Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre
Møte
Dato
Tid
Sted
Medlemmer
Til stede

Ikke til stede

Observatører
Direktoratet
for e-helse

5/2019
28. oktober 2019
Kl. 09:00 – 09:30
Radisson Blu, Gardermoen
Herlof Nilssen (Helse Vest RHF)
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF)
Lars Vorland (Helse Nord RHF)
Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)
Kristin W. Wieland (KS)
Christian Fotland (Os kommune)
Camilla Dunsæd (Kristiansand kommune)
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet)
Trond Brattland (Tromsø kommune)
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)
Steffen Sutorius (DIFI)
Johan Rolnæs (Norsk Helsenett SF)
Inga Nordberg
Karl Vestli
Bodil Rabben

Arild Sundberg (for Svein Lyngroth, Oslo
kommune)
Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet)
Ivar Halvorsen (Legeforeningen)
Lilly Ann Elvestad (FFO)
Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen
for folkehelsen)

Siv Ingebrigtsen
Sonja Turøy Brugman

Sak
34/19
35/19
36/19

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat fra Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019
Ny e-helseorganisering - NEO

Sak
34/19

Tema
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det kom ingen innspill til innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden.
Godkjenning av referat fra Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019KW:
Det kom ingen innspill til referatet.
Vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner referat fra møtet 12. september 2019.
Ny e-helseorganisering - NEO
Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om status på virksomhetsoverdragelsen fra
Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett.

35/19

36/19

Sakstype
Godkjenning
Godkjenning
Drøfting

Det ble også orientert om hvordan samhandling knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av
nasjonale løsninger er tenkt. Det vurderes endringer i produkstyrer og opprettelse av nye råd,
men inntil videre vil f.eks. produktstyre i helsenorge.no videreføres i regi av NHN. Prioritering
knyttet til videreutvikling for nasjonale løsninger som er i drift og forvaltning, vil i all hovedsak
skje i tråd med områdestrategier. For prioritering av nye nasjonale utviklingstiltak, så er det
tenkt å skje i områdestyrer som er tenkt etablert.
Medlemmene gav tilbakemelding om at strukturen som er skissert er omfangsrik, både for
produkstyrer og områdestyrer. Direktoratet er enig i dette og svarte at man vil starte med å
etablere områdestyrer på noen områder med fortløpende evaluering av hvordan de fungerer.

side 1

Direktoratet informerte om at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å etablere teknisk
beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger høsten 2019. Medlemmene i utvalget skal
være aktører som skal betale for nasjonale e-helseløsninger. Direktoratet for e-helse skal lede
utvalget og sammen med NHN ivareta sekretariatsfunksjonen. Teknisk beregningsutvalg skal
bidra til at aktørene i sektoren får innsikt i kostnad og fordeling av disse.
Medlemmene gav utrykk for at det blant aktørene er misnøye med at man skal måtte betale
for å benytte nasjonale e-helseløsninger. Kommunesektoren påpekte at de mener nasjonale ehelseløsninger bør anses som kritiske løsninger i samfunnsstrukturen og dermed bør dekkes
av staten. De er også kritiske til enkelte endringer i statsbudsjettet.
Vedtak:
Nasjonalt e-helsestyre tar saken til orientering.
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