
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 7/2017 

Dato 07.12.2017 

Deltakere Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) 

Gry Seland (Direktoratet for e-helse) 

Gro Wangensteen (Forvaltningssenter EPJ – representerer Helse Nord) 

Rut Naversen (St. Olavs hospital)  

Jeanette Wiger (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-Øst) 

Kjell Åge Tingstad (Norsk Helsenett)  

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Irene Henriksen Aune (Arendal kommune) 

Atle Betten (Kristiansund kommune)  

Fraværende Anita Lorck (Direktoratet for e-helse), Egil Rasmussen (Stavanger 

kommune), Susanne Prøsch (Legeforeningen),  Mette Herstein Monsen 

(Helse Vest),  Mona Pedersen (Lenvik kommune) 

Oppsummering 
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Sak 26/17 Allergologi 

 Allergologi er et tverrfaglig kompetanseområde, og det passer derfor ikke 

alltid å adressere til fagspesifikke områder (f.eks. lungesykdommer).   

Hver region skal ha et senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). 

Sentrene er organisert ulikt i de ulike regionene, og det er derfor 

hensiktsmessig å beholde tjenestetypen.  

Konklusjon:  

Tjenestetypen allergologi opprettes i kodeverk 8668  

 

 

Sak 16/17 Ortopediteknikk 

 Tar opp denne saken på nytt.  

Spesialister, fastleger og annet helsepersonell kan henvise pasienter til 

Ortopediteknikk for vurdering hos ortopediingeniør eller spesialist i 

ortopedi angående ortopediske hjelpemidler.  

Ortopediteknikk AS er den første av de ortopeditekniske virksomheter som 

har blitt tilknyttet Norsk Helsenett. Fastleger skal kunne henvise sine 

pasienter til virksomhetens privatpraktiserende ortopeder.  

Det er i tillegg et økende behov for at både sykehus, fysioterapeuter og 

fastleger skal kunne henvise til virksomhetens kjernevirksomhet, 

ortopeditekniske tjenester.  

Ortopediingeniørene er autoriserte helsepersonell, og i mange tilfeller vil 

helsepersonell henvise direkte til disse uten å gå via legespesialist. 

Foreløpig er ortopediklinikk AS registrert med tjenestetypen "Helsehjelp 

knyttet til habilitering og rehabilitering", men denne tjenestetypen utgår når 

del 3 av standarden innføres.   

Diskusjon 

Ortopediingeniører arbeider både med å vurdere, lage proteser o.l. og 

følge opp pasientene. Det finnes ikke en egnet tjenestetype til dette 

formålet. 

Konklusjon  

Tjenestetypen Ortopeditekniske tjenester opprettes i kodeverk 8666 
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Sak 27/17 Skal kommuner ha tilgang til kodeverk 8660? 

 Drammen kommune har egne ansatte i laboratorietjenesten. De tar bl.a. 

blodprøver på hjemmeboende etter avtale med fastlegen. De ønsker å 

kunne motta rekvisisjon (ev. annen melding) elektronisk. De ønsker at 

denne meldingstypen skal komme til en adresse, f.eks. Laboratorietjeneste 

– pleie og omsorg.  

Tjenestetyper for laboratoriemedisin finnes i kodeverk 8660 Tjenestetyper 

for bildediagnostikk og laboratoriefag. 

Skal kommuner ha tilgang til kodeverk 8660? 

Diskusjon  

Behov for å avklare om dette gjelder bare prøvetaking, eller prøvetaking 

og analyse, før det er mulig å komme til noen konklusjon. 

Avklaring i etterkant av møtet, med Drammen kommune 

I etterkant av møtet ble det avklart at dette gjelder prøvetaking, ikke 

analyse.  

Konklusjon: 

Hvis man ønsker en egen edi-adresse til å motta henvendelser angående 

prøvetaking, skal tjenestetypen Sykepleietjeneste i 8663 benyttes sammen 

med en presisering i feltet sted/funksjon (for eksempel prøvetaking). 

