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Tenk deg en verden uten …



3 Markedstilgang for 
produkt og tjenester

Skaper tillit hos 
borgerne

Øker kvalitet på 
produkter og tjenester

Bidrar til å 
overholde regelverk

65%

88%

81%

89%

Nordisk Menon-undersøkelse fra 2017



Kort om oss
• Privat, uavhengig, 

medlemsorganisasjon, non-profit
• Etablert 2003, røtter til 1923
• Standarder på de fleste områder
• Medlem i CEN og ISO
• Kunnskapsbedrift med ca. 70 ansatte
• Eier og utgir Norsk Standard, 

beskyttet varemerke
• Utgir NORSOK
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Verdien av 
standardisering

• Skaper tillit hos brukerne
• Øker forutsigbarheten
• Forenkler kommunikasjonen mellom alle 

involverte parter
• Sterk involvering og forankring sikrer omforent 

forståelse 
• Sikrer beste praksis på nasjonalt nivå og trekker 

inn erfaringer internasjonalt
• Bidrar til neste praksis ved deling av 

kunnskapsbasert beste praksis



Gevinstene må reflektere 
behovene til sektoren og 
pasient/bruker
• Forbedre kvaliteten på produkter og tjenester
• Forenkle prosesser og gi ressursbesparelser
• Bidra til å overholde regelverket 
• Bidra til å imøtekomme krav til både kvalitet, 

sporbarhet, åpenhet og effektiv og 
bærekraftig produksjon

• Redusere risikoen for misforståelser og 
brukerfeil

• Økt tilgjengelighet med profesjonell 
forvaltning og revisjon i regi av Standard 
Norge



• Faglig oppdatering av helsefagarbeidere
• Sterilisering av helseprodukter Helsetekstiler
• Faglig oppdatering av sykepleiere Renhold i pasientnære omgivelser
• Hjelpemidler og tilgjengelighet

Kvalitet 

• E-helse
• Sekretariat i CEN/TC 293 WG 12 «Accessibility systems for living indepentently»Digitalisering

• Ledelsessystem for medisinsk utstyr Krav til pasient- og brukermedvirkning
• Pårørendesamarbeid

Samhandling

• Aldersinkluderende samfunn
• Kontraktstandard for balanserte avtalevilkår

Bærekraft

Utdrag fra prosjektportefølje 
Komiteoversikt fordelt på fokusområder (nye ideer i kursiv)

• Ambulanser og ambulanseutstyr
• Helseledelse                                                                     Krav til omsorgstjenester
• Anestesi og respirasjonsutstyr Smittevern: NHS-C19
• Førstehjelp i arbeidslivet

Sikkerhet
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Norsk Hurtigspesifikasjon-
Covid 19
• Under ett år fra idé ble presentert til 10161 

nedlastninger

• Utarbeidet bransjespesifikke smittevern- veiledere 
for  13 bransjer

• Dokumentene er revidert opp til åtte ganger på ca
et halvt år

• Forskriftsfestet for bygg- og anleggsbransjen i 
Bergen, Oslo og Bærum kommune

• Status på utvikling: 
• Konferanser forventes publisert uke 24.
• Forventes revisjon på konserter basert på 

gjenåpningsplanen
• Utarbeidet emblem for at brukerne av NHS kan 

synliggjøre at de følger smittevernveiledning
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Veiledning 1.11. 10.12. 16.2. 5.3. 26.3. 29.5. 31.5.

Byggeplass - 338 844 1177 2267 3141 3149 

Konserter - 610 735 757 823 876 896 

Renhold - 410 763 798 1016 1070 1074 

Bil - 342 578 584 748 781 781 

Detaljhandel - 101 620 708 1031 1238 1255 

Detaljhandel Oslo - 58 481 596 743 947 955 

Kjøpesenter - - 134 181 233 311 325 

Treningssentre 571 1102 1265 

Servering 63 130 155 

Sjømat 165 200 200 

Varemesse 21 44 
Konferanser

Fornøyelsespark 4 62 

Sum - 1859 4155 4801 7660 9821 10161 
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Antall nedlastinger pr mai 2021



Prioritering prosjektutvikling pr mai 2021:
KONKRET ARBEID:

• ISO/TC 304 Healthcare organization management
• Oppstartsmøte gjennomføres 2. september 2021

• NHS-C19- konseptet videreutvikles 
• Førstehjelp i arbeidslivet igangsettes juni 2021
• Komitearbeid forventes igangsatt august 2021

• Faglig oppdatering av andre profesjoner



Videre arbeid prosjektutvikling
IDEER SOM MÅ ARBEIDES VIDERE MED:

• Pårørendeavtale og pårørendeutvalg er presentert 
som aktuelt arbeid for å sikre kvalitet og struktur 

i pårørende arbeidet i kommunehelsetjenesten
• Opprette speilkomiteer

• smittevern- og beredskapsarbeid
• Medisinsk forbruksmateriell- engangsutstyr. Mange 

fastsettelser i 2020 i CEN/TC 205 og 204
• Smart cities- her kan vi se til SN/K 548 Bærekraftige 

lokalsamfunn?
• Krav til fremtidsfullmakt og samtykkeerklæring. 

Tverrfaglig arbeid med Forbrukerområdet
• Ergonomi. Relevant grunnet mange fastsettelser i 

2020
• Relasjonell koordinering/tverrfaglig samhandling
• Trygghetsalarmer. Bør vi arbeide mer med 

velferdsteknologi?
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Nå går toget…
• Spennende arbeid innen faglig

oppdatering av helsefagarbeidere
starter nå;

• Muligheter til å bidra med å sette
kompetanseheving på agendaen

• Viktig tiltak for å sikre kvalitet og 
pasientsikkerhet med fokus både på
system- og individnivå



67 83 86 00 info@standard.no standard.no
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