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Kontaktperson Helsedirektoratet – Standard Norge

– Nestleder i Sektorstyre Helse og omsorg
– Leder arbeidsgrupper i TC 239 Rescue services
– Medlem Advisory Board Healthcare Services
– Chair CEN Healthcare Services Focus Group
– Leder SN/K 110 og 113
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Helsetjenesten har lang tradisjon for bruk av standarder

– Vanligst er: 
• Standarder for medisinsk utstyr
• Standarder for kvalitetsstyring (ledelsessystemer)
• E-helsestandarder 
• Systemstandarder (f. eks. for laboratorietjenester)

– Tjenestestandarder er på veg inn
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Standarders status

– Bruk av standarder er frivillig

– Standarder er et verktøy for å støtte kvalitet og sikkerhet

– Myndigheter kan autorisere bruk av standarder som 
utfyllende bestemmelser til lov og forskrift
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Utgangspunkt og organisering

– HOD har gitt Helsedirektoratet i oppdrag på koordinere 
arbeid med standardisering i helsetjenesten

– Samarbeidsavtale mellom Standard Norge og 
Helsedirektoratet
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Samarbeidet mellom Standard Norge og 
Helsedirektoratet

– Er basert på HODs oppdrag
– Samarbeidsavtalen
– Sektorstyret i Standard Norge
– Og god forankring i ansvarlige organer

e-Helsestandardisering har egen lignende samarbeidsmodell 
med Standard Norge
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Hensikten med samarbeidet

– Unngå uhensiktsmessig ressursbruk
– Bidra til at riktige standarder utvikles og vedlikeholdes
– Bidra til implementering i helsetjenesten
– Arbeide for bedre finansiering

De som har bruk for standarder skal være med i utviklingen
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Sektorstyre Helse og omsorg - mandat
Sektorstyre helse og omsorg skal ivareta helse- og omsorgssektorens interesser og 
bidra til et behovsorientert og effektivt standardiseringsarbeid.. 
Sektorstyret er etablert for å ivareta samfunns- og næringsinteresser, bistå Standard 
Norge i videreutvikling av området og være bindeledd mellom Standard Norge og 
viktige interessenter i utvikling og bruk av standarder i sektoren. Sektorstyret skal 
medvirke til å fremskaffe finansielle ressurser til standardiseringsarbeidet, og til økt 
deltakelse i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid.
Sektorstyret skal være en arena for drøfting av behov for utvikling og implementering 
av standarder i helse- og omsorgssektoren som bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet, 
tjenesteutvikling og konkurransedyktighet. 
Aktivitetene i sektorstyret skal koordineres med andre sektorstyrer i Standard Norge 
der dette er relevant. 
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Sektorstyre Helse og omsorg -sammensetning
Sektorstyret er sammensatt med deltakelse fra de viktigste interessenter i 
helse- og omsorgssektoren; myndigheter, interesseorganisasjoner, 
arbeidstakerorganisasjoner, næringsliv, forskning- og 
undervisningsorganisasjoner og Standard Norge. 

Sammensettingen skal reflektere helse- og omsorgssektorens behov for 
standardisering. 

Sektorstyret skal bestå av en leder og nestleder samt et antall 
styremedlemmer etter behov. Standard Norge deltar i sektorstyret uten 
stemmerett.
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Standardiseringens rolle

Standarder er et av mange grunnlag for godt arbeid 
med kvalitet og pasientsikkerhet

Standarder må finne en naturlig plass som normerende 
dokument i kvalitetsarbeidet
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Mange interessenter

– Myndigheter
– Europeiske og internasjonale standardiseringsorganisasjoner
– WHO - Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)
– Akkrediteringsorganisasjoner
– Spesialistorganisasjoner
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