
 

 

 

 

 

 

 

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 04/2021  

Dato 02.09.2021 

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) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune) 

Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Torolf Slettevoll (Vefsn kommune)  

Trine Hansen (Trondheim kommune) 
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Sak 2/21 Arbeidsgruppe i NHN for å se på muligheter for tjenestetyper 

som kun skal brukes til avtalte formål  

 Wenche orienterer om status. 

 

Sak 7/21 Hjelpetekster 

Oppfølging av 

møte 3. juni 

2021 

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. 

Til diskusjon 

• Er det behov for å presisere bruken av kodeverk 8659? 

Kodeverk 8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning 

I standard for tjenestebasert adressering del 3 (HIS 1153-2:2017) står det 

at 8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning primært benyttes til 

kommunikasjon med statlig forvaltning og at det kun er virksomhetstype 

Statlig forvaltning som skal ha dette kodeverket tilgjengelig. 

Men noen av kodene i 8658 brukes av helseforetak. F.eks benyttes både 

Digitale innbyggertjenester og Meldeordning uønsket hendelse av flere 

HF.  

E-post med innspill fra Helse Nord 23.08.2021 om hjelpetekster til 

tjenesten Digitale Innbyggertjenester og Meldeordning uønsket 

henvendelser 

Digitale innbyggertjenester er en tjeneste som er bestilt av Helse Nord. Det 

må det være mulig å bruke den og det må står i hjelpeteksten. Helse Nord 

IKT mener det er uheldig at andre enn helsenorge.no og sjukehusene 

bruker den. Helseforetakene benytter den som avsenderadresse også på 

timedialog, pasientdialog og pasientbrev. Det er ulike HER-id for 

Helsenettet som har den og helseforetakenes instans av tjenestetypen. 

Meldeordning uønsket hensendelse er publisert for Helse Nord, men er 

ikke i bruk, så Helse Nord IKT har ingen mening om bruken av denne 

tjenesten. Den ble tidligere brukt til DOCMAP som er et kvalitetssystem og 

meldinger til nasjonalt kunnskapssenter. Men såvidt Helse Nord IKT vet så 

skal ikke kunnskapssenteret motta disse meldingene lengre og vet ikke 

hvordan ev tjenesten skal brukes.  

Spørsmål til diskusjon 

• Er det behov for å oppdatere teksten i standarden for 

tjenestebasert adressering del 3 (HIS 1153-2:2017)? 
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o Skal helseforetak bruke enkelte koder fra 8659 selv om det 

står i standarden at kodeverket skal brukes av statlig 

forvaltning? 

• Er det behov for å presiseringer/endringer i hjelptekstene i 

kodeverk 8658? 

o Kode 4 Digitale innbyggertjenester: Kun Norsk helsenett 

som skal publisere denne? 

o Kode 5 Samhandling Arbeids- og velferdsetaten: Er det 

bare Nav som skal kunne publisere denne? 

o Kode 7 Fødselsmelding/personnummertildeling: Kun skatt 

som skal publisere denne? 

o Kode 9 Meldeordning uønsket hendelse: Kun 

Helsedirektoratet som skal publisere denne? 

o Kode 12 Personverninnstillinger innbygger: Kun Norsk 

helsenett som skal publisere denne? 

 

 

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/personnumm

ertildeling 

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 
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Kode Betegnelse Utkast til hjelpetekst 

12 NILAR 

Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av 

laboratorie- og radiologisvar 

 
 

Sak 3/19 Tjenestetype for Kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

Relatert til sak 

6/17 
Opprinnelig henvendelse via meldingshjelp@ehelse.no 

"Ved Sunnaas sykehus er det et Kompetansesenter for sjeldne diagnoser. 

De er et kompetansesenter som bistår pasienter med et bredt spekter av 

diagnoser. Hvilken tjenestetype skal de publisere seg med?" 

Fra nettsiden til Sunnås sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne 

diagnoser: 

"TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte 

skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. 

TRS jobber tverrfaglig og med personer i alle aldre. Kompetansesenteret 

samler, utvikler og sprer kunnskap. 

Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell 

og andre aktuelle fagpersoner". 

 

Ny henvendelse til meldingshjelp 02.07.2021: 

Beskrivelse av bruksområde og hensikt med tjenestetypen: 

 

Tjenestetypen skal være publisert på NHN-adresseregistre under 

organisasjonen Sunnaas sykehus slik at meldinger kan adresseres til og 

fra kompetansesenteret i henhold til tjenestebasert adressering. 

Kompetansesenteret benytter et annet fagsystem enn øvrige tjenester ved 

Sunnaas sykehus så de er avhengig av en egen edi-adresse. Per nå klarer 

vi ikke finne et tjenestetype som vil være intuitiv å adressere meldinger til 

når meldingene skal sendes til TRS kompetansesenter for sjeldne 

sykdommer: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-

og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser 

 

Meldingstyper som skal sendes/mottas, og typer virksomheter 

kompetansesenteret skal kommunisere med: 

 

I første omgang henvisninger (innkomne og utgående), epikrisemeldinger 

(innkomne og utgående) og dialogmeldinger (innkomne og utgående). 

Virksomheter kompetansesenteret ønsker å kommunisere elektronisk med 

er f. eks. fastleger, kommunal helse- og omsorgstjeneste og helseforetak. 

 

mailto:meldingshjelp@ehelse.no
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser
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Til diskusjon 

Hvilken tjenestetype skal Kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved 

Sunnaas sykehus publisere i Adresseregisteret? 

 
 

 

Sak 8/21 Flere oppføringer av samme tjenestetype i kommunen  

 Det er meldt om utfordringer når en kommune har to oppføringer av f.eks. 

sykepleietjeneste. Årsaken er ofte at kommunen leier inn bistand av 

private aktører som bruker eget EPJ-system.  

Det er vanskelig for avsender å vite hvilken tjenesteadresse som skal 

benyttes hos kommunen de skal sende til. 

Til diskusjon 

Hvordan løser andre kommuner dette? 

 

  

 

 

 


