KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Vilkår for tilknytning til digitale helse- og omsorgstjenester (Digihelse)
Digihelse er en løsning for digitale innbyggertjenester knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester på en
nasjonal digital plattform (helsenorge.no). Løsningen kan benyttes av alle landets kommuner, og KS har tatt ansvar
for nasjonal utbredelse.
Kostnadene til utvikling og nasjonal innføring av Digihelse-løsningen er finansiert med prosjektstøtte fra
«Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» - forkortet Digifin. Denne prosjektstøtten må
tilbakebetales til Digifin av de kommunene som tar Digihelse i bruk, gjennom en prosjektavgift. Digifin-ordningen
forvaltes av KS.
Prismodell:
Prosjektavgiften er todelt og består av et fastsatt beløp som betales ved tilknytning og som dekker en del av
prosjektstøtten, og et restbeløp som blir fakturert til kommunene i februar-mars 2021.
Engangskostnad ved tilknytning til Digihelse:
 kr 25 000 for kommuner < 5000 innbyggere
 kr 40 000 for kommuner > 5000 innbyggere
Restkostnad:
 Kostnaden fordeles på kommunene basert på innbyggertall i de kommunene som har tatt løsningen i bruk
ved utløpet av 2020.
Kostnaden kan bli mellom 2-4 kr pr. innbygger dersom utbredelsen dekker om lag 70% av befolkningen. Desto flere
kommuner som tar løsningen i bruk, desto lavere blir kostnaden per innbygger. Prosjektet har fått støtte fra Digifin
på inntil 14,4 millioner kroner, eks.mva. Dette inkluderer et risikotillegg på 10% og skal tilbakebetales til Digifin og
fordeles på de som tar i bruk løsningen.
Det tas forbehold om eventuell merverdiavgiftsplikt. Spørsmålet er under utredning.
Det er videre en forutsetning at kommunen er del av Digifin-ordningen, dvs. den må ha innbetalt et engangsbeløp på
kr 20 per innbygger til etablering av ordningen.
Kommuner som kommer på etter 31.12.2020 betaler samme prosjektavgift som kommuner som har tatt i bruk
løsningen tidligere (summen av engangskostnad og restkostnad). Beløpet tilfaller DigiFin.
Se http://www.ks.no/digifin for nærmere informasjon om Digifin-ordningen.
Se http://www.ks.no/digihelse for nærmere informasjon om Digihelse.
For å ta i bruk løsningen må kommunen inngå avtale med Direktoratet for e-helse gjennom å akseptere direktoratets
bruksvilkår. Ved å akseptere bruksvilkårene forplikter kommunene seg til å dekke drifts- og forvaltningskostnader for
løsningen. Kommunen må også inngå avtale med leverandør av kommunens pasientjournalsystem om bruk av
versjonen som støtter Digihelse og eventuell bistand til oppgradering.
Anmodning om aksept av vilkår
KS er ansvarlig for Digifin-ordningen, og ber om at rådmannen eller annen bemyndiget i kommunen aksepterer disse
vilkårene og returnerer dette vilkårsdokumentet i signert stand til Digihelse@ks.no merket med vår ref. 19/00230.
Kommunen aksepterer med dette vilkår og forpliktelser for tilbakebetaling til Digifin-ordningen som beskrevet over.
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