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Tenk deg en verden uten ….. 



Standarder gjør livet vårt enklere og tryggere 



Åpenhet 

Frivillighet  

Konsensus 

Foto: Nicolas Tourrenc 



EU-forordning peker på økt standardisering for å styrke 
kvaliteten på tjenester  

2018 Nasjonal konferanse for AMK- og LV-sentraler 
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Mange viktige prosjekter innen helsestandardisering 

SNK 109 TANNHELSE  

(CEN 55 / ISO 106) 

SNK 115 BIOLOGISK 
EVALUERING AV MTU 

 (ISO 194) 

SNK 110 
REDNINGSSYSTEMER (CEN 

239) 

SNK 116 PASIENTNÆR 
ANALYSE  

(CEN 140 / ISO 212) 

SNK 121 HELSETEKSTILER 

SNK 553 
KONTRAKTSSTANDARDER 

(hjemmetjenester) 

SNK 554 
TRYGGHETSALARM 

(CEN 431) 

SNK 564 
OMSORGSTJENESTER 

(CEN 449) 

SNK 106 HJELPEMIDLER 
(CEN 293 / ISO 173) 

SNK 268 KVALITET I HELSE 
(CEN 362) 

SNK 113 MEDISINSK 
UTSTYR  

(CEN/CLC 3 / ISO 210) 

SNK 571 
PASIENTINVOLVERING 

(CEN XXX) 

SNK 122 ANESTESI OG 
RESPIRASJONSUTSTYR 

(CEN 215 ISO 121) 

SNK 574  

E-SIGARETTER, SNUS OG 
TOBAKK (CEN 437) 

SNK 108 STERILISERING AV 
PRODUKTER (102, 204, 216 

/ ISO 198) 
CEN ABHS 

SNK 568 Helseadministrasjon 
(ISO 368) 

SNK 578 RENHOLD i 
pasientnære omgivelser 

SNK 526  

AKUTTMOTTAK 

SNK XXX 
OMSORGSHUNDER 

SNK 573  

INDIVIDUELL PLAN 

SNK XXX  

KARTLEGGINGAV BEHOV I 
PRIMÆRHELSE 

SNK 578 RENHOLD I 
PASIENTNÆRE 
OMGIVELSER 

SNK XXX 
OPERASJONSUTSTYR 

SNK XXX 
ROBOTTEKNOLOGI 

SNK XXX  

ALDERSVENNLIG 
SAMFUNN 

SNK XXX FAGLIG 
OPPDATERING AV 

AUTORISERT PERSON 
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Standardiseringen kan bli velferdspolitikkens trepartssamarbeid 

 • Hvilke tjenester skal kommunene gi sine 

innbyggere? 

• Hvordan og med hvilken kvalitet skal tjenesten 

ytes? 

• Sikre rett tjeneste og avklare forventninger   

• Standarden for Brukerstyrt Personlig Assistanse er 

et godt eksempel 

 

2018 Nasjonal konferanse for AMK- og LV-sentraler 

Nasjonale 

myndigheter  

Brukere Fageksperter 

Standard 
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Standard for Brukerstyrt Personlig Assistanse viser vei 

• Regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og en leverandør – sikkerhet for bruker 

• Frivillig å bruke, men ingen seriøse aktører vil motsette seg den – trygghet – seriøsitet - kvalitet 

• Partene har satt seg sammen og blitt enige om de viktigste elementene 

• Har autoritet, fordi den er framkommet gjennom brede diskusjoner og enighet mellom fagfolk, myndigheter 

og brukere om den beste løsningen 

2018 Nasjonal konferanse for AMK- og LV-sentraler 



Hvorfor standardiserer vi ikke mer innenfor helse? 
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Akuttmottak –standard for kvalitets- og 
organisasjonsutvikling 

• Hensikten: 

− ivareta pasientsikkerhet  

− bidra til bedre pasientflyt 

− minske sannsynlighet for feil og avvik 

− redusere uønsket variasjon i tjenesten 

− bidra til optimal ressursbruk 

− bidra til godt arbeidsmiljø 

• Handler ikke om de kliniske beslutningene som 

leger eller sykepleiere tar  

2018 Nasjonal konferanse for AMK- og LV-sentraler 
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Standardisering spiller en nøkkelrolle i å skape stabil 

økonomisk vekst og velferd 
Standardisering har bidratt til økningen i arbeidsproduktivitet og BNP i 

alle de nordiske landene 

Standardisering er forbundet 

med så mye som 39 % av 

veksten i arbeidsproduktiviteten 

i Norden i perioden 1976-2014  

28 % av veksten i BNP i de 

nordiske landene i perioden 

1976-2014 kan knyttes til 

standardisering 

39 % 28 % 
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De viktigste årsakene til at virksomhetene bruker standarder 

  
Studien viser at det å 

følge og bruke 

standarder er viktig for 

nordiske virksomheter. 

 

Virksomhetene 

opplever de samme 

fordelene uavhengig av 

land. 
 



Foto: Pixabay 

En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre 
ting på og en «harmonisering av beste praksis» 



Tenk deg en verden uten ….. 
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