
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardiseringsutvalget for internasjonale e-
helsestandarder 

Møte 03/2021 

Dato 30.09.2021 

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, Knut Vala 

Helsedirektoratet – Thore Thomassen 

Helse Nord – Kristian Andreassen 

Helse Sør-Øst – Yvonne Garshol, Mads Kringstad 

Helse Vest – Øivind Skeidsvoll Solvang 

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 – Anders Ravik, Kari Jørgensen 

Sectra – Endre Haugen 

Siemens Healthineers – Ingvar Sørlien 

Standard Norge – Vegard Andersen 

Statens legemiddelverk – Helga Festøy 

Stavanger kommune – 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 

10.15-10.45 Veileder- Internasjonale standarder på 

legemiddelområdet 

Drøfting 

10.45-11.00 Veileder for bruk av internasjonale standarder i 

digital hjemmeoppfølging  

Orientering 

11.00-11.30 Lunsj  

12.00-13.30 Roller og ansvar 

HL7: FHIR og Nasjonal standardisering 

Siemens Healthineers: Innføring av innbygger-
journal i Sveits: viktigheten av standardisering, 
myndighetenes rolle og samarbeid med bransjen 

 

Drøfting 

Sak Tema  Sakstype 

12/21 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Referat fra møte den 4.6.2021. 

Revidert Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering 

 

13/21 Veileder-Internasjonale standarder på 

legemiddelområdet  

Drøfting 

 Direktoratet for e-helse orienterer om arbeidet med veileder-
Internasjonale standarder på legemiddelområdet. 

Forslag til vedtak: 

Innspill fra representantene i Standardiseringsutvalget tas med 
til det videre arbeidet 

   

14/21 Veileder for bruk av internasjonale standarder i digital 

hjemmeoppfølging  

Orientering 
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 Direktoratet for e-helse orienterer om arbeidet med veileder 
digital hjemmeoppfølging 

Forslag til vedtak: 

Innspill fra representantene i Standardiseringsutvalget tas med 
til det videre arbeidet. Virksomheter som påtar seg oppgaver 
følger opp sine punkter og gir tilbakemelding til utvalget. 

 

15/21 Roller og ansvar  

HL7: FHIR og Nasjonal standardisering 

Siemens Healthineers: Innføring av innbygger-journal i 
Sveits: viktigheten av standardisering, myndighetenes 
rolle og samarbeid med bransjen 

 

Drøfting 

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

HL7 presenterer FHIR og Nasjonal standardisering 

Siemens Healthineers presenterer: Innføring av innbygger-
journal i Sveits: viktigheten av standardisering, myndighetenes 
rolle og samarbeid med bransjen 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering Direktoratet for 
e-helse oppdaterer om status på arbeidet med å utvikle en felles 
ansvarsmodell for aktører i helse- og omsorgssektoren på 
området internasjonale standarder. 

 

 



 

 

 

 

 

Standardiseringsutvalget for  
internasjonale e-helsestandarder  

 

 

Forslag til vedtak 

Innspill fra representantene i Standardiseringsutvalget tas med til det videre arbeidet 

 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse vil informere om at veilederen kommer på innspillsrunde i oktober, 
og at vi gjerne mottar innspill. Vi vil gjerne diskutere hvordan vi kan gjøre veilederen kjent 
for relevante målgrupper og hvordan vi kan få høstet erfaring med bruk av standardene i 
Norge.  

 

Bakgrunn 

I Norge er digitalisering av legemiddelområdet et prioritert område innenfor e-helse. Plan for 
internasjonale standarder 2021-24 omfatter standardiseringstiltak knyttet til å utveksle 
legemiddelinformasjon. 

Direktoratet for e-helse har utarbeidet utkast til veileder for bruk av internasjonale 
standarder på legemiddelområdet. 

