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Bakgrunn 

Produktstyret for Helsenorge har fungert siden 2016. Mandat som ligger til grunn for 
produktstyrets arbeid er besluttet av Nasjonalt e-helseråd (tidligere Nasjonalt e-helsestyre).  
 
Produktstyrets mandat, møtedokumenter og styringsdokumenter for Helsenorge finnes her:  

1. Mandat for produktstyret: Mandat produktstyre helsenorge_juni2020.pdf (nhn.no) 
2. Saker produktstyret har behandlet: Produktstyret Helsenorge - Norsk helsenett 

(nhn.no).  
3. Styringsdokumenter for Helsenorge: Styringsdokumenter - Norsk helsenett (nhn.no) 

 

I mandatet for produktstyret står det blant annet at: 
 

«Formålet med Produktstyret for Helsenorge er å sikre helhetlig utvikling, forvaltning og drift 
av Helsenorge i tråd med nasjonale strategier og prioriteringer, samt at Helsenorge som 
plattform tilrettelegges for at markedsaktører kan gjenbruke data og tekniske tjenester til 
innovasjon og tjenesteutvikling. Produktstyret skal også bidra til at tjenester på Helsenorge 
skal gi nytte for helsepersonell i møte med innbygger.   
  
Produktstyret skal:   

• anbefale veikart og målbilde for Helsenorge  
• beslutte endringer i prosjektporteføljen ved behov  
• beslutte løsningsvalg på tvers av tjenesteeiere ved behov  
• anbefale/innstille rammebetingelser for vedlikehold og forvaltning av Helsenorge for 

behandling i nasjonal rådsmodell for e-helse 

  
Oppgaver og ansvarsområder for produktstyret:  

Forslag til veikart og målbilde for Helsenorge i samsvar med nasjonal e-helsestrategi:  
• ivareta et oppdatert veikart for tjenester på Helsenorge.  
• foreslå nye prosjekter til nasjonal portefølje.  

Vurdere behov og forslag til større endringer i produktet:  

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/produktstyret-helsenorge/Mandat%20produktstyre%20helsenorge_juni2020.pdf
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/produktstyret-helsenorge
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/produktstyret-helsenorge
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/produktstyret-helsenorge/styringsdokumenter


• vurdere og beslutte behov og forslag til større endringer, som utgjør vesentlige 
endringer av funksjonalitet, brukeropplevelse og tjenestens innhold på tvers av 
tjenesteeiere.  

Være orientert om status for utvikling av helsenorge.no og innstille til beslutning om 
eskalerte saker.  

Bidra til riktige rammebetingelser for vedlikehold og forvaltning av Helsenorge:  
• evaluere dagens forvaltning og vurdere forbedringer og nye rammebetingelser  
• finansieringsmodell for forvaltning  

 
Dersom det er uenighet i Produktstyret Helsenorge, kan uenighet eskaleres i nasjonal 
rådsmodell»    
.   

Problemstilling  

Det er ønskelig at produktstyrets medlemmer drøfter:   
1.  I hvilken grad innfrir produktstyret på oppgavene i mandatet?  
2.  Hva er bra og hva bør forbedres? 

   

Anbefaling med begrunnelse  

Produktstyret drøfter saken og gir sine innspill til forbedring av produktstyret sitt arbeid. 

 


