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Bakgrunn 

 
Norsk helsenett SF (NHN) ønsker å orientere om status på finansiering av drift- og 

forvaltningskostnader i 2022 med Produktstyret.  

Høring knyttet til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT standard-forskriften 

(Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger) har vært på høring i sektoren 

og er nå under behandling i Helse- og omsorgsdepartement. Forslaget pålegger virksomheter 

som yter helse- og omsorgstjenester å gjøre tilgjengelig og ta i bruk fire bestemte nasjonale e-

helseløsninger i sin virksomhet: 

• elektroniske resepter (e-resept) 

• nasjonal kjernejournal 

• helsenorge.no  

• helsenettet, inkludert grunndata.  

Forslaget pålegger også virksomhetene å betale for forvaltning og drift av løsningene. NHN 

skal ha plikt til å tilby de nasjonale e-helseløsningene til helse- og omsorgssektoren.   

Sentralt i dette forslaget er at NHN skal fakturere virksomhetene (regionale helseforetak, 

kommuner og apotek) for drift og forvaltningskostnader i henhold til et kostnadsnivå som er 

drøftet med teknisk beregningsutvalg. Virksomhetene skal få kompensert tilsvarende 2020-

nivået av drift- og forvaltningskostnader via bevilgning over statsbudsjettet. Virksomhetene skal 

da selv dekke veksten i drift- og forvaltningskostnader som har påløpt som følge av ny 

funksjonalitet, bredding og økt bruk av tjenester gjennom 2020 og 2021.  



  

 

Dersom de foreslåtte endringene i pasientjournalloven blir vedtatt kan altså NHN fakturere 

virksomhetene i henhold til det finansieringsbehovet som er beregnet og drøftet med teknisk 

beregningsutvalg høsten 2021. Dersom endringene i pasientjournalloven ikke blir vedtatt vil 

NHN kun få dekket den delen av kostnadene som tilsvarer 2020-nivået; altså uten veksten.  

NHN vil presentere mer om status og mulig finansiering i produktstyremøtet. 

 
 

Problemstilling (benyttes ved diskusjonssak og beslutningssak) 

 
 
 
 

Anbefaling med begrunnelse (benyttes ved beslutningssak) 

 
 
 
Berørt tjenesteområde på Helsenorge: 

 

 Åpne sider  Min Helse  Annet (åpne data)   

 

Hvilke tjenester berøres, spesifiser: 
 
Interessenter/aktører som påvirkes: 

 

X Helse Midt X Helse Nord X Helse Sørøst 

X Helse Vest  Primær (Fastleger)  Folkehelseinstituttet 

X Norsk Helsenett  Helsedirektoratet  800Helse 

 Leverandører (spesifiser): 

X Andre: Kommuner, Apotek 

 

Konsekvens for: 

 

 Arkitekturprinsipper   Felleskomponenter  Nasjonal standarder  Sikkerhet 

 Strategi  Helsefaglig  Juridisk X Annet 

 
Spesifiser iht. avkrysning: Finansiering av drift og forvaltning 

 

Omfang/Finansiering: 

 


