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Ikke til stede 

GS1 Norge – Knut Vala 

Helse Sør-Øst – Grete Valheim 

Helse Vest – Øivind Skeidsvoll Solvang 

Norsk helsenett – Kari Jørgensen 

Sak Referat 

12/21 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 Georg Fredrik Ranhoff ønsket velkommen på vegne av Direktoratet for e- 

helse. 

Inger Dypdahl Sørby orienterte på vegne av Direktoratet for e-helse kort 

om innholdet og endringene som er gjort i forskrift om standarder og 

nasjonale e-helseløsninger 

Navnet er endret fra Forskrift om IKT-standarder i helse- og 

omsorgstjenesten til Forskrift om standarder og nasjonale e-

helseløsninger. Forskriften trådte i kraft i 2015, og er revidert 2021. 

De viktigste endringene er at tjenestebasert adressering er tatt inn i 

forskriften og at det er endring i hvilke standarder som skal brukes ved 

meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten.  

Vedtak:  

Referat fra forrige møte 4.juni 2021 ble godkjent. Forslag til endringer er 

innarbeidet og det var ingen ytterligere endringer til referatet. 

Standardiseringsutvalget tar saken om revidert forskrift til orientering.  

 

13/21 Veileder - Internasjonale standarder på legemiddelområdet  

 Martha Schei Hynne fra Direktoratet for e-helse presenterte arbeidet med 

veilederen som skal sendes til innspillsrunde i oktober 2021.  

Direktoratet for e-helse ønsket innspill fra Standardiseringsutvalget 

på følgende spørsmål: 

- Hvordan kan vi gjøre veilederen kjent for relevante aktører? 

- Hvordan kan vi høste erfaringer fra bruk av internasjonale 

standarder? 
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Innspill fra standardiseringsutvalget: 

- Innspillsrunder oppleves som en bra måte å gi tilbakemelding på 

- Direktoratet for e-helse bør vurdere hvordan veilederen kan brukes 

i planlegging av nasjonale prosjekter. Det er mange nasjonale 

tjenester som har behov for samordning. De nye tjenestene må ses 

i sammenheng med eksisterende nasjonale tjenester 

- Det er behov for større satsning på FHIR-profilering for å sikre at 

FHIR-profiler blir enhetlige på tvers av prosjekter innenfor 

legemiddelområdet 

Vedtak: 

Innspill fra representantene i Standardiseringsutvalget tas med til det 

videre arbeidet. 

 

14/21 Veileder for bruk av internasjonale standarder i digital hjemmeoppfølging 

 Frank Robert Samdahl fra Direktoratet for e-helse orienterte om status 

med veileder for digital hjemmeoppfølging.   

Innspill fra standardiseringsutvalget:  

- DIPS, FHI og Felles kommunal journal-prosjektet ønsker å bli med i 

det videre arbeidet 

Vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. Innspill fra 

representantene i Standardiseringsutvalget tas med til det videre arbeidet. 

 

15/21 Plan for internasjonale standarder: Arbeidet knyttet til roller og ansvar 

 Kerstin Engelhardt fra Direktoratet for e-helse presenterte status på 

arbeidet med roller og ansvar.  

HL7 presenterte arbeidet med nasjonal standardisering ved bruk av FHIR. 

Theo Wilhelm presenterte hvordan innbygger-journal er innført i Sveits, 

viktigheten av standardisering, myndighetenes rolle og samarbeid med 

bransjen. 

Direktoratet for e- helse ønsket innspill fra Standardiseringsutvalget 

på følgende spørsmål: 

- Kan standardiseringsutvalget fungere som en arbeidsgruppe i den 

videre prosessen? 
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- Bør det avtales møter utover de ordinære møtene i 

standardiseringsutvalget? 

- Er det noen flere aktører/ aktørgrupper som Direktoratet bør gå i 

direkte dialog med dialog med (1:1 intervju)? 

- Hvordan kan vi identifisere behov som ikke er avklart/ dekket i 

dag? Konkret eksempel: Forvaltning av norske profiler fra 

internasjonale standarder (HL7 FHIR, IHE mm.) 

 

Innspill fra standardiseringsutvalget:  

- Det er utfordringer med tilpasning av internasjonale standarder 

fordi roller og ansvar er ikke avklart  

- Forvaltningsrolle og -ansvar bør avklares 

- Det er viktig å utforme et mandat for eventuell arbeidsgruppe slik at 

oppgaven blir mer konkret 

Vedtak:  

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering og ber Direktoratet for e- 

helse ta med innspill fra møtet i det videre arbeidet. Virksomheter som 

påtar seg oppgaver, følger opp sine punkter og gir tilbakemelding til 

utvalget. 

 


