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Bakgrunn 
Nasjonalt helsenett var ett av hovedsatsingsområdene i den statlige tiltaksplanen 2001-2003 for 
Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, ”Si @!”.  Nasjonalt helsenett er også ett av 
satsingsområdene i RHF-enes felles IKT-strategi.   
 
Styringsgruppen for Nasjonalt helsenett utarbeidet i 2003 en felles strategiplan for Nasjonalt helsenett, 
som ble endelig vedtatt i styringsgruppens møte 19.2.04.  Styringsgruppen har deltakere fra de 5 RHFene 
og Sosial- og helsedirektoratet, samt observatører fra Helsedepartementet og Rikstrygdeverket.   
Strategiplanen gir anbefalinger om videre utbygging av infrastruktur og tjenestetilbudet i Nasjonalt 
helsenett.   
 

Premisser og problemstillinger 
Nasjonalt helsenett som felles infrastruktur for elektronisk samhandling i helsevesenet 

Det er et økende behov for et sømløst, nasjonalt kommunikasjonsnett som er tilgjengelig for alle aktører i 
Helse- og sosialsektoren.  Nasjonalt helsenett skal ha den sikkerhet, kapasitet og tilgjengelighet som 
kreves for å utveksle informasjon innen sektoren.     
 
Målgruppene for Nasjonalt helsenett er tilbydere av helse- og sosialtjenester.    Nasjonalt helsenett skal gi 
tilgang til og støtte utveksling av informasjon knyttet til pasientbehandling og helsefaglig støtte.  Nettet 
skal gjøre det mulig for tilknyttede virksomheter å tilby medisinske og administrative tjenester over 
nettet.   Dette vil gi nye muligheter for funksjonsdeling, spesialisering, vaktsamarbeid og fagsamarbeid i 
nettverk.    
 
Nasjonalt helsenett består av de 5 eksisterende regionale helsenettene og en sentral infrastruktur som 
knytter sammen de regionale nettene i et sammenhengende nettverk. Nettet skal være tilgjengelig for alle 
aktører som deltar i elektronisk kommunikasjon i sosial- og helsesektoren.   
 
Et grunnprinsipp for Nasjonalt helsenett er at ett aksesspunkt og en felles kommunikasjonsplattform, skal 
gi tilgang til et bredt spekter av tjenester for elektronisk informasjonsutveksling, som sikker e-post og 
meldingsutveksling, telemedisinske tjenester, bruk av fellessystemer over nett, samt gi kontrollert tilgang 
til Internett.  Fra ett tilknytningspunkt skal brukerne kunne kommunisere med alle andre tilknyttede 
aktører nasjonalt.   
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Strategiplanen for Nasjonalt helsenett prioriterer følgende innsatsområder for arbeidet i 2004: 

- Etablere organisasjonen Nasjonalt helsenett per 1. juli 2004  
- Samordne infrastruktur med mer i dagens 6 nett.   
- Etablere katalogtjenester og andre basis kommunikasjonstjenester for å støtte samhandlingen 

(adresseringstjenester, adressekatalog, tjenester digital signatur og identifisering av 
samhandlingsparter ). 

- Forbedre nettets nytteverdi – knytte til flere aktører.  
 
For RHFene gir strategiplanen en forpliktende deltakelse i arbeidet med å etablere organisasjonen 
Nasjonalt helsenett og samordne dagens infrastruktur.   
 
Sentral infrastruktur ble anskaffet og finansiert av Sosial- og helsedirektoratet i 2003, og oppkobling av 
de regionale helsenettene er i gang.   Det pågår arbeid med nødvendig tilpasning og harmonisering av 
sikkerhetsløsninger og basistjenester for kommunikasjon.   
 

Etablering av permanent driftsorganisasjon for Nasjonalt helsenett  - organisasjonsform  

Strategiplanen er basert på at det etableres en egen juridisk enhet, Nasjonalt helsenett, som får ansvar for 
drift og videreutvikling av nettet og for tilhørende støttetjenester.  De fem regionale helseforetakene vil 
helt eller delvis eie den juridiske enheten.   
Målet er at organisasjonen Nasjonalt helsenett (NHN) skal ta over de oppgavene som i dag utføres av fem 
regionale helsenett og sentral infrastruktur (stamnett).   Virksomheten skal utvikles i tråd med 
overordnede helsepolitiske mål.   
 
Det er etablert et interimsprosjekt, underlagt styringsgruppen for Nasjonalt helsenett, som utarbeider 
forretningsplan og forbereder overgangen til ny organisasjon.  Forretningsplanen bygger på og 
konkretiserer strategiplanen, og har fokus på den nye organisasjonen og utfordringene fremover.  Utkast 
til foreløpig forretningsplan ble behandlet i styringsgruppen 19.2.04.  
 
