
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvalg for tjenestetyper 

Møte  5/2022  

Dato 01.09.2022 

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) 

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Torolf Slettevoll (Vefsn kommune)  

Trine Hansen (Trondheim kommune) 

 

Fraværende 
Mette Herstein Monsen (Helse Vest), Susanne Prøsch 
(Legeforeningen), Egil Rasmussen (Stavanger kommune), Bjarne 
Vårdal (Det Digitale Vestre Agder) 

Saksunderlag og 
oppsummering 
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Sak 10/18 Tjenestetypen: Meldeordning uønsket hendelse 

Bakgrunn Tjenesten meldeordning uønsket hendelse er avviklet og erstattet 
av melde.no. Det er fortsatt 23 oppføringer i Adresseregisteret.  

Problemstilling som ble diskutert i møtet var hvorvidt denne 
tjenestetypen kan fjernes fra Adresseregisteret.  

Beslutning Utvalget mente at tjenestetypen bør fjernes, men først må man 
undersøke om den er i bruk.  

Oppfølging NHN undersøker om tjenestetypen er i faktisk bruk og med hvilke 
meldinger som brukes. Videre må NHN undersøke om det er noen 
avhengigheter mellom melde.no og tjenestetypen.  

NHN følger opp virksomheter som fortsatt har registrert 
tjenestetypen og gjøre de oppmerksomme på at den må fjernes.  

Sak 7/22 Kommunikasjon om tjenestetyper 

Bakgrunn Utvalget påpekte at det er viktig med varsling og oppfølging når 
tjenestetyper tas ut av bruk.  

Oppfølging Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett ser på rutiner for 
varsling m.m. 

Norsk helsenett ønsker å gjennomføre en Adresseregisterdag 
våren 2023 for å bedre kommunikasjonen om tjenestetyper.  

Sak 6/20 Behandlingshjelpemidler 

Bakgrunn Direktoratet for e-helse hadde i forkant av møtet fått spørsmål om 
hvorfor tjenestetypen «Behandlingshjelpemidler» ikke har blitt tatt i 
bruk siden den ble opprettet i 2020.  

Det ble stilt spørsmål om det er behov for den.  

Diskusjon Sørlandet sykehus har nylig tatt i bruk tjenestetypen.  

Flere helseforetak planlegger å ta den i bruk (Helse Nord og Helse 
Midt-Norge). Helse Nord vil ta den bruk når de begynner med 
dialogmeldinger mellom helseforetak og kommuner. Helse Midt-
Norge vil ta i bruk tjenestetypen med Helseplattformen.  

Konklusjon Fortsatt behov for tjenestetypen 


