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Referat fra møte teknisk beregningsutvalg 
for nasjonale e-helseløsninger 

Møte 6/2021 

Dato 29.09.21  

Tid 08.00 – 09.00  

Sted Video 

Medlemmer Anne-Lise Härter, Apotekforeningen 
Sidsel Nordhagen, Lørenskog kommune  
Linn Mydland, Bergen kommune 
Martin Fjordholm, KS 
Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF  
Erik M. Hansen, Helse Vest RHF 
Hanne Gaaserød, Helse Sør-Øst RHF 
Egil Johannesen, Legeforeningen  
Johan Ronæs, Norsk helsenett SF  
Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, leder av utvalget 
Siv Ingebrigtsen, Direktoratet for e-helse, leder av sekretariatet 

Sekretariat Marit Albinson, Norsk helsenett SF 
Rita Jostad Midthaug, Norsk helsenett SF 
Anne Merete Crosby, Direktoratet for e-helse 
Karen Lima, Direktoratet for e-helse 
Ole Bryøen, Direktoratet for e-helse 
Nina Bjørlykke, Direktoratet for e-helse 

 
 
 

Ikke til stede Johan Ronæs, Norsk helsenett SF  
Anne-Lise Härter, Apotekforeningen 

 

Øvrige Terje Wistner, KS (tilhører)  
Frank Ivar Aarnes, Helse Sør-Øst RHF (tilhører) 
Harald Storbekkrønning, Helse Sør-Øst RHF (tilhører) 

 

 

Sak  Tema  Sakstype 

23/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Beslutning 

24/21 Vurdere notat Drøfting 

 Eventuelt  

 

Sak Tema 

23/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Direktoratet for e-helse informerte om at presentasjonen vist i møtet i Teknisk 
beregningsutvalg 1. september viste en kostnadsøkning på Helsenorge og kjernejournal på 
26 MNOK, og dette ble gjengitt i referatet. Det korrekte er 21 MNOK (korrekt angitt i 
saksunderlaget). Referatet fra 1. september korrigeres derfor til 21 MNOK. 
 

24/21 Vurdere notat 

 Nina Bjørlykke, Direktoratet for e-helse, presenterte notatet for medlemmene i Teknisk 
beregningsutvalg. 
 
Innspill: 
Utvalgets vurdering av kostnadsnivået for 2022 

• Det ble gitt innspill om at «ukjent finansiering» ikke var et godt begrep. Dette ble i 
notatet endret til «udekket behov for finansiering». 
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• Det ble stilt spørsmål om ubrukte midler kunne brukes til udekket behov for finansiering 
i påfølgende år. Norsk helsenett SF svarte at planlagte oppgaver som ikke blir 
gjennomført i år må skyves til neste år sammen med midlene. Imidlertid kan eventuelle 
midler etter innsparinger overføres og komme til fratrekk i kostnadene påfølgende år. 
Leder i Teknisk beregningsutvalg presiserte at Norsk helsenett SF i vårsesjonen vil 
presentere regnskapet for 2021, og at eventuelle innsparinger vil komme frem der.  

 
Vedtak 
Teknisk beregningsutvalg drøftet notatet og ba sekretariatet ta med seg innspillene som 
kom i møtet. Deretter sendes notatet til medlemmene i Teknisk beregningsutvalg for 
eventuelle innspill før det sendes til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

 Eventuelt 

 Etter møtet ble det i e-post orientert om mulig merverdikonsekvenser knyttet til fakturering 
til aktørene. Det ble derfor presisert i notatet at beregningene ikke inkluderer mva. 
 

 


