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Høring - Krav til elektronisk meldingsutveksling

Helsedirektoratet sender med dette ”Krav til elektronisk meldingsutveksling” på høring 
til sentrale aktører i helse- og omsorgssektoren. 

Bakgrunn og formål
Elektronisk meldingsutveksling forutsetter gjensidig tillit i hele samhandlingskjeden. 
Det er viktig å sikre at alle parter som kommuniserer elektronisk med hverandre har et 
tydelig definert ansvar knyttet til innføring og forvaltning av samhandlingsløsninger, og 
at Norm for informasjonssikkerhet følges.  

I regi av Nasjonalt meldingsløft ble det derfor utarbeidet ”Minstekrav til elektronisk 
meldingsutveksling” våren 2011. Minstekravene er nå videreutviklet og utformet som 
krav i tilknytning til Normen i ”Kravdokument 1: Krav til elektronisk meldingsutveksling”, 
se vedlegg. 

Innhold og virkeområde
Kravdokumentet gir en samlet oversikt over de krav som stilles til alle aktører som vil 
samhandle ved bruk av elektronisk meldingsutveksling over helsenettet. Kravene i 
dokumentet omhandler kun elektronisk meldingsutveksling mellom virksomheter, og 
ikke internt i en virksomhet.

Hovedmålsetningen med kravene er å sikre at meldingene med korrekt innhold 
kommer frem til riktig mottaker til riktig tid.

Kravene omfatter organisatoriske og tekniske forhold som hver virksomhet må ivareta 
for å kunne drive sikker elektronisk meldingsutveksling og avvikle papirforsendelser. 
Virksomhetens ledelse - den databehandlingsansvarlige - er ansvarlig for at elektronisk 
meldingskommunikasjon skjer i samsvar med kravene. 

Gjennom arbeidet med kravene har det kommet fram at spesielt små virksomheter kan 
ha behov for mer utfyllende veiledning for å kunne ivareta kravene på en god måte. 
Behovet for å utarbeide veiledningsmateriell (veiledere og faktaark) vil derfor vurderes 
etter at kravene er vedtatt. 
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Juridisk grunnlag
Kravdokumentet skal vedtas av Styringsgruppen for Normen. Dokumentet er det første 
kravdokumentet knyttet til Normen, og er derfor kalt Kravdokument 1. 

Kravene blir juridisk bindende for virksomheter som signerer tilknytningsavtalen med 
Norsk Helsenett SF (avtalen er under revidering 2011/2012). Kravene blir derfor 
absolutte. Kravdokument 1 vil imidlertid ikke bli bindende før ny, revidert 
tilknytningsavtale med Norsk Helsenett SF trer i kraft. Det blir nødvendig å vurdere 
overgangsordninger. 

Andre virksomheter kan gjennom avtale forplikte seg til å oppfylle kravene i dette 
dokumentet. Noen av kravene i dette dokumentet er imidlertid allerede bindende gjennom 
lov, forskrift eller Normen.

Innspill fra høringsinstansene
Helsedirektoratet ber høringsinstansene spesielt om å vurdere: 

1. Innholdet i kravene
- Bør det faglige innholdet endres eller presiseres? 
- Er innholdet i kravene forståelig? 

1. Kravenes omfang
- Er kravene utfyllende? 
- Er det andre krav som bør med? 

2. Overgangsordninger
- Kravene blir juridisk bindene for virksomheter som inngår ny, revidert avtale om 

tilknytning til helsenettet med Norsk Helsenett SF. Det har gjennom arbeidet 
med kravene kommet fram at det kan ta tid før alle virksomheter vil være i stand 
til å imøtekomme alle kravene til elektronisk meldingsutveksling, og at det derfor 
vil være behov for en overgangsordning. Helsedirektoratet ber om innspill på 
hva som er et nødvendig tidsperspektiv for en slik overgangsordning. 

Høringsfrist er fredag 4. november 2011. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Helsedirektoratet ved Darlén Gjølstad, 
ldg@helsedir.no eller Jan Gunnar Broch, jagub@helsedir.no.

Vennlig hilsen

Kristian Skauli e.f.
seniorrådgiver

Linn Darlén Gjølstad
rådgiver
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