
  

 

Til: Involverte aktører i oppdraget Evaluering av prismodeller    

03.mars 2023 

 
Vedrørende oppdrag Evaluering av prismodeller for de nasjonale e-helseløsningene 

Norsk helsenett arbeider med et oppdrag som omhandler å evaluere og anbefale 
eventuelle justeringer i prismodellene for de nasjonale e-helseløsningene. Bakgrunn for 
oppdraget samt omfang av løsninger er beskrevet på side 2 i dette følgebrevet.  

Vi har gjennom det siste halvåret forankret plan og prosess for oppdraget i helse- og 
omsorgssektoren, samt hva vi skal oppnå med prismodellene. Videre har vi kartlagt 
aktørenes opplevelse av dagens prismodeller samt diskutert muligheter og begrensninger 
ved alternative modeller. Vi har, med bistand fra Direktoratet for e-helse, utarbeidet en 
kunnskapsoppsummering om hva vi har av kunnskap om bruk og nytte som kan brukes 
som grunnlag for tilpasning av prismodellene, samt hvordan vi kan forbedre kunnskapen.    

Nå har vi kommet dit at et utkast 0.8 til rapporten, som skal oversendes til HOD innen den 
15. mai, foreligger. I den forbindelse er det ønskelig fra Norsk helsenett sin side å invitere 
aktørene til å bidra med innspill til rapporten og særskilt:  

1. Hvordan opplever dere at våre foreløpige anbefalinger/konklusjoner til justeringer i 
prismodellene for de nasjonale e-helseløsningene understøtter målene i Nasjonal e-
helsestrategi?  

2. Ser dere muligheter for justeringer som kan bidra til å øke måloppnåelsen 
ytterligere?  

3. Er det aspekter i notatet dere savner, som dere mener vi bør ta inn og drøfte innen 
rammene for oppdraget?  

4. Har dere forslag til hvordan vi best kan løse de ulike forbedringsområdene som 
beskrives under kapittel 2.2 i innspillsnotatet?  

 
Vi vil sette stor pris på om dere vil ta dere tid til å saksbehandle vedlagt innspillsnotat og gi 
tilbakemelding innen den 02.05.2023 kl 12:00. Innspillene kan sendes til post@nhn.no og 
merkes "Innspill til oppdrag Evaluering av prismodeller".  

Vi ber om at innspill oversendes Norsk helsenett så snart saken er ferdig behandlet i deres 
virksomhet slik at vi får mest mulig tid til å behandle innspillene frem mot leveranse den 15. 
mai.  

 
Med vennlig hilsen  
Norsk Helsenett SF 

 

 



  

 

Bakgrunn for oppdraget:    

I Stortingets anmodning til regjeringen ved endringer i pasientjournalloven ba Stortinget om 
at prismodellene for de nasjonale e-helseløsningene evalueres og justeres basert på 
erfaringer med ordningene innen 2024, og at kommunenes andel av kostnadsveksten skal 
ta utgangspunkt i en vurdering av nytten for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Norsk helsenett fikk oppdraget knyttet til evaluering av prismodeller av Helse- og 
omsorgsdepartementet i foretaksmøte 27.01.2022. I foretaksmøtet ble Norsk helsenett bedt 
om å: "legge fram forslag til hvordan evaluering og justering av prismodellene skal 
gjennomføres og forberede for gjennomføring, jf. Stortingets vedtak om prismodellene for 
de nasjonale e-helseløsningene skal evalueres og justeres basert på erfaringer med 
ordningene innen 2024. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Direktoratet for e-helse og 
behandles i teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger (TBU) og i den 
nasjonale styringsmodellen for e-helse. Frist avklares med departementet." 
 
Oppdraget ble videreført i foretaksmøtet 23.01.2023 hvor Norsk helsenett ble bedt om å: 
"gjennomføre evaluering og legge fram forslag til justering av prismodellene for de 
nasjonale e-helseløsningene, jf. Stortingets vedtak om at prismodellene for de nasjonale e-
helseløsningene skal evalueres og justeres innen 2024. Arbeidet skal gjøres i samarbeid 
med Direktoratet for e-helse, kommunesektoren, regionale helseforetak og øvrige aktører i 
sektoren, og behandles i teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger og i den 
nasjonale rådsmodellen for e-helse. Forslaget skal legges fram innen 15. mai 2023. 
 

Oppdraget er avgrenset til følgende løsninger:  

 Helsenorge 
 E-resept 

o Sentral forskrivningsmodul (SFM) 
 Kjernejournal (KJ) 

o Pasientens prøvesvar 
 Helsenettet 

o Grunndata & HelseID 
o Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) 

 

 


