
 

         

Standardiseringsutvalget for internasjonale  
e-helsestandarder 

Møte  04/2022 

Møteleder Georg F. Ranhoff 

Dato 01.12.2022 

Tid Kl 10:00 – 14:00  

Sted Skøyen og video 

Referent Morten Bakken 

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

Norsk Helsenett – Armann Helgasson 

Legeforeningen – Petter Hurlen 

Norsk Helsenett – Armann Helgasson 

Standard Norge – Gina Lind 

HL7 Norge – Øyvind Aassve 

 

Til stede digitalt DIPS – John Harald Sevaldsen 

Egde – Ann Elisabeth Ludvigsen 

Folkehelseinstituttet – Esther Namatovu Landèn 

GS1 – Stephen Bølstad  

Helsedirektoratet – Thore Thomassen 

Helse Sør-Øst – Bjørn Ravnestad 

Helse Nord – Kristian Andreassen 

Helse Sør-Øst – Yvonne Garshol 

Helse Vest – Sissel-Marie Børthus, Øyvind Solvang 

Helseplattformen / Trondheim kommune – Thor Johannes Bragstad 

HL7 Norge – Line Andreassen Sæle 

Nasjonalt senter for e-helseforskning – Ove Lintvedt 

Sectra – Endre Haugen 

                       Møtereferat 
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Siemens Healthineers – Ingvar Sørlien 

Kristiansand Kommune – Van Kim Thi Nguyen 

Legemiddelverket – Helga Festøy 

 

Ikke til stede ASPIT – Kristian Moum  

Helse Sør-Øst – Mads Kringstad 

Norsk Elektroteknisk Komite – Eirik Sollie 

Norsk Helsenett – Kari Jørgensen 

 

Øvrige til stede Direktoratet for e-helse – Marianne Lodvir Hemsing, Kjersti Drøsdal 
Vikøren, Nina Tranø, Morten Bakken, Frank Samdahl (digitalt).  
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Agenda 
Tid Tema Type 

10:00-10:30 Velkommen / Orientering fra Direktoratet for e- 
helse 

Orientering 

10:30-11:00 Standard Norge SN/K 587 E-Helse Diskusjon 

11:00-11:30 X-eHealth – bildedeling Diskusjon 

11:30-12:00 Pause (lunsj) 

 

12:00-13:00 E-helseforvaltning i Tyskland - Inspirasjon til ny 
organisering av Standardiseringsutvalget 

- Utgår pga sykdom 

Diskusjon 

13:00-14:00 Mandat Standardiseringsutvalget 2023-2026 Tilslutning 

 

 

 

 

Sak Tema Sakstype 

13/22 Orientering fra Direktoratet for 
e- helse 

Orientering 

 Referat fra møte den 29.09.2022 

 MyHealth@EU 
Kort gjennomgang av status 

 Iverksette Samarbeidsmodellen 
Kort gjennomgang og presentasjon av tiltakene 

 Kodeverk og terminologi – orientering om aktivitet i 2023 
Kort orientering om fokus i 2023, overgang fra program til forvaltning. 

 Møteplan 2023 
Direktoratet ønsker større grad av fysiske møter. Det kommer innspill på at 
hyppige reiser kan være vanskelig å prioritere fra medlemmene. Det bør 
vurderes en kombinasjon av digitale og fysiske møter.  
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Forslag til vedtak: 

Referat godkjennes uten innspill. 

Direktoratet utarbeider et forslag til møteplan med en kombinasjon av digitale og fysiske 
møter.  

 

14/22 Standard Norge SN/K 587 E-
Helse 

Diskusjon 

 

Standard Norge v/prosjektleder helse Gina Lind informerer om arbeidet og 
fokusområder i speilkomiteen for e-helse SN/K 587. 

Komiteen har behov for medlemmer med ulik bakgrunn, fra leverandører, kommuner og 
sykehus. Ønsker både teknisk personell og helsepersonell. Komiteen søker 
representanter som kan følge arbeidet i ISO og CEN innenfor Bildedeling, Sikkerhet og 
Personlig digital helse. 

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

 Det er viktig å se ISO/CEN standardisering i sammenheng med øvrig pågående 
standardiseringsarbeid, og sikre at ulike nasjonale aktiviteter henger sammen. 

 Standardiseringsutvalget bør ta en rolle knyttet til å koordinere bruk av ulike 
standarder i Norge – på strategisk/overordnet nivå. 

 Arbeid på detaljnivå bør håndteres i faggrupper, jf. Samarbeidsmodell for 
internasjonale standarder. 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

 

 

15/22 X-eHealth – bildedeling Diskusjon 

Bjørn Ravnestad, arkitekt i Helse Sør-Øst (innleid), presenterer arbeid med deling av 
medisinske bilder gjennomført i EU-prosjektet X-eHealth der 47 helseaktører deltar. 
Prosjektet har bl.a. utarbeidet en funksjonell spesifikasjon som fokuserer hovedsakelig 
på semantisk samhandling. Ravnestad presenterer også mulige nasjonale aktiviteter 
som f.eks: 

 Nasjonal tilpasning av de aktuelle internasjonale standardene 

 Gap-analyse av norske modeller og profiler sammenlignet med det som 
utarbeides i X-eHealth 
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 Planlegging og utprøving av bildedeling mellom aktører i sektoren 

Innspill fra Standardiseringsutvalget 

 Arbeid i Norge bør gå i samme retning som EU. Viktig å koordinere seg godt og 
være tidlig ute. 

 Standardisering og tilpasning bør foregå samordnet med andre land. Se på 
muligheter for å samordne seg f.eks. på nordisk nivå. 

 Se på behov for normering på nasjonalt nivå, for å begrense videre 
fragmentering. 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

 

 

16/22 E-helseforvaltning i Tyskland - 
Inspirasjon til ny organisering 
av Standardiseringsutvalget 

Diskusjon 

Tyskland har nylig etablert nye forvaltningsstrukturer for å drive den digitale 
transformasjonen av helsevesenet. Nasjonalt drives denne forvaltningen av gematik, 
som skal gi et innblikk i hvordan den tyske e-helseforvaltningen er organisert med fokus 
på standardisering og normering.     

Forslag til vedtak: 

Saken utgikk pga sykdom hos foredragsholder, settes opp til et senere møte.  

 

 

17/22 Mandat 
Standardiseringsutvalget 2023-
2026 

Tilslutning 

 

Standardiseringsutvalgets nåværende mandat utgår 31.12.22. Direktoratet for e-helse 
presenterte forslag til nytt mandat for kommende periode som underlag for drøfting og 
tilslutning i Standardiseringsutvalget. 

Innspill fra Standardiseringsutvalget 

 Støtter fokus på leverandører. Viktig å få med aktive leverandører og synliggjøre 
deres interesseområder. 

 Deltakelse fra miljøer innen kodeverk/terminologi bør vurderes 
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 Beskrivelse av representantenes rolle bør vurderes omformulert. Medlemmene 
(organisasjonene) bør selv velge oppnevning til utvalget. 

 Utvalgets rolle i forhold til nasjonal rådsmodell kan tydeliggjøres 

Forslag til vedtak: 

Direktoratet tar med seg ytterligere tilbakemeldinger fra Utvalget i utarbeidelse av det 
endelige mandatet.  

 

 

 


