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  Møte i produktstyret Helsenorge   

    

Møte   36/2022   

Dato   15.09.22   

Tid   12:00-14.45   

Sted   Teams-møte   

Medlemmer  

Til stede: 
 

Erik M. Hansen, Leder (Helse Vest IKT)      
Bodil Rabben (Norsk helsenett)   
Bengt Flygel Nilsfors stedfortreder for Bjørn Nilsen (Helse Nord) 
Inger Anette Finrud stedfortreder for Elin Høyvik Kindingstad (Direktoratet for e-
helse) 
Finn Olav Mjærum (Helse Vest RHF)    
Kirsti Pedersen (Oslo kommune)    
Kjartan Olafsson (Legeforeningen, fastlege)   
Kristin Brekke (Bergen kommune)  
Morten Svarverud (KS) 
Per Olav Skjesol (Helse Midt-Norge RHF)   
Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet)   
Trond Morten Trondsen – (Studentskipnaden i Oslo) 
Vibeke Herikstad stedfortreder for Nis Johannsen (Helse Sør-Øst RHF) 
Henrik Maurstad Jonasson (Helsedirektoratet) 

Ikke til stede: Nikolai Raabye Haugen (Unge funksjonshemmede)  
 

Observatører Keneth Hermanstad (Norsk helsenett) 

Sekretariat Nina Linn Ulstein (Norsk helsenett)      
Jacqueline Paulsen (Norsk helsenett)   
Silje Fossbakken (Norsk helsenett)   
Line Ringheim (Norsk helsenett) 
Julie Lochner (Norsk helsenett) 
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Agenda:   

Saks ID   Tema   Sakstype   Tidspunkt   

   Faste saker         

1-36/22   Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning 
av referatet fra møtet 16. Juni 2022.   
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT   

Tilslutning    

12.00-12.05 

2-36/22  Oppfølgingssaker fra forrige møte 
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT   

Orientering   
12.05-12.15 

3-36/22   Statusgjennomgang Helsenorge 
Nina Ulstein, NHN   

Orientering   
12.15-12.35 

   Innmeldte saker       

4-36/22   Leveranseplan 
Jonas Hansen, Norsk helsenett 

Beslutning 
12.35-12.45 

5-36/22   Orientering om anskaffelse av nytt CMS for felles nettløsning 
for spesialisthelsetjenesten (FNSP)  
Tommy Bjørnsgård og Beate Oliver, Norsk helsenett 

Orientering   

12.45-13.00 

6-36/22 Etablering av triagering for fastleger på Helsenorge  
Nina Brøyn, Helsedirektoratet og Trudi Rød, Norsk helsenett 

Orientering   
13.00-13.15 

7-36/22   Prinsipper for koblingen mellom Helsenorge og andre 
løsninger i markedet 
Inger Anette Finrud, Direktoratet for e-helse 

Tilslutning   

13.15-13.30 

 Pause  13.30-13.45 

8-36/22   Helsenorge-brukerråd primær legger frem evaluering av 
møteforumet 
Tonje Ellingsen og Emilie Korsvold, Norsk helsenett 

Orientering   

13.45-14.00 

9-36/22   Lettlest innhold på Helsenorge 
Julie Lochner, Norsk helsenett 

Orientering   
14.00-14.10 

10-36/22   Pasientens prøvesvar på Helsenorge  

Kim Hoel Halvorsen, John Carleton Dana, Kristoffer Rui, Norsk 
helsenett 

Orientering   

14.10-14.25 

11-36/22 Nasjonale innføringsplaner for Helsenorge og Kjernejournal 
for kommunale helse- og omsorgstjenester   
Tuva Føleide Knutsen, Direktoratet for e-helse 

Orientering   14.25-14.35 

12-36/22   Eventuelt  14.35-14.45 
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Oversikt over saker:   

Saks ID   Tema   Vedlegg   

   Faste saker      

1-36/22   Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 

godkjenning av referatet fra møtet 16.06.22. 

Erik M. Hansen, Helse Vest IKT.  

   
Forslag til beslutning:   
Produktstyret godkjenner innkalling og dagsorden.   
Produktstyret godkjenner referat fra møtet 16. juni 2022.   

