
1 
 

Mandat for  
Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder  

2023-2026 
 

Bakgrunn 
Aktørene i helse- og omsorgssektoren har fremmet et behov for å ha et felles utvalg, der 
virksomheter, leverandører og myndighet jobber sammen på et strategisk og taktisk nivå for å styrke 
Norge sin rolle i internasjonalt standardiseringsarbeid.  

For å møte dette behovet ble Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder 
opprettet i 2019, bredt forankret i sektor, Direktoratet for e-helse og nasjonal rådsmodell.   

Standardisering er en forutsetning for elektronisk samhandling i helsetjenesten, og tilrettelegger 
dessuten for innovasjon og næringsutvikling. I Plan for internasjonale e-helsestandarder 2021-2024 
beskrives to hovedmål for standardisering: Internasjonale standarder tilpasset sektorens behov og 
tydelig definisjon av styring og ansvar. Veikart for nasjonale e-helseløsninger peker på god kontroll på 
normering og tilrettelegging av internasjonale standarder fra ISO/CEN, HL7, GS1, IHE, openEHR mfl. 
som nødvendig for å få fortsatt god effekt av standardisering i Norge.  

Standardiseringsarbeidet foregår gjennom mange ulike standardiseringsorganisasjoner, programmer 
og prosjekter. Direktoratet for e-helse skal tydeliggjøre retning og være aktiv pådriver for at aktører i 
Norge benytter internasjonale e-helsestandarder på en enhetlig måte. Samarbeidsmodell for 
internasjonale standarder beskriver roller og ansvar for arbeidet med å tilpasse og forvalte 
standardene i Norge.  

Standardiseringsutvalgets formål  
 Styrke norske aktørers mulighet til å påvirke nordisk, europeisk og internasjonalt 

standardiseringsarbeid gjennom relevante kanaler. 
 Bidra til at kunnskap om internasjonale standarder utbres i Norge 
 Oppnå bedre koordinering av standarder som utvikles, for å unngå overlapping og 

inkonsistens mellom ulike e-helsestandarder 
 Være et rådgivende forum for Direktoratet for e-helse (Figur 1) 
 Involvere leverandørmarkedet i tidlig tilpasning og utbredelse av standarder. 
 Knytte sammen leverandørmarked og helsevesenet 
 Styrke og koordinere bruk og utvikling av internasjonale standarder, inkludert standarder fra 

EU-prosjekter 
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Figur 1 Standardiseringsutvalget som bindeledd 

Oppgaver og ansvar 
Standardiseringsutvalget skal 

 Bidra til at tiltakene i samarbeidsmodellen operasjonaliseres og forankres i sektor 
 Bidra til helhetlige vurderinger av internasjonale standarder på et overordnet nivå og på 

tvers av standardiseringsorganisasjoner, og å styrke norske aktørers mulighet til å påvirke 
internasjonalt standardiseringsarbeid i tråd med Plan for internasjonale standarder 2021-24  

 Orientere hverandre om pågående aktiviteter i sektoren knyttet til tilpasning og bruk av 
internasjonale standarder 

 Anbefale hvilke internasjonale e-helsestandarder som bør normeres for norsk helse- og 
omsorgstjeneste 

 Anbefale hvilke strategiske internasjonale standardiseringsaktiviteter Norge bør delta i 
 Bidra med kompetanse fra egen virksomhet til faggrupper knyttet til standardiseringsarbeid 
 Forankre standardiseringsutvalgets arbeid i egne virksomheter 

Direktoratet for e-helse skal formidle informasjon om pågående internasjonalt 
standardiseringsarbeid.  

Sekretariat og møteplan 
Standardiseringsutvalget ledes av Direktoratet for e-helse.  

Det holdes møter 4 ganger i året. Direktoratet arrangerer møtene. Deltakelse dekkes av den enkelte 
virksomhet.  

Sammensetning 
Standardiseringsutvalget består av en sammensetning aktører fra helsesektoren, 
standardiseringsorganisasjoner og Direktoratet for e-helse (se Figur 1). Med aktør menes en bedrift, 
en organisasjon eller et myndighetsorgan som formelt oppnevner en representant til 
Standardiseringsutvalget. Aktørene velger faste representanter som deltar i utvalgets møter. Det er 
ikke anledning til å representere mer enn en aktør i utvalget. Representanter i 
standardiseringsutvalget skal ha standardiseringskompetanse, og ha en rolle i virksomheten som gir 
påvirkningskraft i standardiseringsarbeid og god forankring av utvalgets behandlede saker i egen 
organisasjon. Representantene i standardiseringsutvalget skal kunne bidra til å skaffe 
ressurspersoner med spesifikk fagkompetanse i arbeidsgrupper der det er relevant. En oppdatert 
liste over utvalgets representanter finnes til enhver tid på Standardiseringsutvalgets hjemmeside.  
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Funksjonstid 
Mandatet er gjeldende i 4 år, med oppstart 01.01.2023.  

 


