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Sak Referat 

01/20 Hvordan jobber direktoratet med normering 

 Direktoratet for e-helse innledet med en presentasjon av rammer for 

normeringsaktivitetene ved direktoratet og arbeidet i  

Standardiseringsutvalget.  

Utvalget drøftet hvordan utvalget kan jobbe for å bidra til å styrke og 

koordinere utvikling og bruk av internasjonale standarder i sektoren. 

Innspill fra utvalget: 

• Standardiseringsutvalget kan bidra til at aktørene jobber mer 

effektivt med normering, og til å bygge nødvendig 

standardiseringskompetanse. Det er mange standarder å 

forholde seg til, gjennom å samarbeide på tvers av aktørene i 

sektoren, kan utvalget bidra til en bedre oversikt.  

• Helse Sør-Øst peker på at Standardiseringsutvalget er svært 

viktig med tanke på arbeidet og kompleksiteten som sektoren 

står i på IKT-området. 

• Det er ønskelig å få med flere deltakere, spesielt fra de 

regionale helseforetakene. 

 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering og 

godkjenner mandatet. Utvalget ber Direktoratet for e-helse ta med 

innspill fremkommet i møte, i det videre arbeidet.   

Direktoratet for e-helse ber medlemmene oppfordre relevante aktører 

til deltakelse i utvalget.      

    

02/20 Aktiviteter ved ISO  

 Direktoratet for e-helse innledet med en presentasjon av pågående 

standardiseringsaktiviteter og samarbeid knyttet til ISO.   

Standardiseringsutvalget drøftet synspunkter på prioritering. 

Innspill fra utvalget: 

• Gjennom deltakelse i Standardiseringsutvalget kan 
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medlemmene bygge opp kunnskap om viktige aktiviteter, og 

bidra til å gi informasjon ut i sektoren. 

• Standardiseringsutvalget kan bidra til mer koordinert 

deltakelse i de internasjonale arbeidene. 

• Direktoratet for e-helse pekte på at det er behov for at 

sektoren bidrar med fagressurser for å styrke de nasjonale 

standardiseringsgruppene. 

• Standard Norge inviterer til deltakelse i  SN/K 587, nyetablert 

norsk speilkomité for arbeid ved CEN og ISO. 

 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

Direktoratet for e-helse ber medlemmene gi innspill på temaer som 

bør løftes i utvalget. 

  

  


