
 

 

 

 

 

 

 

 

Standardiseringsutvalget for internasjonale e-
helsestandarder 

Møte 01/2022 

Dato 10.03.2022 

Sted 

Deltakere 

Direktoratet for e-helse, video 

 

 

Aspit – Kristian Moum 

DIPS – John Harald Sevaldsen 

Direktoratet for e-helse – Georg F. Ranhoff (leder) 

Egde - Ann-Elisabeth Ludvigsen 

Folkehelseinstituttet – Astrid Krahn, Esther Landèn 

GS1 Norge – Stephen Bølstad 

Helsedirektoratet – Thore Thomassen 

Helse Nord – Kristian Andreassen 

Helse Sør-Øst – Yvonne Garshol, Mads Kringstad 

Helse Vest – Øivind Skeidsvoll Solvang, Jan Helge Norekval, Sissel-
Marie Børthus 

HL7 Norge – Line Andreassen Sæle 

Kristiansand kommune – Elisabeth Holen-Rabbersvik 

Legeforeningen – Petter Hurlen 

Nasjonalt senter for e-helseforskning – Rune Pedersen 

Norsk Elektroteknisk Komite – Eirik Sollie 

Norsk Helsenett –Cecilie Otterdal, Kari Jørgensen 

Sectra – Endre Haugen 

Siemens Healthineers – Ingvar Sørlien 

Standard Norge – Vegard Andersen 

Statens legemiddelverk – Helga Festøy 

Stavanger kommune og Felles kommunal journal – Inger Bjørkum 
Leigvold 

Sykepleierforbundet – Bente Christensen 

Trondheim kommune/Helseplattformen – Thor Johannes Bragstad 

 

Agenda 
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Tid Tema Sakstype 

10.00-10.15 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

10.15-10.50 Samarbeidsmodell - status og utfordringer Orientering 

10.50-11.00 Pause  

11.00-11.45 Samarbeidsmodell  

o Gruppearbeid 

Drøfting 

11.45-12.15 Lunsj  

12.15-13.00 Samarbeidsmodell 

o Plenumsdiskusjon 

o Invitasjon til deltakelse i en 

referansegruppe tilknyttet arbeidet med 

modellen. 

Drøfting 

13.00-13.15 Oppsummering  
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Sak Tema  Sakstype 

01/22 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 o Referat fra møte den 02.12.2022  

o Georg F. Ranhoff orienterer om tildelingsbrevet 2022 fra 

Helse- og omsorgsdepartement. 

o Georg F. Ranhoff presenterer utkast til møteplan 2022. 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

 

02/22 Samarbeidsmodell  Drøfting 

 Direktoratet for e-helse presenterer status på arbeidet med roller 
og ansvar. 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget drøftet ulike aspekter rundt 
hovedutfordringsområder knyttet til arbeidet med 
samarbeidsmodellen, og konkretiserte mulige tiltak som kan 
bidra til utarbeidelse av en fungerende modell.  

Direktoratet for e-helse tar med innspill og drøftinger i det videre 
arbeidet med samarbeidsmodellen. Virksomheter som påtar seg 
oppgaver, følger opp sine punkter og gir tilbakemeldinger til 
utvalget. Deltakerne melder tilbake om deltakelse i 
referansegruppen for samarbeidsmodell. 
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Standardiseringsutvalget for internasjonale e-
helsestandarder 

 
 

 

Forslag til vedtak 

Standardiseringsutvalget drøftet ulike aspekter rundt hovedutfordringsområder knyttet til 
arbeidet med samarbeidsmodellen, og konkretiserte mulige tiltak som kan bidra til 
utarbeidelse av en fungerende modell. 

Direktoratet for e-helse tar med innspill og drøftinger i det videre arbeidet med 
samarbeidsmodellen. Virksomheter som påtar seg oppgaver, følger opp sine punkter og gir 
tilbakemeldinger til utvalget. Deltakerne melder tilbake om deltakelse i referansegruppen for 
samarbeidsmodell. 

 

Hensikt med saken 

Direktoratet ønsker å oppdatere Standardiseringsutvalget om status på arbeidet med 
samarbeidsmodell for bruk av internasjonale standarder. Arbeidet har blitt formalisert 
gjennom oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i tildelingsbrev 2022. I dette møtet 
ønsker direktoratet å legge opp for drøfting av ulike aspekter som anses som relevant for 
utforming av modellen. Det inviteres også til deltakelse i en referansegruppe tilknyttet 
arbeidet med modellen. 

 

Samarbeidsmodell 

Møte 01/22 

Dato 10. mars 

Saksnummer 02/22 

Sakstype Drøfting 

Fra Direktoratet for e-helse   

Saksbehandler Kerstin Engelhardt 

Saksnotat 02/22 
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Bakgrunn 

Bakgrunn for arbeidet med samarbeidsmodellen er beskrevet i Plan for internasjonale 
standarder 2021-2024. Gjennom tildelingsbrevet 2022 har arbeidet blitt ytterligere 
konkretisert og formalisert.  

