
 

 
Direktoratet for e-helse 
postmottak@ehelse-no      Stavanger 10. september 2019 
 

Økte i kostnader, Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten 
 
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) har delt felles plattform med andre aktører på helsenorge de 
siste årene. FNSP blir nå alene igjen på denne tekniske plattformen. Som følge av at aktører forlater plattformen 
blir FNSP (de regionale helseforetakene) avkrevd 2,6 millioner kroner fra 2020 vi ikke kan se er i henhold til avtalen. 
Kostnadsøkningen dette medfører er meddelt FNSP i prosessen for budsjett 2020 og er, så vidt undertegnede er 
kjent med, ikke meddelt de regionale helseforetakene på annen måte. 
 
Nasjonalt systemeierform for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten tydeliggjør i dette brevet vår holdning 
til håndhevelsen av avtalen vi har med Direktoratet for e-helse om vedlikehold, drift og service av 
innbyggertjenester på den nasjonale helsenorgeplattformen.   
 
Et formål med å etablere helsenorgeplattformen var, og er, at sambruk, gjenbruk, drift og vedlikehold, kan 
redusere kostnader ved at de deles på flere. I henhold til avtalen er intensjonen med valgt kostnadsmodell bl.a. 
riktig kostnadsfordeling mellom partene, SSA-V/D bilag 3, pkt. 1.1. Det følger implisitt av samme bilag, punkt 1.2, 
første avsnitt, at det er flere deltakere på plattformen når avtalen inngås: «Kostnadene er fordelt mellom 
involverte parter. De regionale helseforetakenes andel fordeles iht. rammefordelingen.»  
 
SSA-V/D punkt 3 regulerer vederlag og betalingsbetingelser. Priser og betingelser for vederlaget er spesifisert i bilag 
3, og med mindre kunden har bestilt og avtalt noe mer, reguleres prisen i samsvar med KPI (hovedindeksen) når 
avtalen fornyes (SSA-V/D) punkt 3.5. Prisen kan, etter samme bestemmelse, endres i den utstrekning regler eller 
vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for leverandørens vederlag eller kostnader. Ikke noe av dette kan 
ses å slå inn her. 
 
Etter SSA-V/D bilag 3, punkt 3.1, kan prisene reguleres i henhold til endring i kostnadsbilde for tjenestene. 
Endringer og bestillinger skal følge etablert bestillingsprosess, eller, ved komplekse eller større endringer, i samsvar 
med fremdriftsplan og separat avtale (bilag 3, punkt 1.5).  
 
All den tid kunden ikke har bedt om nye, endrede eller tilleggstjenester, er prisen dermed fastsatt. Kunden mottar 
ikke andre tjenester som følge av at noen aktører trekker seg ut, og det kan dermed ikke ses at avtalen hjemler 
ekstra betaling som følge av forhold kunden ikke er ansvarlig for.  
 
Vi forutsetter å bli fakturert for de kostnadene vi har inngått avtale om, og ikke bli pålagt kostnader som følge av 
andre aktørers valg og vurderinger. 
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