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Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 9/2019  

Dato 05.12.2019 

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)  

Jeanette Wiger (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-Øst) 

Robin Sterlin Øverland (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-

Øst) 

Susanne Prøsch (Legeforeningen) 

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune) 

Trine Hansen (Trondheim kommune)  

Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Mona Pedersen (Lenvik kommune)  

Fraværende Rut Naversen (St. Olavs hospital) 

Wenche Aarland (Norsk helsenett) 

Tore Sivertsen (Arendal kommune) 

Oppsummering 



 

   

  

   2 

 

Sak 15/19 Erfaring med endring av tjenestetyper 

 Både helseforetak og kommuner er godt i gang med å legge om 

tjenestetypene i egen virksomhet i henhold til det som tidligere har blitt 

bestemt i arbeid med tjenestetyper.  

Noen endringer har vært uproblematiske, mens andre har hatt mer 

utfordringer med overgangen.  

15-7/19 Fysioterapi 

 Adresse til fysioterapi er stadig til diskusjon pga. at kommunene er så ulikt 

organisert, og har ulik praksis for hvilke system fysioterapeutene 

dokumenterer helsehjelpen i.  

Diskusjon og konklusjon 

• Norsk Helsenett bør se på muligheten for redusert avgift for private 

virksomheter som har kontorfellesskap, men ikke felles EPJ-

system, slik at det blir mindre kostbart med korrekt oppføring i 

Adresseregisteret. 

• På nhn.no er det publisert en veiledning for registrering av private 

virksomheter i Adresseregisteret som beskriver hvordan 

fysioterapeuter skal registrere seg. Denne er lite kjent og vanskelig 

å finne. Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett må informere 

om veilederen. 

• NHN må aktivt hjelpe fysioterapeuter når de skal registrere seg i 

Adresseregisteret slik at de blir korrekt oppført.  

• Norsk Helsenett må legge ut gode eksempler på korrekte 

oppføringer på nettsidene sine, se sak 16/19. 

• Hvis fysioterapeuter i en kommune benytter ulike systemer 

anbefales det å bruke feltet sted/funksjon med henholdsvis 

tekstene institusjon og ikke institusjon. 

Oppdatering 05.03.2020: Overstrøket tekst over utgår. Saken ble tatt opp 

på nytt i møte 05.03.2020 med ny konklusjon.  

 

 

Sak 16/19 Bruk av feltet sted/funksjon 

 Feltet brukes i dag ulikt, og delvis feil.  

Det ble på forrige møte etterspurt gode eksempler og retningslinjer for 

bruk. 

Diskusjon og konklusjon: 

• Gode eksempler på riktig bruk bør publiseres på hjemmesidene til 

Norsk Helsenett. 

https://nhn.no/media/2592/registrering-av-private-virksomheter-i-adresseregisteret.pdf
https://nhn.no/media/2592/registrering-av-private-virksomheter-i-adresseregisteret.pdf
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• Brukerstøtte hos NHN må ha kunnskap om og gi veiledning om 

riktig bruk. 

 

 

Sak 17/19 Nye tjenestetyper for EPJ-system på legekontor 

 Det er behov for å innføre noen nye tjenestetyper som kan benyttes ved 

legekontor. Det er viktig at tjenestetypene blir tilgjengelig slik at EPJ-

system som har støtte for å kunne motta meldinger til tjenester og 

personer kan benytte tjenestetypene. 

Flere EPJ-system vil avvente bruken av disse tjenestetypene til 

kravspesifikasjonen som er utarbeidet i EPJ-løftet er implementert. 

Kravspesifikasjonen understøtter intern fordeling av meldinger som sendes 

til en tjeneste i stedet for en person. 

Følgende tjenestetyper er forankret i EPJ-løftet, og opprettes i kodeverk 

8666 Felles tjenestetyper: 

• Primærhelseteam 

• Fastlege, liste uten fast lege 

Tjenestetypene foreslås opprettet 01.02.2019 

Diskusjon 

De viktigste EPJ-systemene kan ikke ha både tjenestebasert- og 

personbasert adressering.  

Konklusjon 

KX19 Primærhelseteam opprettes i kodeverk 8666 Felles tjenestetyper 

01.02.2020 

KX17 Fastlege, liste uten fast lege flyttes fra kodeverk 8663 til 8666 den 

01.02.2020 

 

 

Sak 18/19 Ny tjenestetype Sædgiverregisteret 

 Helse Fonna har sagt opp kontrakten om drift av Sædgiverregisteret, og 

Helsedirektoratet overtar driften.  

Forslag til diskusjon 

Opprette ny tjenestetype i 8659 Tjenestetyper for registre:                         

13 Sædgiverregisteret 

Diskusjon og konklusjon 

Det var ingen innvendinger mot at tjenestetypen opprettes.  
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Tjenestetypen ble opprettet i Adresseregisteret 01.01.2020. 

 

 


