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Referat fra møte i NUIT  

Møte 1/2018 

Dato 14. februar 

Tid 10:00 – 15.00  

Sted Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1 Skøyen, Oslo 
Møterom 4117 

Medlemmer   

Til stede Christine Bergland (Direktoratet for e-
helse) 
Bård Seiersnes (Helse Sør-Øst RHF) 

Marit Elisabeth Larsen (Giske kommune) 
Wenche P. Dehli (Kristiansand kommune) 
Endre Sandvik (Oslo kommune) 

 Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Kari Støfringsdal (Flora kommune) 
 Erik Hansen (Helse Vest RHF) Jan-Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 
 Per Olav Skjesol (Helse Midt-Norge RHF) Roger Schaeffer (Folkehelseinstituttet) 
 Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Egil Johannesen (Fastlege) 
 Line Richardsen (KS) 

Heidi Slagsvold (KS) 
Halvard Bergby (Kreftforeningen) 
 

Ikke til stede Wenche P. Dehli (Kristiansand 
kommune) 

 

Øvrige Tor Eid (HOD, observatør) 
Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF, 
observatør) 

Gisle Fauskanger (Nasjonal IKT, 
observatør) 
Arne Norrud (Oslo kommune) 

Direktoratet 
for e-helse 

Inga Nordberg 
Karl Vestli  
Bodil Rabben  
Are Muri 
Alexander Edvard Grey 
Hilde Lyngstad 

Vidar Mikkelsen 
Kristin Bang 
Sonja Turøy Brugman 
Pernille Skogseth 
Camilla Smaadal 

 

Sak  Tema  Sakstype 

1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt godkjenning av 
referat fra NUIT-møtet 22.11.17 

Godkjenning 

2/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering  

3/18 Status for Én innbygger – én journal  Drøfting 

4/18 Nasjonal e-helseportefølje  Drøfting 

5/18 Samfinansiering i 2019  Orientering 

6/18 Etablering av ny tjenesteleverandør  Orientering 

7/18 Orientering fra sektor Orientering 

8/18 Eventuelt  

 

Sak Tema Sakstype 

1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt godkjenning av 
referat fra 22.11.17 

Godkjenning 

 Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.  
 
Referat ble godkjent med følgende endring:  Siste avsnitt i sak 
27/17 i referatet fra 22.11.17 fjernes.  
 
Vedrørende referatets sak 26/17 ba NUIT om å få presentert 
status for velferdsteknologisk knutepunkt.   

 

 Vedtak: 
NUIT godkjenner innkalling og dagsorden. 
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NUIT godkjenner formelt referat fra møtet 22.11.2017 i henhold 
til kommentar over. 

2/18 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Følgende saker ble lagt frem til orientering  

Nr. 1 Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- 
og omsorgssektoren 

 

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om hovedfunn fra 
rapporten Informasjonssikkerhet ved bruk av private 
leverandører i helse- og omsorgstjenesten som ble lansert 
30.11.17. 
 
Det ble påpekt at perspektivet rundt human databruk og big  
data er savnet i rapporten.  
 
Det ble kommentert at rapporten er god og at den redegjør godt 
for eksisterende rammeverk. Det ble stilt spørsmål til om  
rammeverket er godt nok. Bør det utvikles et nasjonalt 
rammeverk som både består av lovverk og transparency-
vurdering? 
 
Direktoratet for e-helse anser informasjonssikkerhet som svært 
viktig.  

 

Nr. 2 Utvidet område for forskrift om IKT-standarder i helse- og 
omsorgssektoren 

 

 Inga Nordberg, Direktoratet for e-helse, orienterte om oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utrede utvidet 
område for forskrift om IKT-standarder i helse- og 
omsorgssektoren.  
 
Arbeidet er i en tidlig fase og Direktoratet for e-helse er bedt om  
å tydeliggjøre behov og undersøke mulighetsrommet. Rapport 
fra utredningsarbeidet skal leveres i april til departementet. 
Sektoren skal involveres i arbeidet.  
 
