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Øvrige til stede Direktoratet for e-helse v/ Magnus Alsaker, Espen Stranger Seland, 

Georg Ranhoff, Trond Frisvold, Kjersti Drøsdal Vikøren 

 

Sak Referat 

07/20 Orientering fra Direktoratet for e-helse 

 Direktoratet for e-helse orienterte om oppstart av program for 

helhetlig samhandling. 

Referatet fra møte 22. september ble tatt opp. Ingen kommentarer. 

Vedtak:  

• Referat fra møte 02/20 ble godkjent uten endringer. 

 

08/20 Forvaltningsmodell normerende produkter  

 Direktoratet for e-helse orienterte om forvaltningsmodell for 

normerende produkter og normeringsnivåer fra Direktoratet for e-

helse.     

Standardiseringsutvalget har en viktig rolle i utviklingen av 

normerende dokumenter, gjennom å anbefale internasjonale 

standarder for normering og løfte opp behov i sektoren. 

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

•  Forslag om at innspillsrunder formaliseres mer, for å sikre 

involvering i sektoren og transparens i prosessene. 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering og ber 

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

videre arbeidet.  

 

09/20 GS1 i Helse Sør-Øst  

 Helse Sør-Øst presenterer erfaringer fra eget 

gjennomføringsarbeid knyttet til bruk av GS1-standarder, og pekte 

på aktuelle utviklings- og koordineringsbehov.   
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Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

• Det er behov for å koordinere profileringsprosjektene i 

sektoren, for å sikre enhetlig bruk av standardene. 

• GS1 orienterte om webinar 25. november om anskaffelser i 

offentlig sektor. 

Vedtak:  

• Standardiseringsutvalget tar saken til orientering. 

• GS1 Norge følger opp innspill fra Kristiansand kommune fra 

møte 02/20, og rapporterer tilbake til utvalget.  

 

10/20 Legemidler 

 Legemiddelverket presenterte erfaringer med internasjonalt arbeid 

innen standardisering av legemiddelinformasjon. Legemiddelverket 

er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet og deltar i 

mange arbeidsgrupper knyttet til utvikling og implementering av 

internasjonale standarder som IDMP.  

Legemiddelverket påpekte at å benytte internasjonale standarder 

og delta i relevant samarbeid, gir gevinster på nasjonalt plan. Det 

styrker informasjonstilfanget og prosessene på legemiddelområdet.   

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

• Det er behov for å koordinere nasjonalt profileringsarbeid 

knyttet til bl.a. bruk av IDMP.  

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering.  

  

11/20 IPS – roller og ansvar i sektoren  

 Direktoratet for e-helse skisserte videre utvikling for bruk av IPS og 

organisering av arbeidet i sektoren, som underlag for drøfting i sak 

13/20.  

Direktoratet for e-helse oppfordrer fagmiljøene til å involvere seg  

aktivt i arbeidsgrupper knyttet til nasjonale standardiseringsorganer 

som Standard Norge og HL7 Norge. Det gir tilgang til 

internasjonale ekspertgrupper, og en mulighet til å fange opp 

erfaringer og være i forkant av utviklingen på eget område. 
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Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering.  

  

12/20 Nasjonale områdeprofiler   

 Direktoratet for e-helse presenterte prinsipper og metode for 

utarbeidelse av områdeprofiler i HL7 FHIR. Områdeprofilene 

kombinerer informasjonsmodeller, kodeverk/terminologi og format, 

og metodearbeidet utvikles slik at aktørene skal kunne lage 

nødvendige nasjonale områdeprofiler etter felles prinsipper. 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering.  

  

13/20 IPS i praksis. Felles drøfting 11/20 og 12/20    

 Felles drøfting om hvordan utvalget kan bidra til å sikre et godt 

samspill i sektoren rundt IPS og relevant områdeprofilering.   

Innspill fra Standardiseringsutvalget: 

• I arbeidet med IPS i Norge kan vi bl.a. se til tilsvarende 

samarbeidsmodell i USA, der utviklermiljøene i stor grad 

bidrar til utvikling og videre normering på området. 

• Veilederen kan bidra til at aktørene kommer i gang tidlig, og 

utveksler erfaringer underveis. 

• Bottom-up-initiativer kan forankres gjennom 

Standardiseringsutvalget og nasjonale arbeidsgrupper 

Vedtak: Standardiseringsutvalget tar saken til orientering.  

  