Ifølge oppdraget skal direktoratet: 

«…beskrive roller, ansvar og prosesser i arbeidet med å tilpasse og forvalte internasjonale 
standarder i helse- og omsorgssektoren, jf. Plan for internasjonale standarder fra 2021 hvor 
det skisseres at framover vil flere aktører stå for utvikling og vedlikehold av standarder. 
Modellen skal ivareta samspillet mellom myndigheter, virksomheter, helseforetak, 
kommuner, leverandører og standardiseringsorganisasjoner, slik at en i fellesskap kan få til 
en effektiv standardisering i helse- og omsorgssektoren.» 

Arbeidet med samarbeidsmodellen har blitt drøftet i Standardiseringsutvalget 
gjennomgående i 2021. I møtet 2. desember ble det diskutert problemstillinger knyttet til 
roller og ansvar for standardiseringsarbeidet. Innspillene er særlig knyttet til følgende 
områder: 

• Standardisering og normering: tydeliggjøring av roller i standardisering og normering, 
tydelig hvor man skal henvende seg. 

• Innovasjon og næringsliv: involvering av leverandører i standardiseringsarbeidet, 
sette krav til bruk av standarder, kompetanseheving og kunnskapsdeling i sektoren, 
tilgjengeliggjøring av informasjon og ressurser, holde oversikt over prosjekter og 
initiativer, koordinering av aktiviteter, krav for testing/godkjenning av standarder. 

• Involvering av helsepersonell: tidlig involvering i utvikling av standarder, 
prioritering/kapasitet til å involvere seg, riktig kompetanse. 

Med utgangspunkt i Plan for internasjonale standarder 2021-2024 og innspill fra sektoren 
(gjennom møtene i Standardiseringsutvalget og NUFA i 2021) er det identifisert fire 
hovedutfordringsområder som arbeidet med samarbeidsmodellen må avklare: 
internasjonalisering, innovasjon og næringsutvikling, koordinering på tvers og finansiering. 

Direktoratet ønsker å drøfte følgende spørsmål: 

Internasjonalisering 

EU øker aktivitetene på e-helseområdet. Dette fører til økt samarbeid mellom land og 
forventninger om at internasjonale krav og føringer blir tatt i bruk i Norge.  

• Hvordan skal vi sikre at internasjonale krav og føringer blir tatt hensyn til i Norge?  

• Hvordan kan vi legge til rette for deltakelse i utvikling av internasjonale standarder, 
slik at standarder som utvikles støtter behov i Norge? 

• Hvordan sikrer vi tilstrekkelig koordinering og forankring nasjonalt? 

 

Innovasjon og næringsutvikling 

Nye IT-løsninger utvikles i raskere tempo og det blir brukt mer smidige metoder. 
Mulighetene for næringsutvikling innen helse forventes å øke.   

• Hvordan kan standardisering fremme innovasjon? 

• Hvordan kan leverandørene utnytte internasjonale standarder for å øke 
markedsdeltakelsen nasjonalt og internasjonalt? 
 

Koordinering på tvers 

Ved bruk av internasjonale standarder er det avgjørende at sektorens behov og interesser 
blir ivaretatt systematisk. Bred deltakelse fra interessenter i sektoren sikrer at løsningene 
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som utvikles, dekker behovene i Norge. Det er behov for å avklare prosesser for 
koordinering av standardiseringsaktiviteter.  

Når internasjonale standarder profileres for bruk i Norge: 

• Hvordan kan aktørene i sektoren koordinere profilering og pågående aktiviteter?  

• Hvordan kan sektoren legge til rette for hensiktsmessig organisering, ressurser og 
kompetanse?  

 

Finansiering 

Arbeid med internasjonale standarder finansieres i dag gjennom årlige bevilgninger til 
Direktoratet for e-helse, men dette er ikke tilstrekkelig for å finansiere fremtidens bruk og 
tilrettelegging av internasjonale standarder. I tillegg er det noe tilskudd til enkelte nasjonale 
standardiseringsorganisasjoner. Utover dette er det muligheter for finansiering i enkelte 
prosjekter og programmer. I den grad enkelte aktører tilpasser internasjonale standarder til 
eget bruk skjer det gjennom egne budsjetter.  
 
Det er i dag ingen forutsigbar og langsiktig finansiering av arbeidet med internasjonale 
standarder.  
 

• Hvordan kan vi sikre at aktører får finansiert arbeid med standardisering?  

• Hva slags finansiering trenger aktørene?  
 

Direktoratet ønsker deltakere til referansegruppe: 

I arbeidet med samarbeidsmodellen er det ønskelig med en mer hyppig dialog med 
aktørene underveis enn det man oppnår med de nasjonale foraene.  

Direktoratet for e-helse ønsker derfor å etablere en referansegruppe som kan være 
rådgivende for direktoratet i leveransen om samarbeidsmodell til Helse- og 
omsorgsdepartementet. Oppgavene vil være å gi innspill til modellen, sikre at behov blir 
ivaretatt, og bidra til å konkretisere prosesser, roller og ansvar. Direktoratet ønsker 
medlemmer i Standardiseringsutvalget som ønsker å være med i referansegruppen melder 
seg.  


