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Helse Sør-Øst Grete Valheim 

Kristiansand kommune – Elisabeth Holen-Rabbersvik 

Legeforeningen – Petter Hurlen 

Nasjonalt senter for e-helseforskning -Rune Pedersen 

Norsk Elektroteknisk Komite – Eirik Sollie 

Norsk helsenett- Kari Jørgensen 

Sak Referat 

06/21 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 Georg F. Ranhoff orienterte på vegne av Direktoratet for e- helse om  

- Webinar om standardisering og normering onsdag 9. juni 08.30-

9.15. Tema er: Smidig standardisering – er det mulig? Mer 

informasjon om webinaret er lagt ut på ehelse.no. 

Vedtak:  

Referat fra forrige møte 12. mars 2021 ble godkjent. Det er ikke kommet 

inn innspill til endringer.  

 

07/21 Orientering om internasjonalt samarbeid  

 Vigdis Heimly fra Direktoratet for e- helse orienterte om samarbeid mellom 

standardiseringsorganisasjoner Joint Initiative Council (JIC). 

Det har vært Joint Initiative Council Open Forum 23.2.2021. 

Joint Initiative Council whitepaper 2021 viser hvordan organisasjonene 

jobber sammen på utvalgte områder: COVID 19, IPS, IDMP og Genomics. 

Vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. Medlemmene i 

Standardiseringsutvalget oppfordres til å holde seg orientert om aktivitet i 

JIC.  

 

08/21 Europeisk koronasertifikat – utvikling og standarder 

 Espen Stranger Seland fra Direktoratet for e- helse presenterte erfaringer 

med utvikling av europeisk koronasertifikat.  
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eHealth and COVID-19 | Public Health (europa.eu). 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

 

09/21 Genomics - Internasjonal standardisering 

 Sharmini Alagaratnam fra DNV orienterte om ISO/TC 215/ SC1 arbeid, og 

hvordan ISO/TC 215/ SC1 forholder seg til andre 

standardiseringsorganisasjoner (SC1 Liaisons). 

- Det pågår mye internasjonal standardiseringsaktivitet innen 

Genomics, og det er behov for koordinering av arbeid. 

Liaisonpartnere (eksempelvis HL7, SNOMED og ISO/TC276) deltar 

i møter i SC1, og kan gi innspill og bidra til koordinering.  

- Det jobbes også med roadmap for tiden.  

- Det er publisert tre standarder, ni standarder er under utvikling. 

Vedtak:  

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering.  

 

10/21 Veileder for bruk av internasjonale standarder i digital hjemmeoppfølging 

 Vigdis Heimly fra Direktoratet for e- helse presenterte planlagt arbeid med 

å utarbeide en veileder for internasjonale standarder i digital 

hjemmeoppfølging.  

Direktoratet for e- helse ønsket innspill fra standardiseringsutvalget 

på følgende spørsmål:  

- Hvor trykker skoen mest? 

- Erfaringer fra DHO/velferdsteknologi i utvalget 

 Prosjekter som kan være aktuelle for å bruke veilederen 

 Prosjekter som har nyttig erfaring 

 Ressurspersoner som kan gi nyttige innspill til arbeidet 

- Noen som er involvert i standardiseringsarbeid i ISO eller andre 

organisasjoner som kan være relevant for veilederen? 

- Noen som kan være interessert i å delta i arbeidet med veileder? 

Innspill fra standardiseringsutvalget:  

- HSØ og HL7 Norge har utarbeidet en referansemodell for integrert 

standardrammeverk som inkluderer DHO.  

https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en
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- Når det gjelder personlige "devices", så er det få standarder (FHIR 

Implementasjon- guide for devices).  

- Når man overfører informasjon til EPJ er det mest aktuelt å bruke 

FHIR-format. Noen profiler er allerede utarbeidet. 

- Man bør kartlegge behov knyttet til device- håndtering. Føderert og 

løst koblet arkitektur er relevant. 

- Bruke målarkitektur som er utarbeidet fremfor å utvikle nytt, men 

det kan være behov for utvidelser. Det bør være tett samarbeid 

mellom primær - og spesialisthelsetjenesten. 

- Målarkitektur er viktig, og hvordan man presenterer informasjon, å 

få verdi for tjenesten. 

- Helse Sør-Øst, HL7 Norge, Egde, Siemens Healthineers og 

Sykepleierforbundet er interessert i å delta i arbeidet med veileder.  

- Det har kommet et innspill på forhånd av møtet om at Adger ønsker 

å delta i arbeidet med veileder.    

Vedtak:  

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-

helse ta med innspill framkommet i møtet i det videre arbeidet. 

Virksomheter som påtar seg oppgaver, følger opp sine punkter og gir 

tilbakemelding til utvalget.  

 

11/21 Plan for internasjonale standarter: Plan for arbeidet knyttet til roller og 

ansvar 

 Jon Stolpnessæter fra Direktoratet for e- helse presenterte plan for 

arbeidet knyttet til roller og ansvar. 

Direktoratet for e- helse ønsket innspill fra Standardiseringsutvalget 

på følgende spørsmål: 

Hvordan kan vi best videreutvikle og begynne å prøve ut modellen? 

Kjenner man til internasjonalt arbeid som er relevant for arbeidet med 

roller og ansvar? 

Hvordan kan standardiseringsutvalgets medlemmer bidra i det videre 

arbeidet? 

Innspill fra standardiseringsutvalget:  

- Positivt med prosess-tegning. Det er behov for samordning. 

Prosjektene må samordnes på tvers. 
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- Det er flere aktører, som ikke er med på illustrasjon (se 

presentasjon fra saken). Deres plassering bør defineres i det videre 

arbeidet For eksempel, hvor plasserer man FHI, NHN og 

innbygger- nivå i tegningen? 

- Det er behov for koordinering på tvers selv om ansvaret fordeles på 

flere aktører.  

- Forvaltning av nasjonale standarder. Det kan bli krevende for 

aktører både utvikle og forvalte nasjonale standarder. 

- Norsk bruk av FHIR og FHIR områdeprofiler. Hvordan skal det 

forvaltes når utvikling er ferdig? I dag finnes det ikke kapasitet hos 

HL7 Norge til å ivareta forvaltning. Det bør være noen i Direktoratet 

for e- helse, som bidrar til koordinering. 

- Testing og sertifisering. NHN arbeider med etablering av testmiljø. 

Kartlegge erfaringer om hvordan IHE har arbeidet. Lokal 

sertifiseringsprosess for å koble seg på? Kan man benytte 

erfaringer fra Sveits? 

- Aktuelle kandidater/case til roller og ansvar-modellens utprøving er 

NHN, Helseplattformen, HL7 og FHIR.  

 

Vedtak:  

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering og ber Direktoratet for e-

helse ta med innspill framkommet i møtet i det videre arbeidet. 

Virksomheter som påtar seg oppgaver, følger opp sine punkter og gir 

tilbakemelding til utvalget.  

 


