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Referat fra møte teknisk beregningsutvalg 
for nasjonale e-helseløsninger 

Møte 6/2020 

Dato 23.09.2020  

Tid 08:00 – 09.00  

Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1 Skøyen, Oslo 
Skype  

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 IKT 
Hanne Gaaserød, Helse Sør Øst RHF 
Egil Johannesen, Legeforeningen 
Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, leder av utvalget 
Jon Helge Andersen, Direktoratet for e-helse, leder av sekretariatet 

Sekretariat Hilde Lyngstad, Norsk Helsenett SF 
Frode Johansen, Norsk Helsenett SF 
Marit Albinson, Norsk Helsenett SF 
Anne Merete Crosby, Direktoratet for e-helse 
Karen Lima, Direktoratet for e-helse 
Kjersti Skavik, Direktoratet for e-helse 
Ole Bryøen, Direktoratet for e-helse 
Jørgen Gaarud (innleid), Direktoratet for e-helse 

 
 
 

Ikke til stede Fredrik Glorvigen, Norsk Helsenett SF 
Johan Ronæs, Norsk Helsenett SF 

 

Øvrige Kirsti Pedersen, Oslo kommune (tilhører)  

 

Sak  Tema  Sakstype 

1/20 Innledning av møteleder Orientering 

2/20 Godkjenning av referat 3. september Beslutning 

3/20 Siden sist Orientering 

4/20 Tilbakemeldinger på utsendt notat Drøfting 

5/20 Veien videre Orientering 

6/20 Behov for endringer i Teknisk beregningsutvalgs mandat Drøfting 

 Eventuelt  

 

Sak Tema Sakstype 

1/20 Innledning av møteleder Godkjenning 

 Møteleder innledet om medieoppslag i Dagens Medisin der FrP 
signaliserte at de vil stemme imot e-helseloven. 
 

 

2/20 Godkjenning av referat 3. september Orientering 

 Møtereferatet ble godkjent. 
 

 

3/20 Siden sist Drøfting 

 Notatet ble sendt ut til Teknisk beregningsutvalg 15. september, og 
innen fristen 22. september hadde sekretariatet mottatt innspill fra 
Apotekforeningen og kommunesiden. 
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4/20 Tilbakemeldinger på utsendt notat Drøfting 

 Kommunesiden hadde gitt et felles skriftlig innspill i forkant av 
møtet. Et innspill var at notatet må kunne leses uavhengig av andre 
dokumenter. Sentrale definisjoner må bli tydeliggjort for å øke 
lesbarheten. Videre mente kommunesiden at det var hensiktsmessig 
å illustrere Teknisk beregningsutvalg sin tilknytning til den nasjonale 
styringsmodellen. Det burde presiseres at prinsippene også skal 
gjelde for fremtidige løsninger. Det ble stilt spørsmål om det er 
tilstrekkelig definert hvilke løsninger de nasjonale e-helseløsningene 
vil omfatte fremover. Sekretariatet presiserte at e-helseloven har 
definert hvilke nasjonale e-helseløsninger som er omfattet, og at 
loven må endres dersom nye løsninger skal inkluderes.  
Kommunesiden ønsket at det var tydelig hvor beslutningene som 
fører til økte drift- og forvaltningskostnader for dem fattes. Videre 
mente kommunesiden at det var viktig at notatet er pedagogisk med 
nøye definisjoner for å gjøre det enkelt for alle å forstå innholdet.  
 
RHFene ønsket at økninger i kostnader fremover kan spores til 
beslutninger/beslutningsunderlag. Det ble stilt spørsmål om påslaget 
som NHN benytter på sine tjenester bør fjernes. Møteleder 
kommenterte at dette er en rammebetingelse for NHN. Videre ble 
det gitt innspill om at NHN sitt argument om at løsningene er teknisk 
klare til bruk bør komme tidligere i notatet. Argumentasjonen fra 
aktørene burde være samlet og oppsummeringene burde kunne 
leses alene. Direktoratet for e-helse sin stemme må også 
fremkomme i notatet. Sekretariatet ble oppfordret til å avklare 
tilbakemeldingene med aktørene. Vurderingskriteriene bør 
inkluderes i notatet.  
 
Apotekforeningen hadde sendt innspill skriftlig i forkant av møtet.  
 
Legeforeningen støttet RHFenes kommentarer om struktur og 
innhold.  
 

 

5/20 Veien videre  

 Sekretariatet opplyste om at det vil sendes ut ny versjon av notatet 
7. oktober. Det vil være møte i Teknisk beregningsutvalg 13. oktober. 
Deretter oversendes notatet til Helse- og omsorgsdepartementet 15. 
oktober.  
 

 

6/20 Behov for endringer Teknisk beregningsutvalgs mandat  

 Hver enkelt aktør kan komme med innspill til endringer av mandatet. 
Direktoratet for e-helse skal også ta stilling til dette. Direktoratet for 
e-helse opplyste om at en tydeligere tilknytning mellom den 
nasjonale styringsmodellen og Teknisk beregningsutvalg kan 
presiseres i mandatet. 
 

 

 Eventuelt  

 Det var ingen saker under eventuelt  

 


