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  Møte i produktstyret helsenorge.no   
    

Møte   31/2021   

Dato   16.09.21   

Tid   12:00-15.00   

Sted   Join.nhn.no   

Medlemmer   Erik M. Hansen, Leder (Helse Vest IKT)      
Wenche Snell (Helsedirektoratet)   
Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF)   
Bodil Rabben (Norsk helsenett)   
Finn Olav Mjærum (Helse Vest RHF)    
Christina Rolfheim-Bye (Folkehelseinstituttet)   
Kjartan Olafsson (Legeforeningen, fastlege)   
Kristin Brekke (Bergen kommune)   
Per Olav Skjesol (Helse Midt-Norge RHF)   
Kirsti Pedersen (Oslo kommune)    
Nis Johansen (Helse Sør-Øst RHF)   
Terje Wistner (KS) 
Nikolai Raabye Haugen (Unge funksjonshemmede)    
Inger Anette Finrud (Direktoratet for e-helse)   
Keneth Hermanstad (Norsk helsenett) – observatør    
Trond Morten Trondsen – (Studentskipnaden i Oslo)   
 
Andre: Jon-Torgeir Lunke er observatør på sak 9. 

Sekretariat   Nina Linn Ulstein (Norsk helsenett)      
Jacqueline Paulsen (Norsk helsenett)   
Silje Fossbakken (Norsk helsenett)   
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Agenda:   

Saks ID   Tema   Sakstype   Tidspunkt   

   Faste saker         

1-31/21   Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 
godkjenning av referatet fra møtet 17. juni 
2021.   
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT   

Tilslutning    12:00-12:05   

2-31/21   Oppfølgingssaker fra forrige møte. 
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT   

Orientering   12:05-12:10   

3-31/21   Statusgjennomgang Helsenorge. 
Nina Ulstein, NHN   

Orientering   12:10-12:35   

   Innmeldte saker         

4-31/21   Utkast til prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre 
løsninger i markedet (40 min) 
Elin Høyvik Kindingstad, Inger Anette Finrud, Merete Lassen, Jørn 
Sikkerbøl, Direktoratet for e-helse.  

Drøfting 12:35-13.15 

5-31/21   Teknisk tilstand – oppdatering på status (15 min) 
Kjetill Vassmo Lund, Norsk helsenett 

Orientering 13.15-13.30 

6-31/21   Språkstøtte på Helsenorge (15 min) 
Julie Lochner, Nina Linn Ulstein, Norsk helsenett 

Tilslutning 13.30-13.45 

 Pause 10 min  13.45-13.55 

7-31/21   Effekter av digitale innbyggertjenester (30 min) 
Monika Johansen, Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-
helseforskning 

Orientering 13.55-14.25 

8-31/21   Innbyggertjenester på Helsenorge i regi av 
Helsedataprogrammet (20 min) 
Fredrik Glorvigen og Åsa Karen Otterstedt, Norsk helsenett 

Orientering 14.25-14.45 

9-31/21   Produktplan (10 min) 
Jonas Hansen 

Tilslutning 14.45-14.55 

10-31/21   Eventuelt (5 min)  14.55-15.00 
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Oversikt over saker:   

Saks ID   Tema   Vedlegg   

   Faste saker      

1-31/21   Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning av 
referatet fra møtet 21.04.21. 
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT.  
   
Forslag til beslutning:   
Produktstyret godkjenner innkalling og dagsorden.   
Produktstyret godkjenner referat fra møtet 21. april 2021.   

Vedlegg 1:   
210617 Referat   

2-31/21 Oppfølgingssaker   
Erik. M. Hansen, Helse Vest IKT.  
 
Sak 1, Eventuelt 31/21: Produktstrategi for Helsenorge er revidert og 
vedlagt innkallingen til møtet.  
 
Sak 10-29/21: Møtereferat og saksvedlegg til produktstyremøter 
publiseres nå på nhn.no: www.nhn.no/nasjonale-e-
helselosninger/helsenorge/produktstyret-helsenorge 
 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret tar sakene til orientering. 

Vedlegg 2: 
Produktstrategi 
Helsenorge v1.0 

3-31/21   Statusgjennomgang Helsenorge.   
Nina Linn Ulstein, Norsk helsenett.   
   
Norsk Helsenett informerer om status for Helsenorge.  
   
Forslag til beslutning:   
Produktstyret tar saken til orientering.   

   

  Innmeldte saker      

4-31/21   Utkast til prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger 
i markedet (40 min). 
Inger Anette Finrud, Direktoratet for e-helse. 
 