Det ble påpekt at forskriften berører store avtaler. Det er viktig å 
sikre at leverandører kan gi innspill til forslag om endringer i 
forskriften. Direktoratet for e-helse ser utfordringen, og er 
opptatt av at forskriften hjelper sektoren og at den er praktisk 
mulig å følge. 

 

Nr. 3 Status for arbeidet med nasjonal strategiprosess  

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om status for 
arbeidet med nasjonal strategiprosess. 
 
Det ble stilt spørsmål om det er etablert samarbeid med 
Nasjonalt senter for e-helseforskning. Direktoratet for e-helse 
svarte at det er kontakt med dem og at rapporten referer til funn 
fra deres arbeid. 
 
Det ble etterlyst en definisjon av hvilke teknologier og trender 
som omfattes av e-helsebegrepet. 

 

 Vedtak: 
NUIT tar sakene til orientering.  

 

3/18 Status for Én innbygger – én journal Drøfting 
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 Are Muri og Vidar Mikkelsen fra Direktoratet for e-helse 
presenterte status for arbeidet med Én innbygger – én journal og 
arbeidet knyttet til plan for utvikling av felles grunnmur. 
 
Det opplyses om at det ikke er møter i prosjektstyret for Én 
innbygger – én journal første halvår på grunn av stort 
produksjonspress. Det ble påpekt at det er viktig at fastleger og 
kommuner også blir representert i det videre løp, dette er 
spesielt viktig når Prosjektstyret ikke er aktivt. Direktoratet for e-
helse ser viktigheten av gode forankringsmøter med 
representanter fra Prosjektstyret og KommIT.  
 
Det ble kommentert at pasientperspektivet må komme 
tydeligere frem.  
 
Det ble diskjusjon rundt arbeidsflaten til fastlegene og 
pasientmøtet kontra samhandlingsperspektivet. Fastlegene er 
fonøyde med dagens EPJ-systemer. Samtidig ble det påpekt at 
informasjonen må følge pasienten, og at det er viktig med 
samhandling på tvers.  
 
Det ble kommentert at de store endringene som kommer i 
arbeidsprosessene er underkommunisert, og at digital ledelse blir 
viktig fremover. Den digitale kunnskapen må også inn i 
utdanningssystemene.  
 

 

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering og ber prosjektet om å ta med 
innspill i det videre arbeidet.  

 

4/18 Nasjonal e-helseportefølje  Drøfting 

 Inga Nordberg, Direktoratet for e-helse, orienterte om status for 
2018-porteføljen.  
 
Det kom innspill på at det bør skilles mellom gevinstrealisering og 
effektivisering. En effektivitetstilnærming er spesielt viktig for 
kommunene.  
 
Det ble kommentert at brukeren skal settes i sentrum. Arbeidet 
med grunnmuren er derfor viktig. Infrastrukturen må 
eksempelvis sikre at brukeren har tilgang til de e-helsetiltakene 
som innføres.  
 
Videre ønsket Direktoratet for e-helse å drøfte prosess for 
definering av 2019-porteføljen med NUIT. NUIT synes foreslått 
prosess for definering av 2019-porteføljen ser fornuftig ut. 
 
Til slutt orienterte Direktoratet for e-helse om større initiativ i 
porteføljen: 

• Hilde Lyngstad orienterte om tiltak innen legemiddelområdet 

• Alexander Gray orienterte om Helsedataprogrammet 
 
Innspill til legemiddelområdet: 
Det ble stilt spørsmål om hvilke faktorer som begrenser tempoet 
for innføring av tiltak innen legemiddelfeltet. Direktoratet for e-
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helse svarte at usikker finansiering fra 2019 bremser 
innføringstakten. Innføringstakten ble videre diskutert. 
Kommunene erfarer at leverandørenes kapasitet til å bistå med 
innføring av løsninger er begrenset. Det bør vurderes hvordan 
andre deler av sektoren og regionene kan bidra med 
implementering i kommunene. Direktoratet for e-helse ønsker en 
god dialog med kommunene rundt dette. 
 
