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Direktoratet for e-helse har ansvar for 

behovskartlegging, vurdering og anskaffelse av 

nasjonale digitale e-helse løsninger. 

Hvilke covid-19 relaterte løsninger evalueres og 

vurderes anskaffet, hva er tidsperspektivet på 

anskaffelse, og hva er rolledelingen mellom det 

nasjonale og kommunale ansvaret?



«Koronaporteføljen»

 Samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet

 Bidrag fra NHN, KS og RHF

 Samler alle innspill om digitale løsninger knyttet til Covid 19 hos 
nasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no

 Tiltakene skal redusere smitte, understøtte/avlaste helsepersonell, informere 
befolkningen

 Ca 267 (06.04.20) innspill kategorisert på 20 kategorier

 Innspillene vurderes av arbeidsgrupper og prioriteres av en styringsgruppe

 Helse- og omsorgsdepartementet har satt av MNOK80 til realisering av 
aktuelle tiltak
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mailto:nasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helsetiltak-under-koronapandemien/id2695470/


Antall innmeldte forslag til Korona-tiltak 06/4 13:30
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Formål Totalt

01. Styring og rapportering 3

02. Avstandsoppfølging 22

03. Video 30

04. Vurdering av helsetilstand 18

05. Generell informasjon til innbyggere 22

06. Individuelt tilpasset informasjon til innbyggere 5

07. Pasient- og pårørendeopplæring 1

08. Administrasjon av helsehjelp 6

09. Samhandling mellom helseaktører 23

10. Forebyggende folkehelsearbeid 4

11. Infeksjonsforebygging 6

12. Infeksjonsovervåking 66

13. Smittesporing 19

14. Rekruttering og mobilisering 12

15. Teknologiforvaltning 8

16. Utdanning av helsepersonell 6

17. Prøveresultatrapportering 2

18. Ressurstilbyder 2

99. Annet 9

99. Behov 3

Totalsum 267
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Registrere og 

kategorisere 

forslag til tiltak

Vurdere forslag

Tilbakemelding til 

forslagsstiller om 

ikke aktuelle tiltak

Anbefaler hvilke tiltak 

som skal gjennomføres

Gjennomføre tiltak
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Beslutte hvilke 

foreslåtte tiltak som skal 

gjennomføres
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#Ikke 
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ikke aktuell

#Ikke 

aktuell

#Avsluttet -
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Kriterier og tidsperspektiv
 Det skal direkte støtte arbeidet med korona-pandemien ved å gi gevinster til 

minimum en av målgruppene:

Innbyggere Helsepersonell Myndigheter
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• Skal gjennomføres og gi gevinst i 2020

• Ha høy grad av gjennomførbarhet, gjerne basert på eskisternde

løsninger/prosesser

• Ikke overlappe med andre tiltak som er på gang eller i 

produksjon



Rolledelingen mellom det nasjonale og kommunale 
ansvaret
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Nasjonalt

 Løse behov felles/nasjonalt 

der vi kan og lokalt/regionalt 

der vi må

 Utnytte felles nasjonale 

løsninger

 Samordne og «hub»

Kommunalt

 Nødvendige anskaffelser for å 

ivareta «sørge-for» ansvaret

 Bruke eksisterende lokale 

avtaler og eventuelt nye 

nasjonale rammeavtaler, og 

innenfor nasjonal stategi.



Mer informasjon

 https://ehelse.no/aktuelt/stort-engasjement-for-a-lose-koronakrisen-med-digitale-

hjelpemidler

 https://ehelse.no/aktuelt/korona-digitale-losninger-som-kan-bidra-til-a-lose-krisen

 Kontaktpersoner:

Henrik.Naess@ehelse.no

Karl.Vestli@ehelse.no
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