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Standard Norge
• Privat og uavhengig medlemsorganisasjon
• Etablert i 2003

• En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste 
etablert i 1923)

• Utvikler standarder på de fleste områder
• Fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard
• Norges medlem i CEN og ISO
• Ca. 80 medarbeidere

• standardiseringen totalt: ca. 100
• Non-profit – inntekter tilbakeføres til 

standardiseringsarbeid
• Forskningsinstitusjon ihht. SkatteFUNN



Standardiseringen i Norge
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Forretningsidé
• Standard Norge er den ledende aktøren på

nasjonal og internasjonal standardisering i 
Norge

• Sammen med kundene utvikler vi løsninger 
som gir økt effektivitet, større konkurransekraft 
og redusert risiko i bedrifter og samfunnet

• Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte 
parter og en pådriver i globale nettverk



Visjon

Din veiviser i en verden av muligheter.



Kjerneverdier

• Endringsdyktig
• Lærende, kreativitet, initiativ, beslutnings- og 

gjennomføringsevne
• Inkluderende

• Profesjonell og åpen samhandling
• Troverdig

• Ivareta standardiseringens gode omdømme



Utpekt rolle internasjonalt

Standard Norge skal
• påvirke internasjonal 

standardisering i samsvar 
med en helhetlig prioritering 
av nasjonale behov og 
interesser

• være pådriver for at 
internasjonale standarder tas 
i bruk



Organisering
per januar 2009

Adm. direktør
Trine Tveter

Markedsavdeling
Samfunn, industri

og petroleum
Markedssjef

Christian Holthe

Viseadm. direktør
Ivar Jachwitz

(internasjonale
oppgaver og regelverk)

Markedsavdeling
BAE og IT

Markedssjef
Jacob Mehus HR

Personalsjef
Johan Ulleland

Økonomi
Økonomisjef

Anne Nesgård

Komm. og info.
Informasjonssjef

Marit Sæter

IT og kontordrift
Avd. sjef

Sverre Torgersen

Strategi
og utvikling
Utviklingssjef

Anne Kristoffersen

Ressursavdeling
Avd. sjef

Jack Grimsrud
(standardiserings-

prosjekter og
-sekretariatet)



Nøkkeltall 2008
Antall gyldige Norsk Standard (per 2008-12-31) 14 111
av disse er det:

nasjonalt utarbeidet 1 725

Antall normative dokumenter (per 2008-12-31) 14 993

(Norsk Elektrotekniske Normer ca. 12 900)

Antall fastsatte Norsk Standard i 2008 1 054
av disse er det:

nasjonale (NS) 44



Driftsinntekter 2008
(tall i mill. kroner)

26,8

23,0

26,0

6,6

Royalty
Prosjektinntekter
Statstilskudd
Andre inntekter



Driftskostnader 2008
(tall i mill. kroner)

9,8

55,3

0,9

17,4

Varekostnader
Lønn
Avskrivninger
Andre driftskostn.



Finansiering

• Inntekt fra salg av standarder (royalty)
• Statstilskudd fra Nærings- og handelsdep.
• Direkte støtte fra næringslivet og andre 

interessenter (prosjektfinansiering)
• Andre tjenester og medlemskontingent
• Midler fra EU og EFTA



Standardisering innenfor helse

• Kvalitet i helsesektoren (ISO 9001)
• Tannpleie
• Biologisk evaluering av medisinsk utstyr
• Medisinsk utstyr og in vitro diagnostica
• Optikk
• Ikke-aktivt medisinsk utstyr
• Redningssystemer 
• Hjelpemidler for funksjonshemmede
• Anestesi- og respirasjonsutstyr
• Sterilisering av helseprodukter
• Allergener
• Medisinsk informatikk

Over 30 
internasjonale 
tekniske 
komiteer (CEN 
og ISO) med 
underliggende 
arbeidsgrupper



Standardisering innenfor 
arbeidsmiljø
• Akustikk (inkl. hørselstesting, aldersmessig hørselstap, 

referansestandarder for hørselstesting) 
• Arbeidsplassluft 
• Ergonomi
• Arbeid i tau 
• Fallsikring
• Fot- og benvern
• Maskinsikkerhet 
• Vernehjelmer og vernetøy
• Øyevern og hørselsvern
• Ånderettsvern



Sentrale aktiviteter innenfor 
helse og arbeidsmiljø i dag

• Medisinsk utstyr
• Høreapparatformidlingstjenester
• Medisinsk informatikk 
• Universell utforming av lekeplass

• Akustikk
• Støy

Prosjektene 
støttes av 
Helsedirektoratet

Prosjektene 
støttes av 
bygnings-
myndighetene og 
Jernbaneverket



Støymåling i arbeidsmiljø

• Økt innsats i 2010
• Internasjonal sekretariat i ISO/TC 43/SC 1/WG 53 
• Mandat: 

• forenklet målemetode for bestemmelse av støyeksponering i 
arbeidsmiljø

• Arbeid hittil:
• Komiteen har utarbeidet en teknisk metode for måling av støy, 

standarden er oversatt til norsk (OLF)
• Frankrike foreslår å lage en forenklet metode i tillegg (egen 

delstandard) egnet for helsepersonell
• Videre framdrift besluttes i 2010
• OLF har tidligere finansiert arbeidet i WG 53
• Søker om bidrag til reise og komitéarbeid, ca. 150’



Samarbeid med Helsedirektoratet

• Vurderer å etablere fagråd for helse i 2010
• Fagrådet skal bidra til å prioritere 

standardiseringsprosjekter innenfor helse
• Det vil inviteres til deltakelse i fagrådet fra

• Helsedirektoratet
• Helseforetakene
• Primærhelsetjenesten/Folkehelsa
• Organisasjoner
• FoU/Innovasjon


