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Statsbudsjettet 2017 - kap. 710 Folkehelseinstituttet - tillegg til tildelingsbrev (nr 3)    

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrevet av 12. januar 2017. Nedenunder 

følger enkelte presiseringer og tilleggsoppdrag:  

 

Opphentingsprogrammet for HPV-vaksine 

FHI er totalt tildelt 144 mill. kroner til opphentingsprogrammet i 2016 og 2017. Av Prop 1 S 

(2015-2016) går det fram at regjeringen vil komme tilbake til ev. endringer i budsjettanslaget 

når den faktiske oppslutningen er kjent. Helse- og omsorgsdepartementet ber i den forbindelse 

om at FHI rapporterer på status for programmet herunder økonomisk rapportering og 

prognose for 2018. 

 

Frist 1. oktober 2017. 

 

Laboratoriedatabase 

I Folkehelseinstituttets tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2017 står 

følgende punkt: "Se utredningen av en laboratorie-database i sammenheng med etablering av 

plattformen for helsedata, jf. nærmere spesifisering i tillegg til tildelingsbrev." Under følger 

en nærmere spesifisering.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til prosjektrapport mottatt 4. november 2016 og ber om 

at arbeidet med å vurdere opprettelsen av en nasjonal laboratoriedatabase og arbeidet med å 

samordne dagens infeksjonsregistre vurderes som to separate prosjekter. I den sammenheng 
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bør arbeidet med en nasjonal laboratoriedatabase prioriteres. Folkehelseinstituttet bes i første 

omgang om å gå videre med pågående konseptvurdering og konsekvensanalyse for etablering 

av en nasjonal laboratoriedatabase. Arbeidet bør foreløpig begrenses til mikrobiologiske 

laboratoriedata og inneholde vurderinger av juridiske og økonomiske konsekvenser. Det er 

viktig at etableringen av en nasjonal laboratoriedatabase i minst mulig grad øker 

rapporteringsbyrden til laboratoriene (sykehuslaboratorier så vel som de privat laboratoriene). 

 

Departementet legger vekt på at arbeidet forankres i NUFA, NUIT og nasjonalt e-helsestyre 

og at de fire regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse involveres tidligst mulig i 

arbeidet. Arbeidet bør inneholde en oversikt over pågående arbeid med å samle 

laboratoriedata i regi av de regionale helseforetakene og vurdere alternative løsninger for 

hvordan en nasjonal laboratoriedatabase for mikrobiologi kan realiseres. I denne sammenheng 

skal det vurderes om en privat aktør kan levere ønsket løsning og om det er aktuelt å ta 

utgangspunkt i løsninger fra ett eller flere av de regionale helseforetakene som allerede er på 

planleggingsstadiet. En nasjonal laboratoriedatabase for mikrobiologi bør etter hvert inngå 

som en del av plattformen for helseanalyser som Direktoratet for e-helse er i gang med å 

utrede. Arbeidet med å samordne og videreutvikle smittevernregistrene må også sees i 

sammenheng med etableringen av helseanalyseplattformen. 

 

Fra pseudonymt Reseptregister til direkte personidentifiserbare legemiddeldata - vurdering 

av datakilder og behov for tekniske løsninger  

Stortinget ga ved behandling av legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2014-2015)) sin 

tilslutning til å utrede etablering av et direkte personidentifiserbart legemiddelregister basert 

på dagens reseptregister, supplert med data om legemiddelbruk i institusjon. Et direkte 

personidentifiserbart legemiddelregister vil sammen med Dødsårsaksregisteret, Norsk 

pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister og Folkeregisteret være et sentralt 

register i plattformen for helsedata (helseanalyseplattformen) som Direktoratet for e-helse har 

fått i oppdrag å utrede innen helsedataprogrammet. Se også oppdrag i tildelingsbrevet til 

Folkehelseinstituttet for 2017. Det pågår også et arbeid i departementet med 

regelverksendringer knyttet til etablering av pasientens legemiddelliste, der det vil bli vurdert 

justeringer i reseptregisterforskriften for å gjøre nye data tilgjengelig for Reseptregisteret.   

Som en del av arbeidet med å utrede en løsning for direkte personidentifiserbare 

legemiddeldata til sekundærbruk, ber departementet Folkehelseinstituttet om å:  

 Beskrive eksisterende tekniske løsninger i Reseptregisteret og behov for endringer 

som følge av endringer i registerform, både endringsbehov i sentrale systemer og 

lokalt hos dagens leverandører av data.  

 Vurdere om reseptformidleren og nasjonal kjernejournal er egnet som datakilder for en 

ny nasjonal løsning for direkte personidentifiserbare legemiddeldata til sekundærbruk 

og beskrive behov for endringer, både endringsbehov i sentrale systemer og lokalt hos 

leverandører av data.  

 Vurdere tekniske løsninger for personvern og reservasjonsrett for direkte 

personidentifiserbare legemiddeldata.  

 Beskrive databehov og mulighet for å inkludere data om intern forordning og bruk av 

legemidler i institusjon i en nasjonal løsning for direkte personidentifiserbare 
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legemiddeldata etter hvert som standardisert informasjon blir tilgjengelig gjennom 

elektronisk kurve og EPJ-systemene.  

 

Arbeidet skal gjennomføres i samarbeidet med Direktoratet for e-helse og forankres i 

helsedataprogrammet. Programmet skal blant annet skal legge til rette for utvikling og bruk av 

felles tekniske grensesnitt og fellestjenester i de nasjonale helseregistrene. Arbeidet skal 

bygge på eksisterende utredningsarbeid som for eksempel rapporten fra forprosjekt for 

fellesregister for legemidler, konseptutredningen om felles legemiddelliste og rapporten om 

referansearkitektur og fellestjenester for helseregistrene. Departementet ber ikke om en bred 

utredning av alle forhold knyttet til etablering av nasjonal løsning for legemiddeldata, men en 

avgrenset beskrivelse og vurdering i tråd med punktene over. Det bør legges vekt på at 

omfanget av data skal være tilstrekkelig og relevant for formålet. 

 

Frist 1. oktober 2017. 

 

Oppfølging av Meld. St 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv 

integreringspolitikk 

Det vises til hovedmål 3 – Effektive tjenester og infrastruktur – spesielle oppdrag.  

Helse- og omsorgsdepartementet blir ofte møtt med påstander om at asylsøkere har store 

helseproblemer og i liten grad benytter de ordinære tjenestene.  Formålet med kartleggingene 

er derfor å øke kunnskapen om asylsøkere helse og deres bruk av helse- og eventuelt 

omsorgstjenester. Kartleggingen er et bidrag i oppfølgingen av Meld. St 30 (2015-2016) Fra 

mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk: 

• Øke kunnskap om asylsøkere hele i mottak 

• Kartlegge asylsøkeres bruk av helse og omsorgstjenester 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ser i oppdraget to bestillinger, både å kartlegge helsen til 

asylsøkere i mottak og deres bruk av helsetjenester. Departementet ser for seg en mindre 

kartlegging og ingen nasjonal kartlegging. Kartleggingen må skje i nært samarbeid med 

kommunene med mottak. En kartlegging av asylsøkeres helse må inkludere psykisk helse, 

somatisk helse og tannhelse. Det er behov for et særskilt fokus på enslige mindreårige 

asylsøkere fra 15-18 år. Ytterligere presiseringer vil bli gitt i eget møte.  

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Elin Anglevik (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tone Brox Eilertsen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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