Direktoratet for e-helse har fått et tillegg til tildelingsbrev nr. 3 der 
Helse- og omsorgsdepartementet ber Direktoratet for e-helse om å: 
1) beskrive hvordan helse Midt-Norge RHF med utviklingen av Helsami 

vil imøtekomme kravene i foretaksprotokollen, herunder en konkret 
beskrivelse av hvordan innbyggerne i helse Midt-Norge med 
utviklingen av Helsami vil oppleve inngangen til offentlige helse- og 
omsorgstjenester på nett, og 

2) komme med en nærmere beskrivelse av hvilke prinsipper 
direktoratet vurderer at skal ligge til grunn for koblingen mellom 
den offentlige innbyggerplattformen - Helsenorge og andre 
løsninger i markedet, herunder regionale/lokale plattformer. 

 

Vedlegg 3: 
Arbeidsdokument 
prinsipper v05 

https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/helsenorge/produktstyret-helsenorge
https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/helsenorge/produktstyret-helsenorge
https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/helsenorge/produktstyret-helsenorge
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Leveranse 1) ble oversendt HOD 22. april 2021. For leveranse 2) har 
Direktoratet frist til 1. november. Del-leveranse 2 skal sees i 
sammenheng med direktoratets arbeide med utvikling av anbefaling om 
bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke 
gjennomføringskraften på e-helseområdet, herunder forslag til 
prinsipper for bruk av markedet, som ble gitt i tildelingsbrev for 2021 
(FIN oppdraget). Arbeidet skal utføres i samarbeide med Norsk 
Helsenett SF. 
 
Saken i Produktstyret vil være en drøftingsak der vi ønsker innspill på et 
arbeidsutkast for prinsipper.  
 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret ber e-helse ta med innspill fra møtet i det videre arbeidet.    

5-31/21   Teknisk tilstand – oppdatering på status (15 min). 
Kjetill Vassmo Lund, Norsk helsenett. 
 
Produktstyret fikk i møte 15 februar, sak 6-28/21, en gjennomgang av 
teknisk tilstand for Helsenorge, og tiltak for å redusere teknisk gjeld. Det 
er gjennomført arbeid i tråd med planer for året. Produktstyret får 
informasjon om arbeidet som er gjort i år og nåværende status. 
 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret tar saken til orientering.   

   

6-31/21   Språkstøtte på Helsenorge (15 min). 
Julie Lochner, Nina Linn Ulstein, Norsk helsenett. 
   
Helsenorge benyttes av en stor del av befolkningen. Det er over tid 
arbeidet med å tilrettelegge for ulike målformer, og for ulike språk. 
Dette er arbeid som produktstyret også har bidratt til å prioritere 
tidligere. Arbeidet har gitt resultater, men det er fortsatt slik at 
Helsenorge ikke innfrir krav i mållova. Det er også begrenset støtte for 
andre språk. Manglende innfrielse av mållova er dokumentert som del 
av den tekniske gjelden for Helsenorge (ref. sak 5-31/21 i dette møtet). 
 
Forslag til beslutning:   

• Produktstyret ønsker en nærmere analyse og plan for innfrielse 
av mållova. 

• Produktstyret ber aktører som har artikler og tjenester på 
Helsenorge om å bidra til innfrielse av mållova. 

Vedlegg 4: 
Språkstøtte på 
Helsenorge 

 Pause    

7-31/21   Effekter av digitale innbyggertjenester (30 min). 
Monika Johansen, Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-
helseforskning. 
  
Nasjonalt senter for e-helseforskning har i flere år forsket på effekter at 
digitale innbyggertjenester. Dette gir kunnskap som er viktig for 
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hvordan man bruker og utvikler mulighetene digitale tjenester gir. Det 
er viktig å både hente ut de gode effektene, og å unngå uønskede 
effekter. Produktstyret får innsikt i noen av funnene fra forskningen. 
 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret tar saken til orientering.   

8-31/21   Innbyggertjenester på Helsenorge i regi av 
Helsedataprogrammet (20 min). 
Fredrik Glorvigen og Åsa Karen Otterstedt, 
Norsk helsenett. 
   
Helsedataprogrammet – delprosjekt fellestjenester har bidratt til å 
etablere flere innbyggertjenester for registre. Produktstyret informeres 
om hva som er etablert og nå tilgjengelig for registre.  
 
Det er i dialog med helse- og omsorgsdepartementet etablert en 
anbefalt modell for finansiering av drift og forvaltning av tjenester for 
registre. Det er ønskelig at produktstyret får innsikt i modellen.  
 
Forslag til beslutning:  
Produktstyret tar saken til orientering.  

   

9-31/21   Produktplan for Helsenorge  
Jonas Hansen, Norsk helsenett.   
   
Oppdatert leveranseplan for Helsenorge legges fram for 
beslutning. 
 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret gir sin tilslutning til leveranseplan for Helsenorge.   

Vedlegg 5: 
Leveranseplan for 
Helsenorge 

10-31/21   Eventuelt    
 

Vedlegg:   

Vedlegg 1: 210617_referat   

Vedlegg 2: Produktstrategi Helsenorge v1.0 

Vedlegg 3: Arbeidsdokument prinsipper v05 

Vedlegg 4: Språkstøtte på Helsenorge  

Vedlegg 5: Leveranseplan for Helsenorge 