Vedlegg 1:   
220616 referat 
produktstyret Helsenorge 

2-36/22 Oppfølgingssaker   
Erik. M. Hansen, Helse Vest IKT.   
 
Sak 3-33/22: Statusgjennomgang Helsenorge  
Brukerråd primær gjennomfører evaluering og resultatet 
legges fram for Produktstyret.  
Oppfølging: Evaluering ble gjennomført før sommeren og 
resultatet deles i dagens produktstyremøte.  
 
Sak 5-35/22: Leveranseplan   
NHN utvider leveranseplan med størrelse på 
investeringsbeløp og endrer farger fra rødt til grått i kolonne 
for fremgang.  
Oppfølging: Norsk helsenett endret layout og lagt til 
forklarende tekster til oppgavene.  Vi jobber med å finne en 
egnet måte å presentere størrelsen på oppgaver. 
 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret tar sak til orientering. 

 

3-36/22   Statusgjennomgang Helsenorge   

Nina Ulstein, Norsk helsenett.  
   
Norsk Helsenett informerer om status for Helsenorge.  
 
Forslag til beslutning: Produktstyret tar saken til orientering.   

   

  Innmeldte saker      

4-36/22 Leveranseplan 

Jonas Hansen, Norsk helsenett   
 
Oppdatert leveranseplan for Helsenorge 

legges fram for beslutning. 

 

Forslag til beslutning: Produktstyret gir sin tilslutning til 
leveranseplan for Helsenorge 

Vedlegg 2: Leveranseplan 
for Helsenorge 
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5-36/22 Orientering om anskaffelse av nytt CMS for Felles 

nettløsning for spesialisttjenesten 

Tommy Bjørnsgård og Beate Oliver, Norsk helsenett 

 
SharePoint-teknologien som brukes i Felles nettløsning 
spesialisttjenesten (FNSP) er utdatert og dekker ikke dagens 
behov for informasjonsforvaltning. Det er også manglende 
utviklerkompetanse i markedet og løsningen har end of 
support i 2024 og end of life i 2026. Det var derfor 
nødvendig å gjennomføre en anskaffelse av ny 
publiseringsløsning for FNSP. I anskaffelsen ble det lagt inn 
en opsjon som kan benyttes av Helsenorge. Produktstyret 
informeres om resultat fra gjennomført anskaffelse av ny 
publiseringsløsning (CMS) for FNSP. 
 
Forslag til beslutning: Produktstyret tar saken til orientering.   

 

6-36/22   Etablering av triagering for fastleger på Helsenorge 
Nina Brøyn, Helsedirektoratet og Trudi Rød, Norsk helsenett 
 
Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har sammen med 
Helse- og omsorgsdepartementet kommet frem til at piloten 
med bruk av det eksterne verktøyet Doctrin skal avsluttes 
som planlagt innen utgangen av året 2022. I samarbeid med 
Helse- og omsorgsdepartementet har vi kommet frem til at 
vi i stedet skal følge opp piloten med å utvikle en ny 
triageringsløsning på Helsenorge. Helsedirektoratet har fått 
midler fra Digitaliseringsdirektoratet til dette 
utviklingsarbeidet fra 2022 til 2025. Parallelt med arbeidet 
med pilotens siste halvår, har Helsedirektoratet og Norsk 
helsenett startet opp arbeidet med å utvikle en 
triageringsløsning på Helsenorge. Vi orienterer om bakgrunn 
for valget, forventet gevinster og tidsperspektivet. 
 
Forslag til beslutning: Produktstyret tar saken til orientering. 

 

7-36/22   Prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre 
løsninger i markedet 
Inger Anette Finrud, Direktoratet for e-helse 

 

Direktoratet for e-helse fikk i 2021 i oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet å vurdere hvilke prinsipper som bør 

ligge til grunn for koblingen mellom den nasjonale 

innbyggerportalen og andre løsninger i markedet. Mål med 

prinsippene er at innbyggeren opplever en helhetlig helse- 

og omsorgstjeneste, og at utviklingen av tjenestetilbudet blir 

mer samordnet.  