Anbefalingene i veileder er basert på erfaringer fra internasjonalt arbeid (UNICOM, JIC, 
ISO, HL7) 

Veileder - Internasjonale standarder på 
legemiddelområdet 

Møte 03/21 

Dato 30.09.2021  

Saksnummer 13/ 21 

Sakstype Drøfting 

Fra Direktoratet for e-helse  

Saksbehandler Martha Schei Hynne 

Saksnotat 13/21  



 

 

 

 

 

Standardiseringsutvalget for  
internasjonale e-helsestandarder  

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering 

 

Hensikt med saken 

Orientere om status på arbeidet med veileder for Digital Hjemmeoppfølging 

 

Bakgrunn 

Det er startet et arbeidet med veileder for Digital Hjemmeoppfølging. Se også sak 10/12 fra 
møte 2/21.  

Veileder for bruk av internasjonale standarder i 
Digital Hjemmeoppfølging 

Møte 03/21 

Dato 30.09.2021  

Saksnummer 14/21 

Sakstype Orientering 

Fra Direktoratet for e-helse 

Saksbehandler Vigdis Heimly 

Saksnotat 14/21 



 

 

 

 

 

Standardiseringsutvalget for  
internasjonale e-helsestandarder  

 

 

Forslag til 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.  

 

Hensikt med saken 

Direktoratet ønsker å gi en oppdatering om status på arbeidet med å utvikle en felles 
ansvarsmodell for aktører i helse- og omsorgssektoren på området internasjonale 
standarder. Modellen har som formål å definere roller, ansvar og prosesser mellom 
leverandører, virksomheter, standardiseringsorganisasjoner og myndigheter innenfor 
standardiseringsfeltet.  

 

Bakgrunn og status 

I møtet 02/21 i Standardiseringsutvalget ble en første prosessmodell presentert, og innspill 
fra diskusjonen rundt type virkemidler (arenaer for dialog, flere møter, arbeidsgruppe, 
finansiering) og nødvendige oppgaver i forvaltningen av internasjonale standarder har blitt 
tatt med i videre arbeid. Direktoratet følger utredningsinstruksen og er nå i en 
kartleggingsfase der vi jobber med å: 

- kartlegge involverte aktører 
- kategorisere aktørgrupper 
- beskrive roller og ansvarsoppgaver 
- beskrive relasjoner og samarbeidsprosesser mellom aktørene 
- identifisere og beskrive behov for å sikre gode prosesser/samhandling 

Roller og ansvar 

Møte 03/21 

Dato 30.9.2021 

Saksnummer 15/21 

Sakstype Drøfting 

Fra Direktoratet for e-helse   

Saksbehandler Kerstin Engelhardt 

Saksnotat 15/21 
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Direktoratet ønsker å legge opp for tett samarbeid og involvering av alle relevante aktører i 
videre prosess. I denne sammenhengen skal både HL7 og Siemens Healthineers gi sine 
innspill knyttet til roller og ansvar ut ifra sine perspektiver som aktører.  

I oktober 2021 skal Direktoratet gjennomføre et intervju med svenske E-hälsomyndigheten 
for å innhente Sveriges erfaringer med en liknende prosess rundt avklaring av roller og 
ansvar i bruk, utvikling og forvaltning av «nasjonale felles spesifikasjoner». 

 

Spørsmål for drøfting 

Direktoratet ønsker å drøfte med Standardiseringsutvalget hvordan utvalget kan bidra i den 
videre prosessen. Spørsmål til diskusjon: 

1) Kan Standardiseringsutvalget fungere som en arbeidsgruppe i den videre 
prosessen? 

2) Bør det avtales møter utover de ordinære møtene i Standardiseringsutvalget? 
3) Er det noen flere aktører/aktørgrupper som Direktoratet for e-helse bør gå i direkte 

dialog med (1:1 intervju)? 
4) Hvordan kan vi identifisere behov som ikke er avklart eller dekket i dag? Konkret 

eksempel: forvaltning av norske profiler fra internasjonale standarder (HL7 FHIR, 
IHE mm). 

 


