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21. januar 2021 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF 
Torsdag 21. januar 2021 kl. 10.00 ble det holdt digitalt foretaksmøte i Norsk helsenett 

SF i Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9, Oslo.  

 

Dagsorden 
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 

Sak 2 Dagsorden 

Sak 3 Krav og rammer for 2021 

 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (etter fullmakt fra statsråden) 

 

Fra styret møtte  
Styreleder Herlof Nilssen 

Nestleder Kristin Weidemann Wieland 

Therese Johnsen  

Cathrine M. Lofthus 

Kjartan Olafsson 

 

Roar Olsen 

Håkon Johan Hansen 

Therese Nyvold 

Sindre Solem 

 

Fra administrasjonen møtte  
Administrerende direktør Johan Ronæs 

Økonomi- og finansdirektør Marit 

Albinson  

Direktør HR og kommunikasjon Synnøve 

Farstad 

Divisjonsdirektør sikkerhet Jostein 

Jensen  

Divisjonsdirektør applikasjon og 

plattformtjenester Ola Stenseth  

 

Divisjonsdirektør helsenett Frode 

Johansen  

Divisjonsdirektør Felles tjenestesenter 

Marit Ursin  

Direktør virksomhetsstyring Petter Walle  

Divisjonsdirektør samhandlingsplattform 

Odd Martin Solem  

Også til stede 
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum  

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder 

Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen 

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg 

Avdelingsdirektør Kristian Skauli 

Avdelingsdirektør Marte Rønningen   

 

Seniorrådgiver Darlén Gjølstad 

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad 

Seniorrådgiver Martin Sjuls 

Seniorrådgiver Arthur Sæmer Timraz  

Fagdirektør Vidar Kårikstad 

 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var 

representert ved Tove Myklebust. 
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Sak 1  Foretaksmøtet konstitueres 

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen 

og leste opp fullmakten fra statsråden. Statssekretæren spurte om det var merknader til 

innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke og styreleder Herlof Nilssen ble valgt til å 

godkjenne protokollen. Statssekretær overlot møteledelsen til styreleder Herlof 

Nilssen. 

Sak 2  Dagsorden 

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til 

dagsorden.    

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 

Sak 3 Krav og rammer for 2021 

Norsk helsenett SF skal ha god kontroll på økonomien og sikre at den samlede 

ressursbruken holdes innenfor vedtatte rammer, og at det legges til rette for en 

bærekraftig økonomisk utvikling over tid. 

 

Digitalisering bidrar til å styrke overvåkingen av koronapandemien, effektivisere 

testing og smittesporing, begrense smittespredning og til å understøtte vaksinasjon. 

Digitalisering har også understøttet pasientbehandling og oppfølging av pasienter 

under pandemien. Foretaksmøtet pekte på at Norsk helsenett SF har en viktig rolle i 

arbeidet med digitaliseringstiltak under koronapandemien.  

 

En sammenhengende helse- og omsorgstjeneste forutsetter økt nasjonal koordinering, 

felles prioritering og felles innsats om nasjonale digitaliseringstiltak. Det er behov for 

nasjonal samordning for å sikre en helhetlig e-helseutvikling som understøtter hele 

pasientforløpet i alle ledd av tjenesten. Foretaksmøtet pekte på at Direktoratet for e-

helse arbeider med å videreutvikle den nasjonale styringsmodellen for e-helse. 

Direktoratet skal legge fram forslag til hvordan modellen kan styrkes for å ivareta en 

nasjonal samordning og helhetlig e-helseutvikling. Foretaksmøtet viste til viktigheten 

av at Norsk helsenett SF deltar i arbeidet. 
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Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å:  

- melde inn e-helsetiltak med nasjonal betydning til den nasjonale e-helseporteføljen 

som ledes av Direktoratet for e-helse. 

 

Norsk helsenett SF som nasjonal tjenesteleverandør på e-helseområdet 

Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF fra 1. januar 2020 fikk ansvaret for 

forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene og med det fikk en styrket rolle 

som tjenesteleverandør på e-helseområdet. Foretaksmøtet viste også til oppdragsbrevet 

for nærmere beskrivelse av oppgaver og krav i forbindelse med forvaltning og drift av 

de nasjonale e-helseløsningene.  

 

Foretaksmøtet pekte på betydningen av tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom 

Norsk helsenett SF og Direktoratet for e-helse når det gjelder utvikling, forvaltning og 

drift av de nasjonale e-helseløsningene, og at det inngås avtaler for å formalisere 

ansvarsforholdene. 

 

Norsk helsenett SF har en viktig rolle i arbeidet med å nå målene som følger av én 

innbygger – én journal. Dette inkluderer bidrag i planleggingen av hvilken 

funksjonalitet og hvilke informasjonselementer som må på plass til hvilken tid for å 

dekke samhandlingsbehovene til tjenesten fremover.   

 

Norsk Helsenett SF har videre en sentral rolle i arbeidet med Pasientens 

legemiddelliste som skal gi helsepersonell tilgang til riktige legemiddelopplysninger 

uavhengig av tid og sted, og legge til rette for at pasientsikkerheten kan ivaretas 

gjennom hele pasientforløpet. Tiltaket inngår i Legemiddelprogrammet som ledes av 

Direktoratet for e-helse.  