 

Vedlegg 3: Prinsipper for 
kobling mellom 
Helsenorge og andre 
løsninger i markedet 
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Det ble utarbeidet fire prinsipper som ble sendt på høring i 

sektoren i januar 2022. Det kom mange gode innspill 

gjennom høringsprosessen, og som et resultat er det nå 

utarbeidet et oppdatert utkast til prinsipper og anbefalinger 

for etterlevelse. Prinsippene vil etter planen bli publisert 

som et normerende produkt på ehelse.no medio oktober 

2022. 

  

Prinsippene er en orienteringssak i NUIT 14. september og 

skal opp i Nasjonalt e-helseråd 21. september 2022.  

  

Forslag til beslutning: Produktstyret gir sin tilslutning til 
prinsipper for kobling mellom Helsenorge og løsninger i 
markedet. 

8-36/22   Helsenorge-brukerråd primær legger frem evaluering av 
møteforumet 
Tonje Ellingsen og Emilie Korsvold, Norsk 

helsenett 

 

Helsenorge-brukerråd primær gjennomførte i mai/juni 2022 
en evaluering av møteforumet, som de eksterne deltakerne i 
møteforumet besvarte. Evalueringen ble gjennomført via 
spørreundersøkelse, og ble blant annet fulgt med opp med 
en workshop. Evalueringen og resultatene legges frem for 
produktstyret til Helsenorge. 
 

Forslag til beslutning: Produktstyret tar saken til orientering. 

 

9-36/22   Lettlest innhold på Helsenorge 
Julie Lochner, Norsk helsenett 

 
Helsedirektoratet har etablert en ny nasjonal veileder om 
helserettighetene til personer med psykisk 
utviklingshemming. Norsk helsenett og Helsedirektoratet har 
i samarbeid gjennomført prosjekt Lettlest for å 
tilgjengeliggjøre denne veilederen.  
 
Målgruppen for prosjektet er personer med lett eller 
moderat psykisk utviklingshemming, deres pårørende eller 
tjenesteyter (verge, personalet ved institusjon, assistenter 
og så videre) og helse- og omsorgstjenestene i kommunene. 
   
Det er gjort en rekke tilpasninger i språk, formatering og 
navigasjon for å møte behovene til målgruppen. 
Produktstyret får en orientering om tilpasningene som er 
gjort i lettlest-sidene. 
 
Forslag til beslutning: Produktstyret tar saken til orientering. 
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10/36-22 Pasientens prøvesvar på Helsenorge 
Kim Hoel Halvorsen, John Carleton Dana, 

Kristoffer Rui, Norsk helsenett 

 
Et av tiltakene i program for digital samhandling er nasjonal 

tjeneste for tilgang til prøvesvar. Pasientens prøvesvar 

(tidligere NILAR) skal gi klinikere tilgang til å kunne se 

prøvesvar gjennom Kjernejournal, og innbyggere tilgang 

gjennom Helsenorge.  

 

Som ledd i spesifikasjonsarbeidet er det utarbeidet en 

prototype som viser hvordan tjenesten kan framstå for 

innbyggere. Prototypen er testet med brukere og det gjøres 

justeringer basert på tilbakemeldinger.  

 

Produktstyret får en introduksjon til arbeidet og får se 

hvordan dette kan framstå for innbyggere på Helsenorge i 

prototypen. 

 
Forslag til beslutning: Produktstyret tar saken til orientering. 

 

11-36/22 Nasjonale innføringsplaner for Helsenorge og kjernejournal 
for kommunale helse- og omsorgstjenester  
Tuva Føleide Knutsen, Direktoratet for e-helse 

 
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet å lage en nasjonal innføringsplan for 
tjenester på Helsenorge og oppdatere nasjonal 
innføringsplan for kjernejournal for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Dette arbeidet skal gjøres i tett samarbeid 
med KS og har en frist 1. desember 2022.  
 
Direktoratet orienterer produktstyret om planer for 
arbeidet, status og veien videre.  
 
Forslag til beslutning: Produktstyret tar saken til orientering. 

 

12-36/22   Eventuelt    

Vedlegg 
Vedlegg 1: 220616 referat produktstyret Helsenorge 
Vedlegg 2: Leveanseplan for Helsenorge 
Vedlegg 3: Prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet  

 