Organisasjons- og styringsform for Nasjonalt helsenett utredes i samråd med Helsedepartementet.   
Helsedepartementet har bedt Sosial- og helsedirektoratet utrede hvordan nasjonale interesser, herunder 
hensynet til kommunal sektor, Rikstrygdeverket og andre aktører kan ivaretas i styringen av Nasjonalt 
helsenett. 
 
Helsedepartementet har i brev 9.2.04 fastslått at dersom de regionale helseforetakene skal eie 
organisasjonen Nasjonalt helsenett i fellesskap (eventuelt sammen med andre), må NHN organiseres som 
et aksjeselskap.  Denne avklaringen av selskapsform danner utgangspunkt for videre utredning og 
utforming av forslag til  
 

- eierstruktur for selskapet, herunder spesielt spørsmålet om deltakelse fra 
Helsedepartementet/Sosial- og helsedirektoratet og evt. andre aktører 

- styresammensetning 
- konkurransemessige forhold og konsekvenser i forhold til offentlige innkjøpsregler 
- skatte- og avgiftsmessige forhold 
- juridiske spørsmål og prosess i forbindelse med overføring av arbeidstakere 

 
Fordeling av eierandeler/egenkapital avklares som del av etableringsavtalen.  
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Foreløpig orientering om forretningsplan for organisasjonen Nasjonalt helsenett 

Forretningsplanen og forslag til organisering av organisasjonen Nasjonalt helsenett, samt konsekvenser 
for Helse Vest RHF,  vil legges fram for endelig behandling i styret for  Helse Vest RHF  i løpet av juni 
2004.   Nedenfor gis en foreløpig redegjørelse for innholdet i forretningsplanen: 

 

Visjon 
Visjonen er at Nasjonalt helsenett skal bidra til gode og sammenhengende helsetjenester ved å være et 
sektornett for effektivt samarbeid mellom de ulike tjenesteleddene i sektoren 
 

Forretningsidé 
Nasjonalt helsenett skal være informasjonsbærer og et virkemiddel for offentlig og private helse- og 
sosialtjenester, for  

- sikker informasjonsutveksling og informasjonsdeling,  
- styrket fagsamarbeid mellom tjenesteleddene  
- god samhandling med andre aktuelle samarbeidsparter 
- helhetlig pasientforløp på tvers av sosial- og helsesektoren. 

 

Mål 
Målet er at ved utgangen av 2006 skal all elektronisk samhandling i og med helse- og sosialsektoren skje 
via NHN. 
 
Målet for 2004 er: 

- sentral infrastruktur og regionenes helsenett slås sammen til ett nett kalt Nasjonalt helsenett 
- det etableres en organisasjon for drift og videreutvikling av infrastruktur og nærmere avtalte 

basistjenester i Nasjonalt helsenett,  
 

Forretningsmodell og tjenester  
Forutsetningene som er lagt til grunn for forretningsplanen er at NHN skal være en organisasjon med et 
nasjonalt ansvar for leveranse av en sikker basis kommunikasjon mellom aktørene i helse- og 
sosialsektoren.  Sikker basis kommunikasjon betyr i denne sammenheng ett kommunikasjonsnett og basis 
kommunikasjonstjenester med kvalitet og tilgjengelighet som ivaretar all elektronisk samhandling 
mellom aktørene innen sektoren.  Basis kommunikasjonstjenester omfatter adresseløsning og 
katalogtjenester som støtter kommunikasjonen.   
 
NHN skal ikke utvikle eller levere innholds- eller applikasjonstjenester, men skal legge til rette for at de 
tilknyttede virksomheter og andre leverandører kan levere slike tjenester over nettet.  NHN vil med andre 
ord ha ansvaret for at data, lyd og bilde kan utveksles mellom ulike brukersystemer på en effektiv og 
sikker måte.  
 
NHN vil ha ansvar for å utbre og formidle løsninger for sikker og god samhandling til legene, kommunale 
pleie og omsorgstjenester og til apotekene, samt levere sikker kommunikasjon frem til alle helseforetak 
på nasjonalt plan. NHN vil dermed overta det ansvaret som dagens regionale nettorganisasjoner har hatt 
for leveranse og bredding av kommunikasjonstjenester og nett.   NHN skal legge til rette for 
kommunikasjon mellom aktører i Nasjonalt helsenett og publikum/andre målgrupper via Internett, i den 
grad det er hensiktsmessig og forsvarlig innenfor gjelder lov- og regelverk.   
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NHN er tillagt en rolle som pådriver for å sikre at det utvikles gode tjenester for brukerne av nettet. Dette 
er ikke en rolle NHN vil utøve alene, men i et tett samarbeid med RHFene, helseforetakene og andre 
organisasjoner som er tillagt en rolle i å støtte sektoren i å øke kvaliteten og evnen til å samarbeide på 
effektiv og målrettet måte. 
 