 

 

28/17 Tjenestetype for velferdsteknologi 

 Behov for tjenestetype for knutepunkt velferdsteknologi, innmeldt av 

program for velferdsteknologi, Direktoratet for e-helse 

Diskusjon  

Dette er en teknisk adresse og «velferdsteknologisk knutepunkt» er en god 

beskrivelse på formålet. 

Konklusjon  

Tjenestetypen velferdsteknologisk knutepunkt opprettes i kodeverk 8658 

Tjenestetyper for statlig forvaltning 

 

29/17 Folkehelseinstituttet (FHI) 

 FHI planlegger migrering av FHI’s oppføringer i Adresseregisteret, slik at 

FHI kan registreres i tråd med standard for tjenestebasert adressering. 

Basert på eksisterende kodeverk er det ikke entydig hvordan FHI burde 
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registreres i Adresseregisteret.  Det ble derfor sendt et notat pr. epost til 

medlemmene av «Utvalg for tjenestetyper» som beskrev problemstillingen 

og skisserte tre alternative registreringsmetoder.  

Tilbakemeldingen fra Utvalget for tjenestetyper var at det burde opprettes 

en tjenestetype per register i kodeverk 8659. Dette er mest i tråd med 

prinsippene i standard for tjenestebasert adressering, og gir mulighet for 

enkelt å få oversikt over hvilke registre som er registrert i AR og sikrer 

entydig navngivning. 

Forslag 

Følgende tjenestetyper opprettes i kodeverk 8659: 

 Fylkeshelseundersøkelser 

 Dødsårsaksregisteret (DÅR) 

 Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

 Medisinsk fødselsregister (MFR) 

 Sykdomspulsen 

 Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) 

 Hjerte- og karregisteret (HKR) 

Konklusjon:  

Tjenestetypene opprettes som foreslått. 

 

 

30/17 Fellesmottak for registerdata 

 
Relatert til sak 29/17 

Tjenestetypen «Fellesmottak for registerdata» skal nå bare benyttes av 

Norsk Helsenetts eReg-løsning. 

Bør denne få nytt navn for å unngå feilregistreringer? F.eks. «Fellesmottak 

for registerdata (eReg)» 

Diskusjon:  

Ikke ønskelig å ha navn på tekniske løsninger i en tjenestetype.  

Konklusjon:  

Tjenestetypen beholdes uten å endre navn 
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31/17 Møtedatoer 2018 

 Møtedatorer våren 2018 blir 11. januar, 8. februar, 8. mars, 6. april, 3. mai 

og 31. mai 

 

Sak 32/17 Status Tjenestebasert adressering del 3  

 Informasjonssak 

Standarden er publisert:  

Ehelse.no: http://www.ehelse.no/his1153-3-2017 

Sarepta: 

http://sarepta.ehelse.no/#/standard/Tjenestebasert%20adressering/1.0/ 

Side om tjenestebasert adressering er oppdatert: 

www.ehelse.no/tjenestebasert-adressering 

Det er opprettet sider for å vise endringer i de ulike kodeverkene: 

 Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten  

 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag 

 Tjenestetyper for statlig forvaltning 

 Felles tjenestetyper 

Veien videre 

Direktoratet for e-helse sender ut informasjon om at standarden er fastsatt  

Norsk Helsenett skal lage plan for innføring.  

Standarden skal innføres i løpet av 2018 

 

 

 

http://www.ehelse.no/his1153-3-2017
http://sarepta.ehelse.no/#/standard/Tjenestebasert%20adressering/1.0/
http://www.ehelse.no/tjenestebasert-adressering
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/tjenestetyper-for-spesialisthelsetjenesten
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/tjenestetyper-for-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/tjenestetyper-for-bildediagnostikk-og-laboratoriefag
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/tjenestetyper-for-statlig-forvaltning
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/felles-tjenestetyper

