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  Møte i produktstyret Helsenorge 

Møte   37/2022   

Dato   10.11.22   

Tid   12:00-15.00   

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) 
Elin Høyvik Kindingstad (Direktoratet for e-helse) 
Finn Olav Mjærum (Helse Vest RHF)    
Henrik Maurstad Jonasson (Helsedirektoratet) 
Kjartan Olafsson (Legeforeningen, fastlege)   
Kirsti Pedersen (Oslo kommune)    
Kristin Brekke (Bergen kommune)  
Ingeborg Berge stedfortreder for Morten Svarverud (KS) 
Elena Fouantas Dahl stedfortreder for Nikolai Raabye Haugen (Unge 
funksjonshemmede)  
Nis Johannsen (Helse Sør-Øst RHF) 
Per Olav Skjesol (Helse Midt-Norge RHF)   
Rita Kilvær (Pasientreiser HF) 
Roger Schäffer (Folkehelseinstituttet)   
Trond Morten Trondsen (Studentskipnaden i Oslo)   

Ikke til stede:  

Observatører Inger Anette Finrud (Direktoratet for e-helse)  
Keneth Hermanstad (Norsk helsenett) 

Sekretariat/ 
deltakere fra 
NHN  

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         

1-37/22   
 

Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt godkjenning 
av referatet fra møtet 15.  september 2022.    
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT     

Tilslutning    12.00-11.05 

2-37/22  Oppfølgingssaker fra forrige møte. 
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT   

Orientering   12.05-12.15 

3-37/22   Statusgjennomgang Helsenorge. 
Nina Ulstein, Norsk helsenett   

Orientering   12.15-12.30 

   Innmeldte saker         

4-37/22   Leveranseplan 
Jonas Hansen, Norsk helsenett 

Tilslutning 12.30-12.40 

5-37/22   Timepris for 2023 
Line Ringheim, Norsk helsenett 

Tilslutning 11.40-12.55 

6-37/22 Støtte for autentisering med MinID på Helsenorge 
Kjetill Vassmo Lund, Norsk helsenett 

Tilslutning 12.55-13.15 

 Pause  13.15-13.25 

7-37/22   Veikart for Helsenorge med konsekvens for investeringer, 
drift- og forvaltningskostnader 
Nina Ulstein, Norsk helsenett 

Tilslutning 13.25-14.00 

8-37/22   Helsekort for gravide 
Hans Löwe Larsen, Direktoratet for e-helse og Ole Kristian 
Losvik, Norsk helsenett 

Drøfting 14.00-14.25 

9-37/22   Møteplan for 2023  
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT 

Tilslutning 14.25-14.40 

10-37/22   Evaluering av produktstyrets funksjon 
Erik M. Hansen, Helse Vest IKT 

Drøfting 14.40-14.55 

11-37/22   Eventuelt Drøfting 14.50-15.00 
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Oversikt over saker:   

Saks ID   Tema   Vedlegg   

   Faste saker      

1-37/22   Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 

godkjenning av referatet fra møtet 15.09.22. 

Erik M. Hansen, Helse Vest IKT.  

   
Forslag til beslutning:   
Produktstyret godkjenner innkalling og dagsorden.   
Produktstyret godkjenner referat fra møtet 15. september 
2022.   

Vedlegg 1: 220915 referat   

2-37/22 Oppfølgingssaker   
Erik. M. Hansen, Helse Vest IKT.   
 
Sak 8-36/22: Helsenorge-brukerråd primær legger frem 
evaluering av møteforumet  

1. NHN publiserer en oversikt over deltakere og mandat 
for brukerråd primær på nhn.no 

2. NHN undersøker hvordan brukermedvirkning kan 

styrkes som utgangspunkt for videre drøfting i 

produktstyret. 

Oppfølging: Punkt 1 er ivaretatt. Punkt 2 planlegges som sak i 
første produktstyremøte i 2023. 
 