Organisasjon og økonomi 
NHN vil ha en administrasjon og vil utøve drift, support og installasjon som en nasjonal juridisk enhet og 
rapportere til et styre. Organisasjonen vil ha en viktig bestillerrolle og vil sette ut tjenesteproduksjon til 
underleverandører der dette er kostnadseffektivt og kan gjennomføres på en slik måte at tjenestene ikke 
fragmenteres og blir mindre sikre og brukervennlige sett fra kundenes ståsted.  
 
Nasjonalt helsenett vil bygge på den spesialistkompetanse som er etablert i dagens regionale 
nettorganisasjoner og vil på denne måten raskere kunne sikre nasjonal tjenesteproduksjon enn ved en 
nyetablering som virksomhet. Virksomheten vil med andre ord ha en geografisk distribuert organisasjon, 
med merkantilt og teknisk personale i alle helseregionene som skal sikre videre oppkobling av brukere 
samt støtte til brukere og tjenesteutviklere. 
 
Nasjonalt helsenett skal etableres ved en virksomhetsoverdragelse.  
 
Nasjonalt helsenett vil samlet sett ha det samme kostnadsnivået som dagens regionale helsenettenheter 
ved etableringen. NHN vil med andre ord ikke være en rimeligere eller en mer kostbar driftsform enn 
dagens måte å produsere tjenestene på ved oppstarten.   
 
Enkelte regioner vil kunne oppleve at de reelle kostnadene for etablerte tjenester vil bli betydelig redusert, 
som følge av at et nasjonalt helsenett vil sikre stordriftsfordeler og innkjøpsmakt.  Utskillelse av nettet og 
driften av dette i en egen forretningsmessig enhet, vil også synliggjøre de reelle kostnadene for slike 
tjenester.    
 
Målet er at NHN skal gå i driftsmessig balanse innen 2006. Dette innebærer at NHN må ha gjennomført 
en tilstrekkelig bredding av tjenestene slik at driftskostnadene for felles infrastruktur og NHN som 
organisasjon kan deles på tilstrekkelig antall kunder.  Alternativet er at disse opplever tilbudet lite 
konkurransedyktig i forhold til alternative måter å kommunisere på.  I dagens situasjon subsidierer 
RHFene og Sosial og helsedirektoratet disse tjenestene for allmennlegetjenesten.. 
 
Det arbeides videre med analyse av risiko, konsekvenser og handlingsalternativer, herunder bl.a. 
spørsmålet om tilskudd til driften i en periode. 

 

Kostnader for Helse Vest RHF i 2004 

Helse Vest RHF deltar i interimsperioden med delfinansiering av båndbredde i sentral infrastruktur. 
Samlede økonomiske forpliktelser for båndbredde i sentral infrastruktur i 2004 er på kr. 371.660 per 
måned, totalt kr.4.646.000 f.o.m. 15.12.03 og hele 2004.  Driftsorganisasjon for NHN overtar disse 
kostnadene fra etableringsdato (planlagt fra 1.7.04).   
 
Det er inngått avtaler som regulerer forpliktelsene mellom Sosial- og helsedirektoratet og Helse Vest 
RHF i interimsperioden, dvs. til ny organisasjon er etablert. Avtalene innebærer følgende økonomiske 
forpliktelser for Helse Vest RHF: 
 
 
- Helse Vest RHF dekker en forholdsmessig andel av månedlige kostnader på kr. 371.660 til 

båndbredde i sentral infrastruktur, frem til dato for etablering av ny organisasjon.   Helse Vest RHFs 



 

                                                                                                                                                                     5 

andel blir forholdsmessig,  basert på totale kostnader på  2.416.000 dersom ny organisasjon etableres 
fra  1.7.04, som fordeles ut fra RHF-enes respektive driftsomsetning for 2003.   

- Helse Vest RHF må selv bekoste eventuelt behov for oppgradering av eget Regionalt helsenett for 
fortsatt å kunne være tilknyttet sentral infrastruktur  i Nasjonalt helsenett (men betaler ikke for selve 
tilknytningen) 

- SHdir vil i interimsperioden kompensere Helse Vest RHF for drifts- og beredskapsytelser for sentral 
infrastruktur med kr. 13.000 per vaktuke, og ellers kr 375,- pr. time.   

