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Sak Referat 

03/20 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 Direktoratet for e-helse orienterte om Arkitektur- og 

standardiseringsdagen 2020, som ble avholdt 8. september. 

Referatet fra møte 01/20 12. juni med aksjonspunkter ble tatt opp.  

 

Vedtak:  

• Referat fra møte 01/20 ble godkjent uten endringer. 

• Direktoratet ber medlemmene bistå med innspill om 

relevante temaer for utvalgsmøtene, og oppfordre relevante 

aktører til å delta i Standardiseringsutvalget. 

 

04/20 Plan for internasjonale standarder  

 Direktoratet for e-helse orienterte om pågående arbeid med  plan 

for internasjonale standarder 2021-2024, herunder foreslått 

målbilde og planens innretning.  

 

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

• Det er behov for en tydeliggjøring av hvordan arbeidet 

framover skal organiseres. Roller, ansvarsfordeling, 

grenseflater. 

• Direktoratet for e-helse arbeider med en forvaltningsmodell 

som beskriver organisering og prosesser knyttet til 

utarbeidelse av normerende dokumenter. 

 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering og ber 

Direktoratet for e-helse ta med innspill framkommet i møtet, i det 

videre arbeidet.  
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05/20 Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og 

sporbarhet  

 Direktoratet for e-helse orienterte om den nylig ferdigstilte 

veilederen fra direktoratet, som underlag for drøfting av hvordan 

utvalget kan følge opp arbeidet i sektoren og tilrettelegge for  

enhetlig bruk av standardene. Saken ble innledet av en 

presentasjon fra GS1 Norge om de aktuelle standardene. 

 

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

• Relevans for arbeidsflyt i kommunene bør komme tydeligere 

fram i dokumentet.  

• Kristiansand kommune kan gi innspill på hvordan arbeidet 

kan gjøres kjent i kommunal sektor. 

• Virksomhetene bør koordinere seg slik at standardene 

brukes enhetlig i sektoren, og utnytte erfaringsgrunnlag fra 

gjennomføring i Helse Sør-Øst. 

 

Vedtak:  

• Standardiseringsutvalget tar saken til orientering  og ber 

Direktoratet for e-helse ta med innspill framkommet i møtet, i 

det videre arbeidet  

• GS1 Norge følger opp innspill fra Kristiansand kommune, og 

rapporterer tilbake til utvalget.  

• Helse Sør-Øst presenterer erfaringer fra eget 

gjennomføringsarbeid i påfølgende møte.  
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06/20 International Patient Summary (IPS) 

 Direktoratet for e-helse orienterte om internasjonalt arbeid knyttet til 

IPS, og veileder om bruk av IPS-standarden NS-EN 17269 i Norge. 

Utvalget drøftet hvordan de kan følge opp veilederen i sektoren. 

• Det er ønskelig at nasjonale og regionale prosjekter utvikler 

profiler i henhold til standarden. Det er viktig å tilpasse seg 

ev. framtidige krav fra EU om bruk av standarden. Bruk av et 

felles internasjonalt rammeverk tilrettelegger for innovasjon 

og næringsutvikling. 

• Standarden er teknologinøytral og beskriver et overordnet 

rammeverk for strukturering og utveksling av pasient-

opplysninger. Det foregår mye arbeid i Europa, bl.a. knyttet 

til implementering. Det er viktig å følge med på 

internasjonale prosesser for å gjenbruke erfaringer, og å 

være med og påvirke utviklingen i tråd med lokale behov. 

 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering.  

  