Sak 11-36/22: Nasjonale innføringsplaner for Helsenorge og 
kjernejournal for kommunale helse- og omsorgstjenester  

1. Norsk helsenett inviterer inn E-helse til å informere 

om ny status i neste produktstyremøte. 

2. E-helse deler innføringsplanen for Helsenorge med 

produktstyret, når den er klar.  

Oppfølging: E-helse kommer inn i et produktstyremøte så 
fort de har noe nytt å legge frem. 
 
Sak 12-36/22: Eventuelt 

1. Erik henvender seg til Pasientreiser om deltagelse i 
produktstyret for Helsenorge. 
Oppfølging: Rita Kilvær, Adm. Dir. i Pasientreiser HF, 
kommer inn som nytt medlem i produktstyret. 
Velkommen! 

 
2. Sak om timespris på Helsenorge blir sak til neste 

produktstyremøte. 
Oppfølging: Sak 5-37/22 i dagens møte. 
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3. Sak om produktstyrets funksjon settes opp i neste 
produktstyremøte. 
Oppfølging: Sak 10-37/22 i dagens møte. 

 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret tar sak til orientering. 

3-37/22   Statusgjennomgang Helsenorge 
Nina Ulstein, Norsk helsenett.  
   
Norsk Helsenett informerer om status for Helsenorge.  
 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret tar saken til orientering.   

   

  Innmeldte saker      

4/37-22 Leveranseplan 

Jonas Hansen, Norsk helsenett. 

Oppdatert leveranseplan for Helsenorge legges frem for 

beslutning.  

Forslag til beslutning:   

Produktstyret gir sin tilslutning til leveranseplan for 

Helsenorge. 

Vedlegg 2: Leveranseplan 
for Helsenorge 

5-37/22  Timepris for 2023 

Line Ringheim, Norsk helsenett  
 
Norsk helsenett informerer produktstyret om ny timepris for 
2023.  
  
Forslag til beslutning:   
Produktstyret gir sin tilslutning til ny timepris.  

Vedlegg 3: Timespris for 
Helsenorge 

6-37/22   Støtte for autentisering med MinID på Helsenorge 

Kjetill Vassmo Lund, Norsk helsenett  
 
For å forenkle juridiske og organisatoriske forhold ønsker 
Helsenorge å kunne tilby bruk av MinID fra ID-porten som 
innloggingsløsning for tjenester for ungdom.  
 
Forslag til beslutning: 
Helsenorge etablerer støtte for innlogging via MinID. 

Vedlegg 4: Støtte for 
autentisering med MinID 
på Helsenorge 

 Pause  

  



      

Side 5 av 7   

   

7-37/22   Veikart for Helsenorge med konsekvens for investeringer, 

drifts og forvaltningskostnader 

Nina Ulstein, Norsk helsenett  
 
Produktstyret behandler forslag til oppdatert veikart for 
Helsenorge med konsekvens for hvilke behov som løses, nivå 
på investeringer og resulterende forvaltningsbehov.  
 
Forslag til beslutning:   
Produktstyret tilslutter justert veikart for Helsenorge. 
 
Produktstyret tilslutter et forventet samlet aktivitetsnivå for 
Helsenorge i 2023 på nivå med tidligere år (forventet 70-90 
mkr), med en forventet kostnader for drift og forvaltning på 
20% av investeringen (14-18 mkr). 

Vedlegg 5a: Oppdatert 
veikart - konsekvens for 
investeringer, drift- og 
forvaltningskostnader 
 
Vedlegg 5b: Utkast til 
oppdatert veikart 

8-37/22   Helsekort for gravide –informasjon om nytt oppdrag og 
demonstrasjon av sommerprosjekt 
Hans Löwe Larsen, Direktoratet for e-helse og Ole Kristian 
Losvik, Norsk helsenett 
  
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Direktoratet for e-
helse i samarbeid med Helsedirektoratet om å foreta en ny 
vurdering av alternativer for realisering av elektronisk 
helsekort for gravide. (ref. Tillegg til tildelingsbev nr. 11, 14. 
sept 2022). Vurderingen av alternative løsninger skal ta 
utgangspunkt i at det bygges videre på de nasjonale e-
helseløsningene og hensynta utviklingen på e-helseområdet 
de siste årene, herunder arbeidet med standardisering, 
utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger og 
sektorens arbeid med bedre journalløsninger. E-helse 
informerer produktstyret om plan for arbeidet.  
  
