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Side 7

Utvikling av nasjonale standarder for ulike 

behov

Koordinering av nasjonale behov, 

understøtte tilpasning av standarder

Fra: Til:

Standardisering er i endring

Lang prosess fra behov til innføring Kortere tid til ibruktagelse av standard

Bred ibruktagelse først ved normativ 

standard

Tidlig og bred bruk kan være forutsetning 

for videre utvikling til normativ standard

Klare roller for hvem som utvikler 

standarder

Mer samarbeidspreget utvikling, gjennom 

internasjonalt arbeid og communities



Plan for internasjonale standarder skal

 Skape forutsigbarhet for sektor og myndigheter om hvilke tiltak som skal 

gjennomføres for tilpasse og ta i bruk internasjonale standarder 

 Synliggjøre bedre koblingen mellom sektorens behov, nasjonal portefølje og tiltak 

innenfor standardisering i e-helse

 Være basis for årlige virksomhetsplaner for standardisering
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ProsessNormerende grunnlag

Funksjonelle 

bruksområder

Samhandlings-

modeller

Internasjonalt 

samarbeid

Målbilde 2024
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Nasjonal 

styring

Internasjonale 

standarder 

benyttes bevisst 

hos virksomheter 

og leverandører

Internasjonale 

standarder er 

normert for 

konkrete 

bruksområder

Samarbeidspreget 

profilering av 

internasjonale 

standarder i 

Norge

Effektiv erfarings-

utveksling med 

internasjonale 

myndigheter og 

fagmiljøer

Tiltaksområder 2021-2024



Internasjonale 

standarder er 

normert for konkrete 

bruksområder

Internasjonale 

standarder benyttes 

på en bevisst måte 

hos virksomheter og 

leverandører

Samarbeidspreget 

profilering av 

internasjonale 

standarder i Norge

Målbilde 2024
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Effektiv erfarings-

utveksling med 

internasjonale 

myndigheter og 

fagmiljøer

• Krav i anbud

• Leverandørstøtte

• Standardiserte API

• Behovsoversikt

• Nasjonale profiler er 

tilgjengelig 

• Nasjonale føringer nye 

samhandlingsmodeller 

• Krav og retningslinjer for 

bruksområder

• Normerende produkter

• Aktiv og bred deltakelse i 

utvalg og communities

• Avhengigheter mellom 

ulike internasjonale 

standarder, kodeverk og 

terminologi er tydelig

• Samordnet bruk på tvers 

av land

• Internasjonal deltakelse

• EU-arbeid er godt kjent 

• God oversikt over 

internasjonalt arbeid



Funksjonelle 

bruksområder

Samhandlings-

modeller

Internasjonalt 

samarbeid

Tiltaksområder i planen

Side 11

Beskriver generelle og 

langsiktige tiltak 

innenfor 

dokumentdeling, 

datadeling og 

meldingsutveksling

Beskriver tiltak som 

utgår fra mer konkrete 

behov og som krever 

mer spissede krav og 

retningslinjer

Omfatter aktiviteter 

som videreføres eller 

starter opp når det 

gjelder internasjonal 

deltakelse, påvirkning 

og følge med

Nasjonal 

styring

Internasjonale 

standarder i kontekst 

av nasjonal 

styringsmodell, 

forvaltning og 

nasjonale  

samarbeidsarenaer
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Veileder for bruk av GS1-standarder for 
identifikasjon og sporbarhet
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Global rekkevidde – Lokal tilstedeværelse

15

114 member organizations 
User driven

Not-for-profit

> 1.300.000 members

> 2.500 employees

> 40 years experience
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Globale medlemmer bidrar til utvikling av standardene 
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Entydig identifisering av pasienter og 
helsepersonell
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Entydig identifisering av medisiner og 
medisinsk utstyr
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Entydig identifisering av lokasjoner

19
https://www.youtube.com/watch?v
=v1joLARNNXk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=v1joLARNNXk&feature=youtu.be
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Entydig identifisering av eiendeler og utstyr 
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Erfaringer og resultater fra Scan4Safety UK

21https://healthcare.gs1uk.org/scan4safety/

https://healthcare.gs1uk.org/scan4safety/
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Stephen Bølstad 

Forretningsutvikler Helse 

GS1 Norway 

 

T +47 22 97 13 20   M +47 92804257   E sb@gs1.no  

Kontaktinformasjon
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Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhet

Sak 05/20
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Målet for veilelderen

Side 25

Målet med denne veilederen er å bidra til 

at GS1-standarder tas enhetlig i bruk av 

alle virksomheter som ønsker å bruke 

GS1-standarder for identifikasjon. 

Enhetlig bruk vil legge til rette for 

sporbarhet på tvers regioner og 

helseforetak og mellom ulike aktører i 

helsesektoren (legemiddelprodusenter, 

apotek, sykehus mv.). 



