
 

 

 

 

 

 

Standardiseringsutvalget for internasjonale  
e-helsestandarder 

Møte 04/2022 

Dato 01.12.2022 

Sted 

Deltakere 

Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1 Skøyen  

 

 

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 –Hanne Cecilie Otterdal, Kari Jørgensen 

Sectra – Endre Haugen 

Siemens Healthineers – Ingvar Sørlien 

Standard Norge – Truls Petersen 

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 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 

Diskusjon 

13:00-14:00 Mandat Standardiseringsutvalget 2023-2026 Tilslutning 
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Sak Tema Sakstype 

13/22 Orientering fra Direktoratet for e- helse Orientering 

 Referat fra møte den 29.09.2022  

MyHealth@EU 

Iverksette Samarbeidsmodellen 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

 

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. 

Standard Norge vil også informere om områder hvor 
det er spesielt behov for at komiteen styrkes, og hva 
det innebærer å delta.   

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  

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: 

Innspillene fra foredraget og utvalget tas med i 
videreutviklingen av standardiseringsutvalgets 
arbeidsform og organisering. 
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17/22 Mandat Standardiseringsutvalget 2023-2026 Tilslutning 

 Standardiseringsutvalgets nåværende mandat utgår 
31.12.22. Med utgangspunkt i det gjeldende 
mandatet, tilbakemeldinger fra utvalgets medlemmer, 
nasjonal rådsmodell for e-helse v/NUFA og NUIThar 
Direktoratet utarbeidet et nytt forslag til mandat som 
det søkes tilslutning til i utvalget.  

Forslag til vedtak: 

Direktoratet tar med seg ytterligere tilbakemeldinger 
fra Utvalget i utarbeidelse av det endelige mandatet.  
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Standardiseringsutvalget for  
internasjonale e-helsestandarder  

 

Forslag til vedtak 

Innspill fra Utvalget tas med i utarbeidelse av endelig versjon av mandatet.  

 

Hensikt med saken 

Gjennomgang av utkast til mandat for Standardiseringsutvalget fra 2023 – 2026. Mandatet 
er utarbeidet av Direktoratet for e-helse med utgangspunkt i gjeldende mandat og innspill 
fra utvalgets medlemmer.  

 

Bakgrunn 

Aktørene i helse- og omsorgssektoren fremmet et behov i 2019 for å ha et felles utvalg, der 
virksomheter, leverandører og myndighet jobber sammen på et strategisk og taktisk nivå for 
å styrke Norge sin rolle i internasjonalt standardiseringsarbeid. Standardisering er en 
forutsetning for elektronisk samhandling i helsetjenesten og tilrettelegger dessuten for 
innovasjon og næringsutvikling. 

Plan for internasjonale standarder for perioden 2021-2024 beskriver tiltak og anbefalinger 
om bruk av internasjonale standarder på prioriterte områder, inkludert tiltak for å fremme 
innovasjon og næringsutvikling. Samarbeidsmodell for internasjonale e-helsestandarder 
definerer prosesser for å koordinere og tilrettelegge for nasjonalt arbeid med vurdering, valg 
og tilpasning av internasjonale e-helsestandarder. Standardiseringsutvalget blir en viktig 
strategisk arena for å koordinere aktivitetene i modellen. 

Mandat Standardiseringsutvalget 2023-2026 

Møte 04/22  

Dato 01.12.2022  

Saksnummer 17/22  

Sakstype Tilslutning  

Fra Direktoratet for e-helse  

Saksbehandler Morten Bakken  

Saksnotat 
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Målet er å tilrettelegge for gode løsninger som skapes av de som sitter nær behovene og 
teknologiutviklingen. Standardiseringsutvalget får en viktig rolle i dette arbeidet, for å sikre 
enhetlig vurdering, valg og tilpasning av internasjonale standarder for å støtte oppunder 
nasjonal digital samhandling og sammenhengende helsetjenester. 

 

Vedlegg 

Utkast til mandat kan leses på https://www.ehelse.no/styrer-og-
utvalg/standardiseringsutvalget-for-internasjonale-e-helsestandarder 

 

 