Produktstyret ga i møte 16/6/22 (sak 10/35-22) Helsenorge 
innspill behov som burde løses. Et av behovene produktstyret 
løftet fram, var behov for å erstatte dagens papirløsning, 
med et elektronisk helsekort for gravide. Samtidig fikk NHN 
fikk spørsmål fra en gruppe sommerstudenter ved 
Capgemini, om vi hadde problemstillinger de kunne arbeide 
med.  Vi foreslo at de kunne jobbe med helsekort for gravide 
og stilte til rådighet designsystem for Helsenorge og bidro til 
veiledning underveis. Legeteamet ved Studentsamskipnaden 
stilte seg også til rådighet for studentene. Studentene 
utviklet en prototype av et elektronisk helsekort for gravide. 
Produktstyret får en demonstrasjon av løsningen studentene 
utviklet. 
  
Det er ønskelig å få innspill fra produktstyret til videre arbeid. 
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Forslag til beslutning:   
Aktørene tar med seg innspill fra produktstyret i videre 
arbeid. 

9-37/22   Møteplan for 2023 og innretning av møtene 

Erik Hansen, Helse vest IKT 
 
Forslag til møtedatoer for 2023: 

1. 9. februar 2023, kl. 12.00-15.00. 
2. 20. april 2023, kl. 12.00-15.00. 
3. 8. juni 2023, kl. 11.00-15.00. Fysisk oppmøte med 

påfølgende middag, Oslo. 
4. 28. september 2023, kl. 12.00-15.00. 
5. 30. november 2023, kl. 12.00-15.00. 

 
Det foreslås at det i årshjulet for produktstyret tilrettelegges 
for at hver av de større aktørgruppene (RHFene, 
helseforvaltningen, fastleger og kommunale helsetilbud, 
helseinnovasjon og forskning, og innbyggere) får tildelt et 
møte for å spesielt gjennomgå planer for den gruppen sin 
bruk av Helsenorge, samt behov og problemstillinger de 
ønsker å ta opp med produktstyret. 
 
Det foreslås at man som nytt fast punkt i agenda legger inn 
en evaluering av møtet. 
 
Det minnes om at deltagere kan melde inn saker til møtene 
via sekretariatet. 
  
Forslag til beslutning:  
Forslag til møteplan og innretning for møtene tilsluttes. 

 

10-37/22 Evaluering av produktstyrets funksjon 

Erik M. Hansen, Helse Vest IKT 

 

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) 

 

Vedlegg 6: Evaluering av 

produktstyrets funksjon 

 

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/produktstyret-helsenorge/Mandat%20produktstyre%20helsenorge_juni2020.pdf
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
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Det er ønskelig at produktstyrets medlemmer bidrar til å 
drøfte: 
1.  I hvilken grad innfrir produktstyret på oppgavene i 
mandatet?  
2.  Hva er bra og hva bør forbedres? 

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

11-37/22   Eventuelt  

Vedlegg  
Vedlegg 1: 220915 referat   
Vedlegg 2: Leveranseplan for Helsenorge 
Vedlegg 3: Timepris 2023 
Vedlegg 4: Støtte for autentisering med MinID på Helsenorge 
Vedlegg 5a: Oppdatert veikart - konsekvens for investeringer, drift- og forvaltningskostnader 
Vedlegg 5b: Utkast til oppdatert veikart 

Vedlegg 6: Evaluering av produktstyrets funksjon 

 


