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 Referat fra møte teknisk 
beregningsutvalg for nasjonale e-

helseløsninger 
Møte 2/2022 

Dato 20.04.2022  

Tid Kl. 08.00-09.00  

Sted Teams 

Medlemmer Anne-Lise Härter, Apotekforeningen 
Sidsel Nordhagen, Lørenskog kommune  
Linn Karin Mydland, Bergen kommune 
Martin Fjordholm, KS 
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT 
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 
Sigrid Viken Hemstad, Norsk helsenett SF  
Nina Bjørlykke, Direktoratet for e-helse 
Anne Merete Crosby, Direktoratet for e-helse 
Karen Lima, Direktoratet for e-helse 

 
 
 

Ikke til stede Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF  
Hanne Gaaserød, Helse Sør-Øst RHF  

 

Øvrige Terje Wistner, KS  

 

Sak  Tema  Sakstype 

6/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  Beslutning 

7/22 Vurdere tallgrunnlaget for de nasjonale e-helseløsningene  Beslutning 

8/22 Videre prosess  Orientering 

 Eventuelt  

 

Sak Tema Sakstype 

6/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden Beslutning 

 Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. 
 
Reoppnevning av medlemmer i Teknisk beregningsutvalg for en ny toårs-
periode er ikke klar. Leder i utvalget, Karl Vestli, orienterte om at KS sitt 
forslag til medlem, Terje Wistner, fikk talerett i dette møtet. 
 

 

 Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

7/22 Vurdere tallgrunnlaget for de nasjonale e-helseløsningene Beslutning 

 Leder for utvalget, Karl Vestli, orienterte om møte i Nasjonalt e-helsestyre 30. 
mars der investeringer som medfører økte drift- og forvaltningskostnader i de 
nasjonale e-helseløsningene ble behandlet. Nasjonalt e-helsestyre ønsket å se 
en helhet ved beslutninger om investeringer knyttet til de nasjonale e-
helseløsningene. Basert på dette vil Direktoratet for e-helse og Norsk 
helsenett SF arbeide videre med en tydeliggjøring av beslutningsprosessene i 

 



 

side 2 

samråd med Helse- og omsorgsdepartementet. Dette berører ikke leveransen 
fra Teknisk beregningsutvalg 1. mai. 
 
Innspill: 
KS mente at nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og 
radiologisvar (NILAR) er omtalt på samme måte som de nasjonale e-
helseløsningene selv om tjenesten ikke er en del av forskriften.  
 
Flere av medlemmene mente at det fremkom i det siste avsnittet i kapittel 4.6 
i saksunderlaget fra Norsk Helsenett SF at NILAR ikke var en del av løsningene 
omfattet av forskriften. Etter drøftingen ble det konkludert med at innspillet 
tas inn i referatet og omtales i notatet fordi det er viktig at det er tydelig hva 
som omfattes av forskriften og også hva aktørene pålegges å betale. 
 

 Vedtak: 
Teknisk beregningsutvalg har vurdert og kvalitetssikret Norsk helsenett SFs 
tallgrunnlag med estimert vekst for de nasjonale e-helseløsningene for 2023 
slik det er forelagt for utvalget. 
 

 

8/22 Videre prosess Orientering 

 Leder for utvalget orienterte om videre prosess frem til oversendelse av notat 
til Helse- og omsorgsdepartementet 29. april. Videre ble det besluttet at siste 
dato for høstsesjonen er 26. september.  
 

 

 Eventuelt  

 Leder i utvalget orienterte om et oppfølgingspunkt fra notatet høsten 2021 
om bruk av kvalitetssikringsbegrepet.  
 
Utdrag fra notatet høsten 2021:  
«Det er også i utvalgets mandat å gjøre en kvalitetssikring av tallgrunnlaget. 
Utvalget ønsket ikke å benytte kvalitetssikringsbegrepet på det arbeidet som 
har blitt gjort i Teknisk beregningsutvalg i år. Teknisk beregningsutvalg ønsker 
å få grundigere innsikt i baseline og driverne for vekst dersom de skal 
kvalitetssikre finansieringsbehovet. 
 
Det er en ambisjon om at kvalitetssikringsbegrepet også kan benyttes i 
fremtidige vedtak, og det var også enighet i møtet om å arbeide med hvordan 
kvalitetssikringsarbeidet kan forbedres i vårsesjonen av Teknisk 
beregningsutvalg.» 
 
Forslaget om at dette behandles som tema på det første møtet høsten 2022 
fikk tilslutning i utvalget. 
 

 

 


