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Norsk Elektroteknisk Komite v/ Eirik Sollie  

Øvrige til stede Direktoratet for e-helse v/ Martha Schei Hynne, Magnus Alsaker, 

Kjersti Drøsdal Vikøren 

 

Sak Referat 

01/21 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 Ny leder for standardiseringsutvalget, Georg F. Ranhoff, orienterte 

på vegne av Direktoratet for e-helse om  

- Innspillsrunde for  metode for utvikling og bruk av nasjonale 

områdeprofiler 

- Prosjekt for utredning av plan for ICD-11 i Norge:  

o Starter i 2021. Omfatter behovs- og omfangs-

beskrivelse og kostnadsanslag (ikke innføring). 

o Sentrale interessenter er Helsedirektoratet, FHI, NAV, 

RHFene og medisinske fagmiljøer. 

o Det er etablert et nordisk samarbeid for å utveksle 

informasjon om ICD-11-arbeid. Norge deltar i WHOs 

komiteer og har leder i NordClass. 

Vedtak:  

• Referat fra møte 19. november 2020 er godkjent. Det er ikke 

kommet inn innspill til endringer. 

 

02/21 Orientering om internasjonalt arbeid  

 Orientering fra Direktoratet for e-helse om aktuelle nordiske og 

europeiske samarbeid om standardisering innen e-helse. 

Informasjon om invitasjon til deltakelse i The Joint Action Towards 

the European Health Data Space (TEHDAS). 

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

https://ehelse.no/standarder/gi-innspill-om-metode-for-utvikling-og-bruk-av-nasjonale-omradeprofiler
https://ehelse.no/standarder/gi-innspill-om-metode-for-utvikling-og-bruk-av-nasjonale-omradeprofiler
https://tehdas.eu/
https://tehdas.eu/
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• Arbeidet som pågår på nordisk og internasjonalt nivå er 

positivt. Viktig å se på summen av standarder som skal 

spille sammen. 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

 

03/21 Veileder for internasjonale standarder på legemiddelområdet 

 Direktoratet for e-helse presenterte planlagt arbeid med å utarbeide 

en veileder på legemiddelområdet, som utgangspunkt for felles 

drøfting om prioriterte områder og deltakelse fra sektoren.  

Veilederen skal gi råd om bruk av relevante internasjonale 

standarder, kodeverk og terminologi. Veilederen vil se til behov i 

sektoren og internasjonale erfaringer.  

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

• Det er behov for mer standardisering innen 

legemiddelinformasjon, for å tilrettelegge for enklere 

utvikling av løsninger  

• SLV ønsker å være tidlig involvert i arbeidet 

• Innspill til områder: legemiddelbruk, finansiering, sporing og 

tilbakekalling.  

• Vurdere å skille pasientperspektiv vs. helsepersonell.    

Vedtak:  

• Standardiseringsutvalget tar saken til orientering og ber 

Direktoratet for e-helse ta med innspill framkommet i møtet i 

det videre arbeidet.   

• Virksomheter som har videre innspill, og/eller som ønsker å 

delta i arbeidet med veilederen, melder fra til sekretariatet. 

 

04/21 Plan for internasjonale standarder 2021-24   

 Direktoratet for e-helse presenterte Plan for internasjonale 

standarder 2021-24, som utgangspunkt for drøfting om videre 

arbeid og ansvarsfordeling i sektoren. 

Planen omfatter tiltak i helse- og omsorgssektoren knyttet til 

normering av internasjonale standarder på prioriterte områder, 

mailto:standardiseringsutvalget@ehelse.no
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f.eks. datadeling, dokumentdeling, legemiddelinformasjon og 

helsedata.  

Planen omfatter også tiltak som skal bidra til å tydeliggjøre 

ansvarfordelingen i sektoren. Tiltakene legger opp til utvikling og 

utprøving av en felles ansvarsmodell som beskriver roller, ansvar 

og prosesser som er nødvendige i tilpasning og bruk av 

internasjonale standarder.  

Standardisering innen e-helse i Norge har vært preget av 

myndighetsstyrte prosesser. Framover vil flere aktører stå for 

utvikling og vedlikehold av standarder.  

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

• Prioriteringer i planen sammenfaller i stor grad med behov 

identifisert gjennom Akson. 

• Viktig at vi samler oss mer nasjonalt. Behov for tydelige 

arenaer. 

• Helsepersonell bør inkluderes i større grad. 

• Nytte og verdi må forankres godt og adresseres i veiledere 

om internasjonale standarder.  

• Vi kan ta lærdom i å se til erfaringer fra internasjonale 

aktiviteter. F.eks. arbeidsmetodikk rundt IHE-profilering. 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering.  

  

05/21 Smittestopp 

 Tor Gaute Indsøy (innleid ved NHN) og Pål Solerød (FHI) 

presenterte erfaringer med bruk av internasjonale standarder i 

arbeidet med utvikling av appen Smittestopp.  

Arbeidet med versjon 2 av appen omfattet åpne prosesser, 

medregnet åpen kildekode og dokumentasjon. 

Standardiseringsarbeid og beste praksis var en integrert del og ga 

en mer effektiv utvikling.    

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

 


