
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 10/2020  

Dato 03.12.2020 

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) 

Torolf Slettevoll (Vefsn kommune)  

Trine Hansen (Trondheim kommune) 

Fraværende Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Saksunderlag 
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Sak 14/20 Hjelpetekster til tjenestetyper 

 Norsk Helsenett skal se på muligheten av å implementere støtte for 

hjelpetekster til tjenestetyper i Adresseregisteret, slik at informasjonen 

vises når en virksomhet skal registrere en tjenestetype. Dette vil kunne 

hjelpe de som skal registrere tjenestetypene, og vil være nyttig for 

kundesenteret. 

Vi går igjennom forslagene som har kommet inn.  

 Oppsummering og oppfølging:  

Utvalget begynte å gå igjennom tjenestetypene med et mål om å finne 

gode hjelpetekster, men tiden ble knapp og det var ikke tid til å gå 

igjennom mange tjenestetyper. 

Det ble avtalt at det skulle gjennomføres et lengre møte i januar pga. 

behov for mer tid til oppgaven. I etterkant bestemte E-helse at det ville 

være mer hensiktsmessig å gjennomføre flere korte arbeidsmøter med to-

tre deltakere i hver gruppe, i stedet for en lengre sesjon med alle til stede. 

Det ble satt opp fire ulike møtetidspunkter og medlemmene ble bedt om å 

angi hvilket av tidspunktene som passet best for et arbeidsmøte. Deretter 

ble de fire møtene gjennomført, og hver gruppe gikk igjennom en 

delmengde av tjenestetypene. 

Resultatet av arbeidet med utkast til forklaringstekster er tilgjengelig fra 

siden til Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret på ehelse.no under 

overskriften Innspill til hjelpetekster til tjenestetyper.  

 

 

Sak 17/20 Forslag til møtedatoer våren 2021 

 Møtetidspunkt kl. 8-9, møtene foregår online 

 

• 7. januar (utgikk, ble erstattet av fire arbeidsmøter) 

• 4. februar 

• 4. mars 

• 8. april 

• 6. mai 

• 3. juni 

 

 

https://ehelse.no/standarder/utvalg-for-tjenestetyper-i-adresseregisteret
https://ehelse.no/standarder/utvalg-for-tjenestetyper-i-adresseregisteret#Innspill%20til%20hjelpetekster%20til%20tjenestetyper%20