 
Videre forventes det at Helse Vest RHF i interimsperioden bidrar med dekning av 1/6  av 
Interimsprosjektets felles kostnader til prosjektledelse i 2004 frem til 1.7.04, med  inntil 95.000 for Helse 
Vest RHF i 2004. 
 
Når ny organisasjon er etablert, vil denne overta forpliktelsene til dekning av kostnader til båndbredde, 
drift og vedlikehold.       

 
 
Alternative forslag og konsekvenser 
NHN består høsten 2003 av 6 nett. Det er 5 regionale helsenett (eid av hvert sitt regionale helseforetak) 
og et nett som knytter sammen disse 5 regionnettene. Det sistnevnte kalles for Sentral infrastruktur i NHN 
og eies av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir). Det er store forskjeller mellom de regionale helsenettene 
mht til nettarkitektur, utbredelse, tjenestespekter og organisering.  
En fortsatt regionalisert struktur vil forsinke prosessen for å oppnå et helhetlig nett. Videre vil fem 
parallelle organisasjoner kreve totalt mer ressurser enn en felles organisasjon. 
 
Juridiske vurderinger og eventuelle krav til drøftinger med ansattes organisasjoner.  
Juridiske vurderinger med hensyn til merverdiavgift og anbudsrettslige forhold pågår nå. En 
forretningsplan med forslag til organisering og etablering av Nasjonalt helsenett som egen juridisk enhet, 
vil legges frem for endelig behandling i styret for Helse Vest RHF  i løpet av juni 2004. 
Utredning av styringsform og eierstruktur baseres på at  Nasjonalt helsenett, eid i fellesskap av RHFene, 
må organiseres som aksjeselskap, jf. Helseforetaksloven § 42 og Helsedepartementets uttalelse. 
Konsekvensanalyse skal utføres. 

 
(Helse Vest har pr. i dag ingen permanent organisasjon for sitt helsenett.) Det vil være naturlig at de 
ansattes representanter deltar i oppfølgingen av styrevedtaket. 
 
 

Administrerende direktørs vurdering 
 
Administrerende direktør understreker betydningen av det samarbeidet som har utviklet seg mellom de 
regionale helseforetakene gjennom Nasjonal IKT og styringsgruppen for nasjonalt helsenett, og de 
gevinster det vil gi å samordne utviklingen og driften av et felles kommunikasjonsnett i helsevesenet.  Et 
felles Nasjonalt helsenett er en viktig forutsetning for å gjennomføre og realisere gevinstene av 
Overordnet IKT-strategi.    
 
Administrerende direktør anbefaler at strategiplanen for Nasjonalt helsenett legges til grunn for arbeidet 
med etablering av ny organisasjon for Nasjonalt helsenett.  
 
Etablering av Nasjonalt helsenett som egen organisasjon skal etter den informasjon som foreligger p.t. 
ikke ha ekstra kostnadsmessige konsekvenser for Helse Vest RHF utover det som ellers ville ligge i drift 
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av eget regionalt helsenett og etablering av samtrafikk med andre aktører innen sosial- og helsesektoren 
på nasjonalt plan.  Administrerende direktør vil orientere styret om ytterligere konsekvenser for egen 
organisasjon når styrings- og eierstruktur for Nasjonalt helsenett er nærmere utredet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret for Helse Vest RHF gir sin tilslutning til strategiplan for Nasjonalt helsenett som 
retningsgivende for Helse Vest RHFs videre deltakelse i samarbeidet om Nasjonalt helsenett. 

2. Styret for Helse Vest RHF gir sin tilslutning til at Helse Vest RHF deltar i det videre arbeid med å 
etablere en egen juridisk enhet for drift og videreutvikling av Nasjonalt helsenett, ut fra de 
hovedprinsippene som ligger i strategiplanen. 

3. Styret forutsettes å bli nærmere orientert om ytterligere konsekvenser for egen organisasjon når 
konsekvenser av organisasjonsform, samt styrings- og eierstruktur for Nasjonalt helsenett, er 
avklart. 

 
 
 
 
 
 
 
Trykt vedlegg:  
* Oppdatert strategiplan for NHN, versjon 2.0  

 
 
Utrykt vedlegg:  
* Nasjonal myndighetsstrategi fra 2004 (”S@mspill 2007”) 
* Tiltaksplan og andre vedlegg til strategiplanen, versjon 2.0   
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