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Alle

Kort runde rundt bordet (navn og selskap/organisasjon)

Haakon Hertzberg
(NAV)
Jon Chr. F. Nordrum
(UIO)

Satsingen på digital velferdsstat ved Juridisk fakultet
Innledning av assisterende kunnskapsdirektør Haakon Hertzberg NAV og førsteamanuensis
Jon Christian F. Nordrum Juridisk fakultet, UiO

Lars Kristian Roland
(Dir for e-helse)

Lokal- kontra sentralisert lagring av (helse)opplysninger. Det er fordeler og ulemper på begge
disse to, og debatten har rast frem og tilbake, noen ganger litt unyansert.

Pia V. Jøsendal
(Asker Kommune)

Steinar Skagemo
(BR)

Sammenstillingen av data mellom sektorer og juridiske floker er en gjentagende utfordring
som dyttes ned til kommunene, som har aller minst teknisk evne til å se dette i sammenheng
og ender opp med ulik praksis og lav evne til å se innbyggerne på tvers av tjenestetilbudene
sine, da systemene de bruker har ulike kilder og dermed tilgangsregimer.
Sperrer er til for en god grunn, men har man ordentlig diskutert i dybden hva slags
ineffektivisering av kommunenes digitaliseringsevne dette gir på tvers av fagområder og hva
er alternativene?
EU´s annonsering 3.6 handler ikke bare om en felles europeisk eID, men også om en felles
digital lommebok (eWallet), der du kan gi andre tilgang (via samtykke) til ulike typer data
om deg selv, alt fra økonomiske data til helsedata.
Den digitale lommeboka vil også kunne inneholde f.eks. digitalt pass, førerkort, lånekort på
biblioteket, digital nøkkel til å starte bilen og til å låse opp døra på jobben + at den vil kunne
inneholde digitale sentralbankpenger når de kommer.

OM VI FÅR TID.....

«Hva opptar meg mest akkurat nå?»
(maks 2 min per pers)
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SYNSPUNKTER PÅ DAGENS MØTE?
(SEND TIL TRYGVE.SKIBELI@NORSTELLA.NO)

Takk for oppmerksomheten
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