
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardiseringsutvalget for internasjonale e-
helsestandarder 

Møte 04/2021 

Dato 02.12.2021 

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 

10.15-11.00 Roller og ansvar Drøfting 

11.00-11.45 IHE- erfaringer i Europa Drøfting 

11.45-12.15 Lunsj  

12.15-12.45 Roller og ansvar (forts.) Drøfting 

12.45-13.30 Plan om veileder Anbefalinger for 

helsepersonellportaler 

Drøfting 

Sak Tema  Sakstype 

16/21 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 

 Referat fra møte den 30.09.2021 

Forslag til møtedatoer i 2022: 

• 10. mars  

• 2. juni 

• 29. september 

• 1. desember 

Alle møtene vil vare fra kl. 10-14 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

 

17/21 Roller og ansvar  Drøfting 

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

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget drøftet ulike aspekter rundt oppgaven 
med å utvikle en samarbeidsmodell for aktører på området 
internasjonale standarder. 

Direktoratet for e-helse tar med innspill og drøftinger i det videre 
arbeidet med samarbeidsmodellen. 
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18/21 IHE  Orientering 

 Andreas Klingler presenterer IHE's erfaringer i Europa. 

Forslag til vedtak: 

Standardiseringsutvalget tar saken til orientering 

 

19/21 Plan om veileder Anbefalinger for 

helsepersonellportaler 

Drøfting 

 Direktoratet for e-helse orienterer om arbeidet med å redusere 
helsepersonells belastning [Engelsk: Reducing clinician burden] 
og plan om veilederen Anbefalinger for helsepersonellportaler. 

Forslag til vedtak: 

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

 

 

Forslag til vedtak 

Standardiseringsutvalget drøftet ulike aspekter rundt oppgaven med å utvikle en 
samarbeidsmodell for aktører på området internasjonale standarder. Direktoratet for e-helse 
tar med innspill og drøftinger i det videre arbeidet med samarbeidsmodellen. 

Hensikt med saken 
Direktoratet oppdaterer om status på arbeidet med å utvikle en felles samarbeidsmodell for 
aktører i helse- og omsorgssektoren på området internasjonale standarder. Vi ønsker å 
drøfte ulike aspekter rundt utviklingen av denne modellen. 

Bakgrunn og status 
Bakgrunnen for arbeidet med samarbeidsmodellen er beskrevet i Plan for internasjonale 
standarder 2021-2024.  

Det er behov for en mer formalisert samarbeidsmodell som må utarbeides i fellesskap med 
sektoren. Grunner til dette er: 

• Rask teknologiutvikling  
o f.eks. området digital hjemmeoppfølging gir økt behov for internasjonale 

standarder 

• Når man tar i bruk flere internasjonale standarder, øker behovet for å involvere flere 
aktører 

Roller og ansvar 

Møte 4/21 

Dato 02. des  

Saksnummer 17/21 

Sakstype Drøfting 

Fra Direktoratet for e-helse   

Saksbehandler Kerstin Engelhardt 

Saksnotat 17/21 
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• Utvikling og tilpasning av standarder har fått et mer iterativt preg og skjer mer 
distribuert 

• For å få til mest mulig effektivt standardisering trenges det en avklaring av roller og 
ansvar  

Smidig standardisering skal legge til rette for at virksomheter, prosjekter og leverandører 
kan utvikle nye løsninger og tjenester raskere og hente ut gevinster underveis. Dette vil 
kunne bidra til økt innovasjon og næringsutvikling i sektoren. 

 

Foreløpig tidsplan  

 

 

Erfaringer fra Sverige 

Direktoratet for e-helse har gjennomført intervju med svenske e-Hälsomyndigheten i 
oktober 2021. Bakgrunn for intervjuet var et svensk regjeringsoppdrag fra 2019 om å samle, 
tilgjengeliggjøre og forvalte «nationella gemensamma  
e-hälsospecifikationer» (NGS). I denne sammenhengen skulle e-Hälsomyndigheten avklare 
ansvarsfordelingen mellom involverte aktører med tanke på de NGS-ene.  

