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29. september 2022 

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I 

NORSK HELSENETT SF 
Torsdag 29. september 2022 kl 12.00 ble det holdt ekstraordinært foretaksmøte i Norsk 

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

 

Dagsorden 
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 

Sak 2 Dagsorden 

Sak 3 Overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til  

velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) 

Sak 4 Tilknytning til MyHealth@EU  

 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok 
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol  

Departementsråd Cathrine M. Lofthus 

 

Også til stede; 

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum  

Ekspedisjonssjef Lars Bjørgan Schrøder 

Avdelingsdirektør Kai R. Furberg 

Avdelingsdirektør Marte Rønningen 

Avdelingsdirektør Kristian Skauli 

 

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad 

Seniorrådgiver Martin Sjuls 

Seniorrådgiver Darlén Gjølstad 

Rådgiver Kjersti Metliaas 

Fagdirektør Vidar Kårikstad 

 

Fra styret i Norsk helsenett SF deltok 
Styreleder Herlof Nilssen 

Nestleder Kristin Weidemann Wieland 

Therese Johnsen  

Kjartan Olafsson 

 

Eli Stokke Rondeel  

Cathrine Hole  

Sindre Solem 

 

Fra administrasjonen i Norsk helsenett SF deltok 
Adm dir Johan Ronæs 

Øk dir Marit Albinson  

Direktør ledelsesutvikling Synnøve 

Farstad 

 

Div dir sikkerhet Jostein Jensen  

Div dir samhandlingsplattform Odd 

Martin Solem  

 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok 

ikke i møtet. 
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønsket, som øverste eiermyndighet, 

velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen 

merknader til innkallingen.  

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og styreleder Herlof Nilssen ble valgt til å 

godkjenne protokollen. Helse- og omsorgsministeren 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 Overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til 

velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)  

 
Foretaksmøtet viste til notat av 10. november 2021 fra Direktoratet for e-helse, vedr. 

veien videre for velferdsteknologisk knutepunkt (VKP). Direktoratet anbefaler her 

at departementet fatter vedtak om å overføre eiendeler, opphavsrett og andre 

relevante materielle og immaterielle rettigheter, samt forpliktelser knyttet til 

løsningen VKP, til Norsk helsenett SF.  

Foretaksmøtet pekte på at flere kommuner i Midt-Norge i sine avtaler om 

Helseplattformen har et spesifikt krav om at Helseplattformen skal integreres med 

VKP. Foretaksmøtet ba Norsk helsenett SF prioritere aktivitet som er nødvendig for 

å understøtte innføring av Helseplattformen i kommunene i Midt-Norge. Hvor 

mange kommuner som kan kobles på i 2023 må vurderes på bakgrunn av økonomi 

og risiko. 

Foretaksmøtet viste til at departementet høsten 2022 tar sikte på å sende på høring 

et forslag der VKP omtales som en felleskomponent i helsenettet, slik dette er 

beskrevet i pasientjournalloven § 8. Departementet arbeider videre med sikte på å 

foreslå VKP innlemmet i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, med 

ikrafttredelse fra 1. januar 2024. Departementet legger til grunn at aktørene i så fall 

kan faktureres for drift og forvaltning fra 1. januar 2024. 
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Overdragelseserklæring 

Foretaksmøtet viste til krav i foretaksmøte i Norsk helsenett SF 27. januar 2022 om å 

gjennomføre en verdivurdering av VKP med sikte på overføring til Norsk helsenett SF. 

Resultatet av verdivurderingen vil danne grunnlag for fastsettelse av regnskapsmessig 

verdi av de eiendeler og forpliktelser som overføres. Som en del av overføringen av 

VKP fra Direktoratet for e-helse til Norsk helsenett SF overfører Helse- og 

omsorgsdepartementet følgende eiendeler og forpliktelser tilknyttet VKP til Norsk 

helsenett SF: 

 

Eiendeler 

- immaterielle og materielle eiendeler (VKP) 

Forpliktelser 

- Leveringsforpliktelse 

VKP er nærmere spesifisert i verdsettelsesrapporten fra EY datert 27. september 2022.  

 

Overdragelsen vil finne sted 31. oktober 2022 etter vedtak i det ekstraordinære 

foretaksmøtet. 

 

Verdsettelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras fra staten 

til Norsk helsenett SF 

Foretaksmøtet viste til tidligere nevnte krav i foretaksmøtet i Norsk helsenett SF 27. 

januar 2022 om å gjennomføre en verdivurdering av VKP med sikte på overføring til 

Norsk helsenett SF.  

 

Det er foretatt en verdsettelse av VKP i verdsettelsesrapport fra EY. Eiendelene er 

verdsatt til 38,4 mill. kroner.  

 

Det er vurdert at Norsk helsenett SF mottar en forpliktelse knyttet til VKP ved 

overføringen. Dette følger av at staten har finansiert og lagt føringer for anvendelsen av 

eiendelene slik at Norsk helsenett SF ikke fritt kan disponere disse. Foretakets 

vedtekter slår også fast at foretakets formål er å sørge for IKT-infrastruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Begrensningen vil fremkomme i balansen gjennom en 

leveringsforpliktelse som tilsvarer virkelig verdi av eiendelene. Forpliktelsen vil 

inntektsføres i takt med avskrivningene for VKP. 

 

Nettoverdien av overført virksomhet utgjør 0 kroner. Det foreligger derfor ikke 

grunnlag for å gjennomføre kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd. 

Foretaksmøtet vedtok: 

 

- Oppgaver knyttet til velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), herunder eierskap og 

rettigheter samt tilhørende leveringsforpliktelse, overføres fra Direktoratet for e-helse 

til Norsk helsenett SF 31. oktober 2022. Både overført eiendel og tilhørende 
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forpliktelse kan oppføres til 38,4 mill kroner i Norsk helsenett SF sin balanse slik at 

netto balanseført verdi av overført løsning blir 0 kroner. 

- På bakgrunn av økonomi og risiko bes Norsk helsenett SF vurdere hvor mange 

kommuner som kan kobles på i 2023. Statsforetaket bes om å prioritere aktivitet 

som er nødvendig for å understøtte innføring av Helseplattformen i kommunene i 

Midt-Norge.  

 

 

Sak 4 Tilknytning til MyHealth@EU 
 

European Health Data Space (EHDS) har en viktig rolle i utviklingen av EUs 

helseunion. EUs mål er at alle land skal ta i bruk MyHealth@EU innen 2025 når EHDS 

trer i kraft. Foretaksmøtet viste til at departementet i brev av 8. september 2022 har 

bedt Direktoratet for e-helse om å inngå avtale med EU om tilknytning til 

MyHealth@EU innen fristen 9. september. I henhold til avtalen vil EU-kommisjonen 

dekke inntil 18 mill. kroner, hvorav 9 mill. kroner vil bli utbetalt i 2023 og 9 mill. kroner 

senest innen 36 måneder. Departementet vil komme tilbake til hvordan 

utviklingskostnadene for kommende år skal dekkes.  

Foretaksmøtet vedtok: 

 

Norsk helsenett SF bes om å etablere MyHealth@EU som nasjonalt knutepunkt i Norge og 

videreutvikle de nasjonale e-helseløsningene i tråd med planene som er beskrevet i 

søknaden til EU-kommisjonen.  

 

 

 

Møtet ble hevet kl 12.10 

 

 

Oslo, 29. september 2022 

 

Ingvild Kjerkol      Herlof Nilssen  

 

 

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 