 

Helseplattformen i helseregion Midt-Norge er et nasjonalt utprøvningsprogram for det 

anbefalte nasjonale målbildet i én innbygger – én journal. Foretaksmøtet pekte på 

viktigheten av at statsforetaket prioriterer tiltak for å understøtte Helseplattformens 

behov knyttet til de nasjonale e-helseløsningene som statsforetaket har ansvar for.   

 

Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å:  

- bidra i arbeidet med Pasientens legemiddelliste i Legemiddelprogrammet som 

ledes av Direktoratet for e-helse.   

- bidra i arbeidet med forprosjekt for Helhetlig samhandling som ledes av 

Direktoratet for e-helse.  

- understøtte realiseringen av Helseplattformen i Midt-Norge og felles kommunal 

journal (Akson). 

 

Foretaksmøtet ba statsforetaket om å rapportere på disse kravene i oppfølgingsmøtene. 
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Digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren 

Den økende graden av digitalisering av helse- og omsorgstjenesten legger grunnlaget 

for økt samhandling mellom helsepersonell på tvers av behandlingssted, og bidrar til 

bedre pasientsikkerhet. Digitalisering øker samtidig risikoen for dataangrep. 

Trusselbildet og sårbarhetene for digitale angrep og datainnbrudd i helseforetakene er 

også endret. Arbeidet med å styrke det forebyggende arbeidet mot dataangrep har høy 

prioritet. Noen angrep vil likevel lykkes. Mulighet for å oppdage angrepene tidlig og 

sette i verk skadebegrensende tiltak kan redusere konsekvensene av angrepet. En 

helse- og omsorgssektor som er godt koordinert på IKT-sikkerhetsområdet kan 

redusere den totale risikoen i sektoren. 

 

Foretaksmøtet viste til Dokument 3:2 (2019–2020) Riksrevisjonens kontroll med 

forvaltningen av statlige selskaper i 2019 og betydningen av at Riksrevisjonens 

undersøkelse om helseforetakenes forebygging av angrep mot IKT-systemer følges 

opp. Foretaksmøtet viste videre til tidligere krav knyttet til informasjonssikkerhet, og til 

Direktoratet for e-helses normative rolle og til Norsk helsenett SFs operative rolle i det 

nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. 

 

Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å: 

- utarbeide en rapport om trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak som 

sektoren kan benytte i sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderinger innen 1. 

juni hvert år. 

- delta i de regionale helseforetakenes arbeid med å følge opp Riksrevisjonens 

hovedfunn, merknader og anbefalinger fra undersøkelsen om helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Dette innebærer også deltakelse i 

de regionale helseforetakenes årlige møter med Helse- og 

omsorgsdepartementet for å presentere innsikt fra det operative 

sikkerhetsarbeidet i sektoren, og et oppdatert trusselbilde. 

- delta i de regionale helseforetakenes samarbeidsforum for å styrke 

erfaringsoverføring på tvers, og for å identifisere egnede nasjonale og inter-

regionale tiltak for å styrke informasjonssikkerheten i helseforetakene. Arbeidet 

ledes av de regionale helseforetakene.  

- delta i arbeidet med en nasjonal strategi for digital sikkerhet i helse- og 

omsorgssektoren. Arbeidet ledes av Direktoratet for e-helse.  

 

Forebyggende sikkerhet og beredskap i Norsk helsenett SF  

Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF skal sørge for at de tjenestene statsfore-

taket har ansvaret for møter krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet  

 

Foretaksmøtet viste til at den nasjonale atomberedskapsøvelsen SNØ, som var planlagt 

i 2021, er utsatt til 2022 på grunn av pandemihåndteringen. Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å lede 

planleggingen og gjennomføringen av øvelsen.  
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Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å: 

- bistå med etablering av nasjonalt begrenset nett (NBN) i de regionale 

helseforetakene og i de underliggende etatene som skal etablere NBN. 

- videreutvikle beredskaps- og smittevernplaner generelt og i lys av erfaringer og 

evalueringer av koronapandemien og tidligere hendelser. 

- delta i nasjonal atomberedskapsøvelse 2022.  

 

Felles tjenestesenter for alle etater i helseforvaltningen  

Konsernmodellen for administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen ble 

innført i regi av Norsk helsenett SF 1. januar 2017.  De fleste etater rapporterer om 

tilfredshet med kvalitet og videreutvikling av de administrative fellestjenestene. 

Foretaksmøtet er tilfreds med styring og oppfølging av arbeidet gjennom Strategisk 

forum. Foretaksmøtet viste til at departementet fortsatt vil ha oppmerksomhet på 

kvantitativ og kvalitativ gevinstrealisering i statsforetaket og i etatene, og hvordan 

stordriftsfordeler realiseres og utnyttes.  

 

Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF om å: 

- videreføre tertialvis rapportering på gevinstrealisering i konsernmodellen. 

- gi informasjon om prismodell og etatsvise kostnader senest innen 1. mai 2021, 

og legge til rette for at saker i tilknytning til prismodell, kostnader og kvalitet på 

tjenestene for etatene jevnlig blir behandlet i Strategisk forum. 

- videreføre prosjekt digitalisert arkivfunksjon i samarbeid med etatene, og i tråd 

med oppdrag fra departementet. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Krav og rammer for 2021 legges til grunn for styrets arbeid. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 10.14 

 

 

Oslo, 21. januar 2021 

 

Maria Jahrmann Bjerke        Herlof Nilssen 

       

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 