Det ble kommentert at forskriftsendringen som gjør at man går 
over fra samtykkebasert til reservasjonsbasert løsning er viktig, 
særlig for å unngå dobbeltutskrivning av resepter. Heving av 
kvalitet i e-resept er en viktig forutsetning for Pasientens 
legemiddelliste. 
 
Innspill til Helsedataprogrammet: 
Det ble kommentert at det er stor variasjon i variabler, koder og 
standarder, og det ble stilt spørsmål om Helsedataprogrammet 
kommer til å gjøre en opprydding i dette. Programmets 
harmoniseringsprosjekt har noe fokus på dette, men vil ikke 
kunne løse alle problemstillinger.  

 Vedtak: 
NUIT tar til orientering oppdatert Nasjonal e-helseportefølje 
2018 og ber Direktoratet for e-helse om å ta med innspill 
fremkommet i møtet i det videre arbeidet. 

 

5/18 Samfinansiering i 2019 Orientering 

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om planlagt 
prosess for å avklare samfinansiering i 2019. 
 
Inntil etablering av nye finansieringsmodeller for e-helse er på 
plass, er det behov for å fortsette dagens ordning med 
samfinansiering av utvalgte prosjekter i den nasjonale e-
helseporteføljen og forvaltning av helsenorge.no. Det er ønskelig 
at samfinansieringsnivået er avklart før møtet i Nasjonalt e-
helsestyre i slutten av juni for å gi en forutsigbarhet i 
planleggingen av 2019. 
 

 

 Vedtak: 
Informasjon om samfinansieringsprosess for 2019 tas til 
orientering og NUIT ber om at innspill framkommet i møtet tas 
med videre. 

 

6/18 Etablering av ny tjenesteleverandør  Orientering 

 Karl Vestli, Direktoratet for e-helse, orienterte om etablering av 
Nasjonal tjenesteleverandør og videre planer for prosjektet. 
 
Det ble savnet et element om styrking av 
implementeringskraften i sektoren. Direktoratet for e-helse 
svarte at det skal etableres gode prosesser for å involvere 
sektoren i arbeidet fremover, og at det blir viktig å jobbe med 
finansieringsmodeller parallelt.  
 
Det ble kommentert at man må få på plass de viktigste 
strukturene og deretter komme raskt i gang. Modellen må 
samtidig være fleksibel for endringer underveis. Det er en stor 
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oppgave å flytte god arbeidskraft fra Direktoratet for e-helse. Det 
er viktig å unngå kompetanseflukt på veien.   

 Vedtak: 
NUIT tar saken til orientering. 

 

7/18 Orientering fra sektor Orientering  

 Arne Nurrud, Oslo kommune, orienterte om DigiHelse (Digitale 
helstjenester i kommunesektoren). 
 
Det ble etterspurt tall på hvor mange som bruker tjenesten i 
Oslo. Oslo kommune svarte at det er sendt rundt 1000 meldinger 
fordelt på over 100 brukere. Prosjektet erfarer at det er krevende 
å få brukere og pårørende til å ta i bruk løsningene. Den mest 
effektive metoden er at ansatte viser brukeren hvordan de 
digitale tjenestene skal brukes.  
 
Det savnes et strategisk perspektiv og felles 
presentasjonsmateriale for markedsføring av eksisterende og 
planlagte tjenester på helsenorge.no. Det blir viktig at 
helsenorge.no blir innbyggernes vei inn til helse- og 
omsorgstjenesten og at aktørene forstår merverdien av dette. 
Direktoratet for e-helse informerte om at det vil bli lagt vekt på 
kommunikasjonsarbeidet for helsenorge.no. fremover.  

 

 Vedtak: 
NUIT tar informasjon til orientering.  

 

8/18 Eventuelt  

 Det kom innspill på at det er viktig med effektmåling av 
prosjekter for å se om midlene som investeres gir gevinst for 
brukerne. Direktoratet for e-helse tar med seg innspillet. 

 

 


