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Det gjennomføres 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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En ny studie belyser viktigheten av 
standarder for de nordiske økonomiene for 
første gang.

Studien ble gjennomført i de fem nordiske 
landene i 2017. Totalt deltok 1 179 selskaper 
som har erfaring fra bruken av standarder i 
åtte forskjellige bransjer.

Studien ble utført av Menon Economics i 
samarbeid med Oxford Research, og med 
støtte fra Nordic Innovation.
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Næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen

– Denne studien bekrefter at 
standardisering er viktig for økt 
produktivitet i næringslivet som i neste 
omgang skaper gevinster for økonomien 
som helhet. Standarder er 
også et effektivt virkemiddel for å spre og 
bruke kunnskap og teknologi, noe som 
blir viktigere og viktigere for Norge.
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Hvorfor er standarder viktig for selskapene?

Tillit

Standarder spiller en viktig rolle for å 
oppnå økt tillit hos kundene

Generelt opplever selskapene at 
fordelene klart overstiger kostnadene

Funnene viser at jo større selskapet er, 
desto mer sannsynlig er at fordelene ved 
å bruke og implementere standarder 
overstiger kostnadene

Lover og 
regler

85 % 84 % 87 %
er enige i at 
standarder 
skaper tillit hos 
kundene

anser 
standardisering 
som en viktig 
del av sine 
fremtidige 
forretnings-
planer

oppgir at 
standarder 
hjelper dem å 
overholde 
regelverket

Utvikling
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Standardene skaper tillit og avklarer forventninger mellom parter

• Tjenestekvalitet er et spenningsfelt mellom 
lovregulering ovenfra og faglig skjønnsutøvelse 
nedenfra

• Standardene fanger opp variasjonen i tjenester på 
en måte som lover, regler og forordninger ikke 
klarer

• Standarder er retningslinjer som formulerer 
enigheter om god praksis

• Standarder som omhandler tjenester avklarer 
forventninger mellom de involverte partene
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Standardiseringen kan bli velferdspolitikkens trepartssamarbeid

• Standarder er en operativ reguleringsform som 
skapes gjennom brede diskusjoner og enighet om 
den beste løsningen

• Standarder kan benyttes som gode arbeidsverktøy 
tilpasset den enkelte tjeneste eller situasjon

Presentasjon av Standard Norge - per september 2018

Myndigheter

BrukereFag-
eksperter

Standard
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Standarder viser vei

• Frivillig å bruke, men ingen seriøse aktører vil 
motsette seg bruken av dem 

• 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

• Standardene definerer
−Hvilke tjenester

−Rammene for hvordan og med hvilken kvalitet

− Avklarer forventninger
− Forenkler sjiktet mellom lover/regler og faglige 

vurderinger

Presentasjon av Standard Norge - per september 2018
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