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Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 
Møte 1/2020 

Dato 13. februar 2020 

Tid Kl. 16:00 – 16:20 

Sted Park Inn, Gardermoen 

Medlemmer   

Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Stig Slørdahl (Helse Midt-Norge RHF)  
Cecilie Daae (Helse Nord RHF) 
Herlof Nilssen (Helse Vest RHF) 
Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet)  
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet) 
Bjørn Atle Hansen (Alta kommune) 

Camilla Dunsæd (Kristiansand 
kommune) 
Svein Lyngroth (Oslo kommune) 
Kristin W. Wieland (KS)  
Ivar Halvorsen (Legeforeningen)  
Lilly Ann Elvestad (FFO)  
Steffen Sutorius (DIFI) 

Ikke til stede Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen for 
folkehelsen) 

Christian Fotland (Os kommune) 
Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst RHF) -
deltok fra ca. 16.30 i 
styringsgruppemøte for Akson 

Observatører Johan Ronæs (Norsk Helsenett SF)   

Direktoratet 
for e-helse  

Inga Nordberg 
Karl Vestli 
Siv Ingebrigtsen 

Sonja Turøy Brugman 
Camilla Smaadal 
Vibeke Wang 

 

Sak Tema  Sakstype 

1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning 

2/20 Godkjenning av referat fra møtet 2. desember 2019  Godkjenning 

3/20 Mandat for Områdeutvalg digital samhandling  Tilslutning 

 

Sak Tema 

1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

 Det kom ingen innspill til innkalling og dagsorden. 
 
Nasjonalt e-helsestyre diskuterte innledningsvis om det burde åpnes for å kunne stille med 
stedfortredere i møtet. Mandatet er tydelig på at det ikke er mulig og det ble besluttet at man 
ønsker å forholde seg til disse formalitetene. 

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre godkjenner innkalling og dagsorden. 

2/20 Godkjenning av referat fra møtet 2. desember 2019 

 Medlemmene påpekte at enkelte innspill fra forrige møte ikke var kommet med i referatet. 
Innspillene vil bli sendt på epost til medlemmene og sekretariatet.   
 

 Vedtak: 
Referatet vil bli tatt opp til godkjenning på nytt i neste møte.  
 

3/20 Mandat Områdeutvalg digital samhandling  

 Inga Nordberg, Direktoratet for e-helse, la frem saken om mandat for Områdeutvalg digital 
samhandling for å få en tilslutning til det reviderte mandatet. Områdeutvalget skal blant annet 
bidra til en helhetlig prioritering av tiltak for kjernejournal og felles grunnmur basert på 
sektorens samlede behov. I tillegg skal utvalget gi innspill på behov for nye nasjonale krav og 
retningslinjer som er nødvendige for å sikre god digital samhandlingsevne. Områdeutvalgets 
prioriteringer vil løftes til nasjonal styringsmodell. Der vil alle områdeutvalgenes prioriteringer 
sees i en helhet og det vil bli gjort prioriteringer på tvers av områdene.  
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Det er et ønske at medlemmene i områdeutvalget har en blanding av helsefaglig-, ledelse- og 
IT-bakgrunn. Innbyggerperspektivet må også tas hensyn til. Områdeutvalget bør evalueres 
etter ett år.  

 Vedtak: 
Nasjonalt e-helsestyre gir sin tilslutning til mandat for Områdeutvalg digital samhandling og 
utnevner Rune Simensen (HSØ) som leder av utvalget. Direktoratet for e-helse bes ta med 
innspill fra møtet i det videre arbeidet. Det vil gjennomføres en evaluering av områdeutvalget 
etter ett år. 
 

 
 
 
 
 


