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Høringssvar - Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i 
mottatt melding 

Viser til høring «Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding». Her følger 

tilbakemeldinger fra DIPS AS. 

 

Tilbakemelding på konkrete spørsmål 

 

Direktoratet ber om svar på følgende konkrete spørsmål: 

Kodeverk 8117 Avvik ved mottak av elektronisk melding 

Bør kodeverdien "Mangelfulle opplysninger" tas ut på grunn av at denne kan bidra til feil bruk av 

meldingen? 

Svar fra DIPS: Vi er enige i at det er en god ide å fjerne kodeverdien. Dette vil gjøre kodeverk 8117 

mer i tråd med formålet til meldingen. Vi er imidlertid usikre på om dette vil ha noen praktisk 

betydning, i og med at avsender fortsatt kan velge den mer generelle verdien «Annet» fra 

kodeverket. 

Andre tilbakemeldinger 

 

1. Vi er positive til at dokumentet normeres som en retningslinje. 

 

2. Vi har et innspill til beskrivelsen av formålet med meldingen, spesifikt det vi tolker som et 

krav om at positiv applikasjonskvittering må være sendt før meldingen kan benyttes. Slik vi 

tolker dette betyr det i praksis at fagsystem som aldri skulle hatt meldingen må importere 

meldingen og sende positiv apprec før «Tilbakemelding om feil i mottatt melding» kan 

sendes. Vi mener at i dette tilfellet burde «Tilbakemelding om feil i mottatt melding» kunne 

sendes (gjerne automatisk som en del av importprosessen av fagmelding) etter at det er 

sendt negativ apprec, for å informere mer detaljert om hvorfor meldingen ble avvist. Vi 

tenker at samspillet mellom applikasjonskvittering og «Tilbakemelding om feil i mottatt 
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melding» må tydeliggjøres enda bedre. Feiladresserte meldinger bør stoppes så tidlig som 

mulig. 

 

 

John Harald Sevaldsen 

Produktsjef Integrasjon 