Oppsummeringen av intervjuene finnes i ppt-presentasjonen til dette møtet.  

Innspill fra NUFA  

Direktoratet la fram en drøftingssak om roller og ansvar i NUFA-møtet i oktober 2021. 
Representantene ga tilbakemelding om at arbeidet med samarbeidsmodellen er nyttig og 
viktig for sektoren. De gav videre tilbakemeldinger om at samarbeidsmodellen bør avklare 
hvordan helsepersonell bør inkluderes i vurderingen av internasjonale standarder.  

Videre prosess: Mandat for arbeidsgruppe 

For å få til en velfungerende samarbeidsmodell bør den utvikles i felleskap med alle 
involverte aktører. Direktoratet for e-helse vil legge fram et mandat for en arbeidsgruppe i 
neste møte i Standardiseringsutvalget.  
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Drøftingspunkter 

 
1. Hvordan kan vi få til en samarbeidsmodell som 

- dekker økt behov for internasjonale standarder 
- sikrer smidig standardisering 
- sikrer enhetlig bruk av standarder 
- gir forutsigbarhet for sektoren 
- legger til rette for innovasjon og næringsutvikling? 

 
 

 
 
Figur 1: Illustrasjon på involverte aktører og prosesser på området internasjonale standarder 
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Standardiseringsutvalget for  
internasjonale e-helsestandarder  

 

Forslag til vedtak 

Innspill fra representantene i Standardiseringsutvalget tas med i det videre arbeidet med 
veilederen. 

Hensikt med saken 

Direktoratet for e-helse planlegger å utarbeide en veileder, Anbefalinger for 
helsepersonellportaler, og ønsker å få innspill.  

Bakgrunn 

En helsepersonellportal er en portal som kan ha flere tjenester. Det kan beskrives som en 
samling av digitale verktøy som helsepersonell kan bruke til å f.eks. sende data til nasjonale 
registre.  

Det utvikles flere helsepersonellportaler og web- baserte verktøy i dag som samlet gir en 
fragmentert digital hverdag for helsepersonell. Helsepersonell må benytte ulike 
påloggingsmetoder, samme opplysninger må registreres flere ganger og varsler mottas i 
ulike løsninger og verktøy. Det mangler integrasjoner mellom tjenestene. 
Helsepersonellportaler er vanskelig tilgjengelig å bruke på tvers av teknologier. De er også 
dyre å utvikle.  

Registereiere har utviklet løsninger som skal dekke egne behov for innrapportering av 
helsedata. Forankring og avklaring av muligheter for innsamling av primærdata hos den 
som skal registrere informasjonen har til dels vært manglende. Helsepersonell har behov for 
helhetlige digitale tjenester som ivaretar behov både i kommuner, sykehus og fastleger. 

Plan om veileder: Anbefalinger for 
helsepersonellportaler 

Møte 04/21 

Dato 02.12.2021 

Saksnummer 19/21 

Sakstype Drøfting 

Fra    

Saksbehandler Minna Maria Hernandez 

Saksnotat 19/21 
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Problemstillingen bør ses i sammenheng med den totale byrden som helsepersonell 
opplever i sammenheng med dagens IT-systemer som brukes ved pasientbehandling og for 
relaterte administrative oppgaver. I internasjonal sammenheng blir temaet omtalt som 
«Reducing Clinician Burden». (Redusere helsepersonells belastning) 

Hva kan veilederen bidra til? 

Veilederen kan være til hjelp for aktører som skal utvikle, etablere eller forvalte 
helsepersonellportaler eller web-baserte verktøy.  

Anbefalingene kan brukes som et utgangspunkt for kravstilling til leverandørene. 

Målgruppe 

Målgruppen for veilederen er aktører som utvikler og forvalter web-baserte verktøy og 
helsepersonellportaler og virksomheter som yter helsehjelp og skal bruke løsningene. 

 

 

 


