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Redaksjonell 

modell



Roller og ansvar i den 
redaksjonelle modellen

Strategi-

og styring

Taktisk

Operativt

• Utgiver (Direktoratet for e-helse)

• Produktstyret (Sektor/samarbeidspartnere)

• Faglig ansvarlig

• Skribent

• Lokal redaktør

• Redaktør

• Produktstrategi

• Innholdsstrategi

• Retningslinjer for kvalitet

• Retningslinjer for kvalitet

• Retningslinjer for kvalitet

• Redaksjonell veiledning

• Helsenorgemetoden



• Utgiver står etisk og rettslig ansvarlig for innholdet. Eksempler på lover og 

forskrifter er forskrift om universell utforming, åndsverksloven, straffeloven og 

målloven. 

• Utgiver er ansvarlig for å etablere utgivergrunnlag, herunder formål, krav og 

retningslinjer for faglig kvalitet. 

• Utgiver er ansvarlig for virkemidler som får aktørene i sektoren til å bidra med 

innhold.

Direktoratet for e-helse har rollen utgiver og ansvarlig redaktør.

Utgiver (Direktoratet for e-helse))

Rollebeskrivelse



Formålet med Produktstyret for helsenorge.no er å sikre helhetlig utvikling, 

forvaltning og drift av helsenorge.no i tråd med nasjonale strategier og 

prioriteringer, samt at helsenorge.no som plattform tilrettelegges for at 

markedsaktører kan gjenbruke data og tekniske tjenester til innovasjon og 

tjenesteutvikling. 

Produktstyret skal

• anbefale veikart og målbilde for helsenorge.no 

• beslutte endringer i prosjektporteføljen ved behov 

• beslutte løsningsvalg ved uenighet på tvers av tjenesteeiere 

• anbefale/innstille rammebetingelser for vedlikehold og forvaltning av 

helsenorge.no for behandling i nasjonal styringsmodell 

Produktstyret (sektor/samarbeidspartnere)

Rollebeskrivelse



• Redaktøren har ansvar for at lover, regler og retningslinjer for kvalitet blir fulgt.

• Redaktøren har ansvar for at innholdet utvikles i tråd med utgivergrunnlaget og 

produktstrategien for Helsenorge generelt, og innholdsstrategien spesielt.

• Redaktøren kan stoppe innhold som ikke er i tråd med retningslinjene. 

• Redaktøren er ansvarlig for presentasjon av innholdet på helsenorge.no. 

• Redaktøren har ansvaret for at lokale redaktører er kjent med innholdsstrategien og 

retningslinjer for kvalitet.

• Redaktøren legger til rette for godt samarbeid med lokal redaktør og bidrar til 

samarbeid på tvers. 

• Redaktøren varsler utgiver ved behov for revisjon av retningslinjer.

• Redaktøren involverer Produktstyret i utvikling av produktstrategi i Helsenorge og 

retningslinjer for kvalitet.

• Redaktøren holder Produktstyret oppdatert om status for helsenorgeinnhold.

Redaktør (Norsk helsenett SF)

Rollebeskrivelse



• Den lokale redaktøren skal sørge for at innholdet følger norsk lov. Eksempler 

på lover og forskrifter er forskrift om universell utforming, åndsverksloven, 

straffeloven og målloven. 

• Den lokale redaktøren er ansvarlig for at innholdet følger retningslinjer for 

kvalitet.

• Den lokale redaktøren har ansvaret for at innholdet deres har en navngitt 

faglig ansvarlig som ivaretar ansvaret som ligger til denne rollen.

• Den lokale redaktøren bidrar til å finne skribenter som kan utarbeide innhold i 

henhold til retningslinjene.

• Den lokale redaktøren sørger for at redaktør har ett koordinerende 

kontaktpunkt hos dem. 

• Den lokale redaktøren er ansvarlig for å melde behov for oppdatering av 

innholdsstrategi eller retningslinjer til redaktør.

Lokal redaktør (rolle i sektoren)

Rollebeskrivelse



• Skribentens ansvar er å utarbeide innhold som er i henhold til retningslinjene. 

• Skribenten er den som i hovedsak har dialogen med den faglig ansvarlige. 

• Skribent og fagansvarlig kan være én og samme person.

Skribent

Rollebeskrivelse



• Den faglig ansvarlige er ansvarlig for at innholdet er kunnskapsbasert og 

etterprøvbart, slik beskrevet i retningslinjene del 3 og 4.

• Den faglig ansvarlige skal melde fra om behov for oppdatering om det kommer 

regelverksendringer, nye veiledere eller nye retningslinjer på området.

• Er innholdet medisinsk, skal den faglige ansvarlige være godkjent helsepersonell.

• Er innholdet om rettigheter, bør den faglige ansvarlige være jurist.

Faglig ansvarlig (rolle i sektoren)

Rollebeskrivelse



Medlemmer og møtehyppighet Mandat og oppgaver

Redaksjonsråd

• Medlemmer:
• Kjernegruppe

• Medlemmene av arbeidsgruppen for 

innholdsstrategi

• Legemiddelverket

• Brukerrepresentant

• Primærhelsetjenesten

• Utvidete møter 
• NAV

• Kommunene

• Helseplattformen

• Møtes en gang i kvartalet

• Operasjonalisere innholdsstrategi og 

veikart

• Følge opp fokusområder og 

innholdsprosjekter

• Dele innsikt, presentere forbedringer på 

Helsenorge gjort på grunnlag av statistikk 

og annen innsikt

• Melde inn utviklingsbehov og presentere ny 

funksjonalitet 

• Sikre redaksjonelt samarbeid på tvers i 

helsesektoren

• Møtepunkt for diskusjon og læring 




