
 

 

 

 

 

 

 

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 03/2021  

Dato 08.04.2021 

Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse)  

Gry Seland (Direktoratet for e-helse)  

Anita Lorck (Direktoratet for e-helse)  

Gro Wangensteen (Forvaltningssenter EPJ – representerer Helse 

Nord)  

Rut Naversen (St. Olavs hospital) 

Amund Ose-Johansen (Sykehuset i Vestfold -  representerer Helse 

Sør-Øst) 

Robin Sterlin Øverland (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-

Øst) 

Wenche Aarland (Norsk Helsenett) 

Susanne Prøsch (Legeforeningen) 

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Merethe Knatterud (Arendal kommune) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune) 

Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Torolf Slettevoll (Vefsn kommune)  

Trine Hansen (Trondheim kommune) 
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Sak 20/17 Familieteam 

 
Tjenestypen Familieteam ligger i kodeverk 8663 Tjenestetyper for 

kommunal helse- og omsorgstjeneste mv. med kodeverdi KX12. 

Vi har fått spørsmål fra Helse Nord om hvorfor tjenestetypen ikke ligger i 

kodeverk 8666 Felles tjenestetyper slik at spesialisthelstetjenesten også 

kan benytte denne. 

I møtet 5. oktober 2017 står det at tjenesttypen bør ligge i et felles 

kodeverk slik at den ikke bare er tilgjnegelig for kommuner. 

Til diskusjon 

Er dere enige i at Familieteam flyttes til kodeverk 8666? 

Hvor lang varslingstid er det behov for for å kunne flytte tjenestetypen? 

 

Sak 7/21 Hjelpetekster 

 
Vi har fått flere innspill og spørsmål fra Helse Sør-Øst om hjelpetekster til 
tjenestetyper. 

Kodeverk 8659 Tjenestetyper for registre 

Ønske om at det presiseres/konkretiseres om det er noen tjenestetyper i 
8659 som både skal brukes på avsender og mottakersiden. 

Kodeverk 8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning 

I TBA-standarden del 3 står det at 8658 primært benyttes til 

kommunikasjon med statlig forvaltning og at det kun er virksomhetstype 

Statlig forvaltning som skal ha dette kodeverket tilgjengelig. 

Men f.eks så benyttes både Digitale innbyggertjenester og Meldeordning 

uønsket hendelse av flere HF. Er dette noe som kan gjøres eller ikke? 

• Kode 4: Kun Norsk helsenett som skal publisere denne? 

• Kode 5: Er det bare Nav som skal kunne publisere denne? 

• Kode 7: Kun skatt som skal publisere denne? 

• Kode 9: Kun Helsedirektoratet som skal publisere denne? 

• Kode 12: Kun Norsk helsenett som skal publisere denne? 

Se dagens hjelpetekster i tabellen under 

Til diskusjon 

Er det behov for å presisere bruken av kodeverk 8659? 

Er det behov for å oppdatere teksten i standarden for TBA, del 3? 

Er det behov for å presiseringer/endringer i hjelptekstene i kodeverk 8658? 
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Kode Betegnelse Utkast til hjelpetekst 

1 Reseptformidleren 

Brukes kun av Norsk Helsenett 

Reseptformidleren 

2 Kjernejournal 

Brukes kun av Norsk Helsenett 

Kjernejournal 

3 Norsk pasientregister Brukes kun av Helsedirektoratet  

4 Digitale innbyggertjenester 

Pasientrelaterte meldinger mellom 

EPJ-systemer og helsenorge.no 

Eller: 

Meldingsutveksling med innbygger 

5 

Samhandling Arbeids- og 

velferdsetaten 

Avtalt meldingsutveksling med NAV 

6 Meldingsvalidering 

Testmeldinger til 

meldingsvalideringstjeneste hos Norsk 

Helsenett 

7 Fødselsmelding/personnummertildeling 

Samhandling med skatteetaten for å 

sende melding om fødsel og motta 

personnummer 

9 Meldeordning uønsket hendelse Brukes til kvalitetssystemer 

10 Velferdsteknologisk knutepunkt 

Brukes kun av Norsk Helsenett 

Velferdsteknologisk knutepunkt 

11 Personverninnstillinger innbygger 

Benyttes kun av Norsk Helsenett 

Personvernkomponenten 

12 NILAR 

Nasjonal informasjonstjeneste for 

oppslag av laboratorie- og 

radiologisvar 

 
 

 Forslag til møtedatoer høsten 2021 

 • Torsdag 2. september 

• Torsdag 7. oktober 

• Torsdag 4. november 

• Torsdag 2. desember 

Møtetidspunkt 8.00-8.55 

 


