
  

Sak til produktstyret Helsenorge  Side 1 av 3 

Sak til produktstyret for Helsenorge 

 

Tittel Endring i bruksvilkår som følge av forskriftsendring 

Saks-ID 6-35/22 

Dato for møtet 16.06.2022 

Ansvarlige Stian Myren Stenstvedt og Jarle Rygh 

Sakstype Tilslutning 

Skal saken skjermes 

for innsyn? 

Nei 

Bakgrunn 

Som følge av endringer i lov og forskrift er det nødvendig å oppdatere bruksvilkår for 

Helsenorge. Det er ønskelig at produktstyret behandler forslag til endringer i bruksvilkår. 

Problemstilling 

Norsk helsenett har utarbeidet forslag til nye bruksvilkår for Helsenorge. Endringene 

omfatter endring under kapittel 5 Finansiering og er gjort for å tilpasse seg ny forskrift.  

I tillegg foreslåes kapittel 13 endring i bruksvilkårene for å gjøre prosess med mindre 

oppdateringer og nye tjenester mer smidig.  

Endringer i kapittel 5 – finansiering: 

Dagens bruksvilkår: 

5.1 Samfinansiering 

Forvaltning, drift og vedlikehold av Helsenorge er i dag samfinansiert av Norsk Helsenett og 

virksomheter i sektoren. Disse virksomhetene betaler sin andel av de årlige kostnadene 

basert på Norsk Helsenetts estimeringsmodell som er utarbeidet i tråd med 

bransjestandard og forankret i Produktstyret. Se beskrivelse av estimeringsmodell på 

nhn.no. Nye virksomheter/brukergrupper som tar i bruk tjenester på Helsenorge må betale 

basert på samme modell. 

Beskrivelse av estimeringsmodell for Helsenorge finnes på nhn.no. 



  

Sak til produktstyret Helsenorge  Side 2 av 3 

5.2 Timepris 

I tilfeller der det i bruksvilkår er fastsatt at virksomheten skal betale pr påløpt time gjelder en 

timepris på kr. 1020,- eks mva. Timeprisen justeres årlig. Påløpte timer faktureres 

etterskuddsvis pr.måned. 

Timepris for påfølgende år fremlegges for Produktstyret. 

Forslag til nye bruksvilkår: 

5.1 Finansiering av drift og forvaltning av Helsenorge 

Finansiering av drift og forvaltning av Helsenorge vil følge Forskrift om standarder og 

nasjonale e-helseløsninger fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, for aktører og 

tjenester som er omfattet av forskriften. 

Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger skal, som grunnlag for fastsetting 

av betalingen, vurdere tallgrunnlaget fra Norsk helsenett SF (NHN) for beregnede 

kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene. Grunnlaget er 

utarbeidet etter et selvkostprinsipp. 

Finansiering av drift og forvaltning, ut over det som behandles i forskriften fastsettes i 

spesielle bruksvilkår for den enkelte aktør / aktørgruppe, og i avtaler med aktører som 

bestiller endringer. 

Er det nye tjenester, endret bruk, større utsendelser e.l. som gir vesentlige 

kostnadsøkninger, som ikke inngår i grunnlaget behandlet av teknisk beregningsutvalg, vil 

NHN fakturere virksomhetene som utløser kostnadsøkningen. 

Norsk helsenett vil stille krav om at den som bestiller nye tjenester og ny funksjonalitet må 

ta ansvar for drift- og forvaltningskostnader som følger av bestillingen inntil finansiering er 

avklart. 

5.2 Timepris 

I tilfeller der det i bruksvilkår er fastsatt at virksomheten skal betale pr påløpt time benyttes 

den til enhver tid gjeldende timepris. Endring i timepris fremlegges for Produktstyret for 

Helsenorge. 

Endringer i kapittel 13  

Forslag til endringer er markert ved at innhold som foreslås fjernet er gjennomstreket. 

Norsk Helsenett skal ved betydelige endringer av disse bruksvilkår eller spesielle 

bruksvilkår for den enkelte tjeneste, fremlegge endringsforslag til behandling i 

Produktstyret. Med betydelige endringer menes endringer av partenes roller, ansvar, 

oppgaver eller forpliktelser. 
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Mindre endringer i bruksvilkårene og endringer i referansedokumentasjon, som ikke 

innebærer endring av partenes roller, ansvar, oppgaver eller forpliktelser, kan gjøres uten 

behandling i Produktstyret, men skal varsles minst én måned i forkant. 

Anbefaling med begrunnelse  

Produktstyret tilslutter forslag endringer i bruksvilkår. 

Interessenter/aktører som påvirkes 

☒Primærhelsetjenesten 

☒Spesialisthelsetjenesten 

☒Folkehelseinstituttet 

☒Helsedirektoratet 

☒Direktoratet for e-helse 

☒Registre og forskning 

☒ Norsk helsenett 

☒Andre aktører som benytter Helsenorge

Konsekvenser 

Helsenorges bruksvilkår tilpasser seg gjeldende forskrift og regelverk. Fjerning av 

varslingsfristen ved mindre endringer vil gjøre at prosess med å oppdatere bruksvilkår går 

raskere for aktører som tar i bruk nye tjenester. 


