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Høringsuttalelse – E-helse 17/283 (HIS 1153-3 Høringsutkast 2017, Tjenestebasert 
adressering, Del 3: Tjenestetyper) 

 
Sørlandet sykehus HF viser til Direktoratet for e-helses høring av dokumentet HIS 1153-3 
Høringsutkast 2017, Tjenestebasert adressering, Del 3: Tjenestetyper) mottatt 29.3.17. 
 
Sørlandet sykehus HF gir høringssvar hvor vi fokuserer på følgende områder samt svarer på 
spørsmålene stilt i høringsbrevet: 
 

 Generelle betraktninger 
 Bortfall av tjeneste «Brystdiagnostikk» 
 Kapittel 3.5 Ytterlige beskrivelse av kommunikasjonsspart 
 Vurderinger om tjenestetyper er dekkende og om det å etterleve standarden 

 
Generelle betraktninger 
 
Genereltsett mener SSHF at standarden er tydelig skrevet og lett å forstå.  Det er bra at det er nå mer 
tydelig hvordan «Andre private virksomheter» skal adressere sine meldinger. Det var da også en 
forventing da standarden ble utarbeidet at det skulle beskrive hva tjenestene skulle brukes til i 
praksis.  Dette er arbeidet virker ikke å være gjennomført som forventet. 
 
I forbindelse med dette fremheves setningen brukt under kapittel 3.2 Utforming og forvaltning av 
tjenestetyper der det står  «Tjenestetypene som benyttes til adressering formuleres slik at de blir 
presise og enkle å forstå både for de som skal registrere kommunikasjonsparter i Adresseregisteret, og 
de som skal finne riktig mottaker.»  SSHF opplever ikke at tjenestene er tydelig nok i seg selv for at 
bruksområdet er innlysende og mottaker er alltid enkelt å velge. 
 
SSHF ser at bruksområde er inkludert som kolonne for alle tjenestetyper i «Vedlegg A: Kodeverk som 
skal benyttes til adressering».  Dette er veldig bra, men bruksområdet er da blankt for mange av 
tjenestetypene i kodeverkene og er derfor ikke alltid til hjelp.  SSHF ber e-helsedirektoratet å legge til 
mer informasjon om bruksområde for alle tjenester for alle kodeverk slik at dette er helt tydelig for 
sektoren.  Dette kan også med fordel sees i sammenheng med meldingstyper.  Det er for eksempel 
noen yrkesgrupper som har henvisningsrett og noen som ikke har det.  Det vil være fordelaktig for HF-
ene å vite tydelig hvilke tjenestetyper de kan forvente å motta henvisninger fra. 
 
Kapittel 3.5 Ytterlige beskrivelse av kommunikasjonsspart 
 
SSHF ser allerede et internt behov for å bruke Sted / funksjon ifm en eventuell fjerning av 
helsehjelpsområde «Brystdiagnostikk».  Samtidig mener SSHF at det som høringsutkastet tillater ved 
bruk av Sted / funksjon feltet åpner for store variasjoner i adressering på tvers av alle virksomheter.  
Dette forstod SSHF at e-helse direktoratet egentlig ønsker å begrense.  SSHF ber e-helse direktoratet å 
vurdere dette om igjen. 
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Bortfall av tjenestetype «Brystdiagnostikk» 
 
SSHF påpeker at det er et såpass tydelig skille mellom den vanlige radiologiske driften og aktiviteten 
på Brystdiagnostikk, at det skille bør gjenspeiles i tjenestetypene.  
 
SSHF er redd at dette bidrar til at Brystdiagnostikken viskes ut som samhandlingspart for de eksterne 
aktører. Det vil gjøre det vanskelige for fastleger og andre eksterne aktører å henvise til en enhet de 
allerede er vant til at er adskilt fra den generelle radiologien, det vil også gjøre det unødvendig 
vanskelig for oss selv å forholde oss til henvendelser inn til oss dersom man slår sammen 
brystdiagnostikk og generell radiologi. Det er for så vidt riktig at Brystdiagnostikken i sin drift kan 
bestå av et ganske variert tjenestetilbud, men SSHF opplever at eksterne henvisere allerede har såpass 
god kjennskap til hva Brystdiagnostikken består av at det likevel ikke vil være problematisk å skille 
dette ut fra generell radiologi. 
 
Dersom brystdiagnostikken fjernes må SSHF bruke feltet «sted / funksjon» for opprettholde mottak av 
slike henvisninger. 
 
Vurderinger om tjenestetyper er dekkende og om det å etterleve standarden 
 
Med unntak av en eventuell fjerning av tjenestetypen «brystdiagnostikk» mener SSHF at tjenestene er 
dekkende og at det ikke vil være særlig krevende for SSHF å etterleve standarden dersom systemene 
har støtte for det som kreves.  Med støtte menes en integrasjon mot NHN AR.  Systemene som ikke har 
dette vil da ha større problemer å legge om praksisen som allerede er etablert.  Det er da ikke noe 
tydeligere fra et HF perspektiv hva tjenestene skal brukes til i praksis enn det var før.   

 
Med vennlig hilsen 
Sørlandet sykehus HF 
 
Robyn Andersen 
Meldingsansvarlig SSHF 
 
 
 
 