Veileder

Side 26



Grunnlag for veilederen – nasjonalt

 Helse Sør Øst

 GS1 til merking av egenproduserte legemidler og biologiske produkter

 Helse Vest

 Prosjektet «Finn fram» med GS1 (GLN) som stedsidentifikator

 Helse Midt-Norge

 GS1 til merking av fysiske lokasjoner

 Legemiddelverket

 Identification of Medicinal products (IDMP) – GTIN & Data matrix
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Grunnlag for veilederen – internasjonalt

 Storbritannia

 GS1 til elektronisk innkjøp – (GLN og GTIN)

 EU

 Legemiddelforfalskningsdirektivet – GS1 brukes for varenummer

 Legemiddel og legemiddeldatabase

 Identification of Medicinal products (IDMP) – GS1 (GTIN)

 EUDAMED – medisinsk utstyr med identifikator fra GS1 (GTIN)
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Behovsområder

 Varesporing

 Trygghet for å unngå feilmedisinering

 Sporing av medisinsk utstyr og lokasjoner
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Utarbeidelsen av veileder

 Faglige innspill og vurderinger fra avdeling standardisering

 Juridisk vurdering

 Vurdering iht forvaltning av normerende dokumenter
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GS1 veilederens anbefaling

Direktoratet for e-helse anbefaler at ulike GS1 identifikasjonsstandarder tas i bruk for gitte 
formål:

Global Trade Item Number (GTIN) for identifikasjon av legemiddel 

Unique Device Identification (UDI) fra GS1 for identifikasjon av medisinsk utstyr

Global Location Number (GLN) for identifikasjon av lokasjoner

Global Service Relationsship Number (GSRN) for identifikasjon av pasienter og 
helsepersonell

Det anbefales at disse standardene kombineres med en GS1 standard for datafangst; 
strekkoder, Data Matrix eller RFID.
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«Helse Nord støtter opp om anbefalingen og er delvis i gang med å se på GS1 

standardene. Det er etablert dialog med de andre regionene som har kommet lengre 

enn oss med dette arbeidet, og felles/lik bruk vil være førende for å oppnå de effekter 

som belyses i anbefalingen.»
Helse Nord IKT

«I alle våre miljøer virker dette å bli positivt mottatt og det er et sterkt ønske om 

standardisering og gjerne mer enn i dag. Derfor tror vi også det er viktig at eHelse går 

foran her og tydeliggjør standardene og stiller krav til bruk.»
Helse Midt Norge

Side 33



Publisert på ehelse.no

Side 34

https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/veileder-for-bruk-av-gs1-standarder-for-identifikasjon-og-sporbarhet

https://ehelse.no/standarder/ikke-standarder/veileder-for-bruk-av-gs1-standarder-for-identifikasjon-og-sporbarhet


International Patient Summary

Sak 06/20
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Agenda

 Hva er IPS?

 Hvorfor publisere norsk IPS Veileder?

 Hva bidrar veilederen til?
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Innhold: 

 Informasjon om pasienten (navn, fødselsdato, kjønn ol.)

 Sammendrag av kliniske pasientdata (f.eks. allergier, 

medisinske utfordringer, implantater, kirurgiske inngrep 

de siste seks månedene). 

 Pasientens medisinbruk. 

 Informasjon om sammendraget i seg selv (når og 

hvordan den ble opprettet, sist oppdatert og av hvem). 

International Patient Summary
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EN 17269
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Source: CEN/TC251, IPS, Stephen Kay, http://bit.ly/IPS-Story

Sekundærdata Sjeldne sykdommer

Epikriser

Lab-resultater

Medisinske bilder

Patient Summary

ePrescriptions

EHR Exchange format

http://bit.ly/IPS-Story


Agenda

 Hva er IPS?

 Hvorfor publisere norsk IPS Veileder?

 Hva bidrar veilederen til?
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22 land i Europa utveksler ePrescription og/eller Patient 

Summary på tvers av landegrenser innen utgangen av 2022



EHR Exchange format

The Recommendation supports the digital 

transformation of health and care in the EU by seeking 

to unlock the flow of health data across borders.

6.februar 2019

Recommendation on a European 

Electronic Health Record exchange format

EpikriserLab-resultater Medisinske bilder

Oppsummerende pasientopplysninger (IPS)E-resept

Source https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/recommendation-european-

electronic-health-record-exchange-format

Fem nivåer for regulering

 Regulation

 Directive

 Decision

 Recommendation

 Opinion
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NS-EN 17269

HL7 FHIR

HL7 CDA

C-CDA

Common Clinical Data Set

Rammer / krav og 

retningslinjer

(myndighet)

Implementasjon

(sektor)

USA Europa



Felles retning

 Relevant for ulike initiativer 

 Strukturering av journal

 Utveksling mellom virksomheter 

 Utveksling av helseopplysninger med innbygger

 Gjenbruk av data for sekundærbruk 

 Felles rammeverk for utvikling av implementasjonsguider 
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Agenda

 Hva er IPS?

 Hvorfor publisere norsk IPS Veileder?

 Hva bidrar veilederen til?
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Veilederen bidrar til

 Bruk av erfaringer fra klinikere i flere land

 Overordnet ramme som tilrettelegger for at lokale, regionale, 

nasjonale og etter hvert grensekryssende prosjekter går i 

samme retning

 Bruk av internasjonale samarbeidsfora som lokale, regionale 

og nasjonale prosjekter får nytte av
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Veilederen bidrar til

 Lokale prosjekter kan bidra til nasjonale 

implementasjonsguider

 Økt innovasjon ved at nye løsninger kan utvikle tjenester 

innenfor en nasjonal ramme

 Enklere for aktører i Norge å være konkurransetilpasset 

markeder i andre europeiske land

Side 49



Direktoratet for 

e-helse

Helse- og omsorgs-

departementet

Standardiserings-

utvalget 



Oppsummering
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Arkitektur Sikkerhet
Medisinteknisk 

utstyr

Terminologi 

og kodeverk

Medisinske 

bilder
EPJ Genomics

6 37 23 723321

Legemidler Pasientkort
Kinesisk 

medisin

22 10

Samhandling

11 14

Innspillsrunde: temaer og prioriteringer


