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Referat 
Nasjonal arena for samhandling mellom Direktoratet og fag- og interesseforeninger 

Dato 17.09.2018 

Tid 10:00-12:00  

Sted Verkstedveien 1, Møterom 4117 

Til stede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toril Laberg – Norsk Ergoterapautforbund 
Tonje Mellin-Olsen - Kliniske Ernæringsfysiologers Forening 
tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) 
Anette Tryti - Norsk Kiropraktorforening  
Irene Hope - Parat 
Guri Wilhelmsen - Norges Farmaceutiske Forening 
Rita Von der Fehr – NITO 
Sine Emborg Tolfsen – NITO 
Kathryn Molstad – Norsk Sykepleierforbund 
Merete Lyngstad – Norsk Sykepleierforbund 
Ole Alexander Moy - Apotekforeningen 
Joachim Andersen - Norsk Kiropraktorforening 
Hans Olav Velle – Norsk Manuellterepeutforening 
Geir Fjerdingen – Den Norske Tannlegeforening 
Christian Danielsen – Fagforbundet 
Julius Okkenhaug – Norsk Psykologforening 
Christine Bergland  – Direktoratet for e-helse 
Karl Vestli  – Direktoratet for e-helse 
Idunn Løvseth Kavlie – Direktoratet for e-helse 
Kristin Bang  –  Direktoratet for e-helse 
Elisabeth Larsen Rogne – Direktoratet for e-helse 
Ole Bryøen – Direktoratet for e-helse 
Irene Olaussen  –  Direktoratet for e-helse 

 

 Karoline Gårdsmoen  –  Direktoratet for e-helse  

Referent Karoline Gårdsmoen  

 
Saksliste 
 

Sak Tema Sakstype 

1 Orientering fra Direktoratet for e-helse 
a. Utvalgte prosjekt – Én innbygger – én journal, KVU felles 

kommunal løsning 
b. E-helse i tall – Nasjonal e-helse monitor 

Orientering 

2 Nasjonal e-helseportefølje 2019 Orientering 

3 Revisjon av e-helsestrategi Orientering 

4 Eventuelt  

 
Møtebehandling 
 

Sak Tema Sakstype 

1 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Direktør Christine Bergland ønsket fag- og interesseorganisasjonene 
velkommen.  
 

a. Én innbygger – én journal, KVU felles kommunal løsning 
Prosjekt Én innbygger – én journal  orienterte om KVU for felles 
kommunal løsning. Presentasjonen ligger vedlagt.  
 
Innspill i møtet: 
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Det ble stilt spørsmål ved om det foreligger konkurransemessige hensyn 
som gjør at man ikke kan ha en felles løsning for hele landet. Direktoratet 
for e-helse svarte det er anbefalt at målbildet om Én innbygger – én 
journal realiseres gjennom tre strategiske og parallelle tiltak: 
videreutvikling av eksisterende regionale løsninger for 
spesialisthelsetjenesten i HelseNordRHF, HelseVestRHF og HelseSør-
ØstRHF, etablering av Helseplattformen som en regional fellesløsning i 
Region Midt-Norge, og anskaffelse av nasjonal løsning for EPJ og 
samhandling. Løsningen som anskaffes i Region Midt-Norge gjennom 
Helseplattformen vil ikke kunne brukes av virksomheter utenfor Midt-
Norge pga. rammer i selve anskaffelsen.   

 
b. E-helse i tall – Nasjonal e-helse monitor 

Avdeling økonomisk analyse orienterte om arbeidet med nasjonal e-
helsemonitor og resultater for utbredelse og bruk av nasjonale e-
helseløsninger. Presentasjonen ligger vedlagt.  
 
Innspill i møtet: 
Det kom innspill på at det er behov for å jobbe for at PLO-meldinger 
understøtter tverrfaglig (team) arbeid.  
 
Det ble stilt spørsmål om det er satt av fiansiering for videreutvikling av 
PLO-meldinger.  
 

2 Nasjonal e-helseportefølje 2019 Orientering 

 Porteføljekontoret orienterte om status for porteføljen for 2018 og 
porteføljedefineringen for 2019. Presentasjonen ligger vedlagt.   
 
Innspill i møtet:  
Det kom innspill på at det er behov for at Direktoratet for e-helse må 
sikre at mindre fag- o ginteresseorganisasjoner også får mulighet til å 
utøve innflytels i styringsmodell og i prioriteringer av den nasjonale e-
helseporteføljen. 

 
Det ble presisert at det er betryggende at det nå fremstår som om det er 
bedre oversikt over utviklingsaktivitet samt avhengigheter og 
forutsetninger for å kunne oppnå gevinster.  
 
Det ble understreket at arbeidet med felles språk (terminologi og 
kodeverk) i grunnmursarbeidet er en forutsetning for å realisere flere av 
de andre store strategiske satsningene – og at det derfor er viktig at dette 
arbeidet ikke blir nedprioritert. 
 

 

3 Nasjonal e-helsestrategi Orientering 

 Strategikontoret orienterte om status på strategiprosessens 
revideringsfase. Presentasjonen ligger vedlagt.  
 
Innspill i møtet:  
Det ble stilt spørsmål ved hvordan man arbeider for å ta høyde for at de 
ulike behovene og utfordringene, slik beskrevet i KVUen, ikke går imot 
hverandre.  
Svaret på dette er at man i handlingsplanarbeidet addresserer dette ved å 
sette retning for e-helseutviklingen og i arbeidet med beslutningsgrunnlag 
utvikler analyser av avhengigheter på tvers.  
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4 Eventuelt  

 Medlemmene i Nasjonal Arena ønsker å få motta referat fra møter der 
kun enkeltvise fag- og interesseorganisasjoner deltar. Dette for å bedre 
informasjonsflyten.  
 
Det er ønskelig fra Direktoratet side at fag- og interesseorganisasjonene 
spiller inn forslag til temaer for Nasjonal Arena for 2019. 
 

 

 


