eksisterende og 

fremtidige prioriteringer i programstyret.  

ID: 2022-02 Program pasientens legemiddelliste 

Norsk helsenett SF har ansvar for sentrale leveranser i program pasientens legemiddelliste 

som ledes av Direktoratet for e-helse. Norsk helsenett SF skal utvikle funksjonalitet for å 

realisere pasientens legemiddelliste, herunder sentral forskrivningsmodul til kommunal helse- 

og omsorgstjeneste. Det skal legges til rette for en framdrift som understøtter de nasjonale 

planene for utprøving og innføring.  

Norsk helsenett SF skal gjennomføre prosjektene innenfor rammene og ledelsen av 

programmet. Statsforetaket skal levere de nasjonale tjenestene og løsningene som 

understøtter ambisjonsnivået i programmet i 2022, og som er basert på eksisterende og 

fremtidige prioriteringer i programstyret. 
 
 
 

ID: 2022-03 Forvaltning av elektronisk meldingsutveksling og innføringsmodeller 
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Norsk helsenett SF har ansvar for elektronisk meldingsutveksling og skal bidra til koordinert 

innføring i sektoren i henhold til nasjonale innføringsplaner.  

 

Norsk helsenett SF skal i 2022 bidra i Direktoratet for e-helses arbeid med å utarbeide forslag 

til ansvarsfordeling og prinsipper som bør ligge til grunn for innføring av nasjonale e-

helseløsninger i helse- og omsorgssektoren, herunder elektronisk meldingsutveksling. 

  

ID: 2022-04 Én vei inn 

Norsk helsenett SF skal utvikle, forvalte og drifte felles meldeportal Én vei inn på melde.no. I 

2022 skal arbeidet med felles funksjonalitet og integrering mot virksomhetssystemene 

videreføres, og kosttilskudd skal inkluderes i ordningen. Videre skal det arbeides med å 

inkludere uønskede hendelser ved bruk av strålegivende utstyr. Videreutvikling vil fortsette i 

samarbeid med eierne av ordningene og finansieres i tråd med modellen som er etablert 

mellom Norsk helsenett SF og aktørene. 

 

 
Hovedmål 2: Digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren  

En grunnleggende forutsetning for digitaliseringsarbeidet er at personvern og 

informasjonssikkerhet ivaretas. Norsk helsenett SF skal sørge for en sikker infrastruktur med 

nødvendig kapasitet, og bidra til at den nasjonale helseberedskapen blir ivaretatt, jf. Nasjonal 

helseberedskapsplan.  

Norsk helsenett SF har ansvar for HelseCERT som er helse- og omsorgssektorens 

kompetansemiljø for operativ informasjonssikkerhet. HelseCERT sprer kunnskap om digitale 

trusler og beskyttelsesmekanismer til aktører i sektoren, monitorerer trafikken i helsenettet og 

tilbyr Nasjonalt beskyttelsesprogram til virksomheter i sektoren. Norsk helsenett SF skal støtte 

opp under mindre aktørers behov, og bruke Nasjonalt beskyttelsesprogram aktivt for å nå ut til 

disse aktørene, inkludert kommuner. HelseCERT samarbeider med de regionale helseforetakene 

og øvrige relevante aktører for å utvikle tjenester for monitorering og sikkerhet som understøtter 

behov i sektoren. Norsk helsenett SF skal samarbeide med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), 

Nasjonalt Cybersenter (NCSC) og øvrige aktørers responsmiljøer for å oppdage, forebygge og 

håndtere ondsinnede inntrengingsforsøk og uønskede IKT-hendelser.  

 

Oppdrag 

ID: 2022-05 Overvåking av sikkerhetssituasjon og kommunikasjon  

Norsk helsenett SF skal styrke HelseCERTs arbeid med monitorering og overvåkning av 

sikkerhetssituasjonen i sektoren, og videreutvikle arbeidet med kommunikasjon og bistand til 

sektoren.   

ID: 2022-06 Sikkerhetstesting  

Norsk helsenett SF skal øke kapasiteten til å gjennomføre sikkerhetstesting av aktører i 

sektoren. Det skal tas hensyn til mangfoldet av aktører og behov ved utvelgelse av aktører 

som skal sikkerhetstestes. 

ID: 2022-07 Digital beskyttelse i dybden 
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Norsk helsenett SF skal videreutvikle Digital beskyttelse i Dybden (DBD) i samarbeid med de 

regionale helseforetakene. 

 

  

Oppfølging og rapportering 

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

styringsdokumenter.  

 

Frist Beskrivelse  

18. februar  Innspill til revidert budsjett for 2022 

1. mars  Forslag til disponering av tildelinger over kapittel 701, post 21 og 70 

4. mai   Forslag til budsjettekster for Prop. 1 S (2022–2023) og foreløpig innspill til 

store satsinger for budsjett 2024 

Primo juni Tertialvis oppfølgingsmøte 

30. september  Innspill til Omgrupperingsproposisjonen 2022 

Medio oktober Tertialvis oppfølgingsmøte  

15. november  Forslag til nye store satsinger for budsjett 2024 

 

Statsforetaket skal rapportere på bruk av midlene i de ordinære tertialoppfølgingsmøtene, i 

årsberetning og årsrapport til foretaksmøtet i juni.  

 

Norsk helsenett SF skal gjennom rapportering i de tertialvise oppfølgingsmøtene sannsynliggjøre 

fremdrift og måloppnåelse innenfor hovedmålene. 

 

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 2022. 
 

Det vises videre til omtale under Sak 3 Krav og rammer, Roller og ansvar for de nasjonale 

programmene, i protokoll fra foretaksmøtet 27. januar 2022, for omtale av rapportering på 

programmene.  

 

 

Med hilsen 

 
Ingvild Kjerkol 
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