
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 
Møte 4/2018 

Dato 31.05.2018 

Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse)  

Gry Seland (Direktoratet for e-helse) 

Gro Wangensteen (Forvaltningssenter EPJ – representerer Helse 
Nord)  

Jeanette Wiger (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-Øst)  

Susanne Prøsch (Legeforeningen)  

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Irene Henriksen Aune (Arendal kommune) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune)  

Atle Betten (Kristiansund kommune)  

Mona Pedersen (Lenvik kommune)  

Frafall Anita Lorck (Direktoratet for e-helse), Rut Naversen (St. Olavs 
hospital), Wenche Aarland (Norsk Helsenett), Mette Herstein Monsen 
(Helse Vest)  

Oppsummering 
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Sak 13/18 NHN sin publisering av Digitale innbyggertjenester i AR 

 Digitale innbyggertjenester er publisert på følgende måte i 
Adresseregisteret (pr. 24.04.2018) 

 

Til diskusjon:  
 

• Er dette korrekt bruk av annen stedsangivelse knyttet til 
tjenestetypen? 

• Beveger vi oss nærmere en type 3-nivå adressering? 

Diskusjon og oppfølging av saken 

Saken ble diskutert i utvalget og det var enighet om at den måtte tas opp 
Norsk Helsenett. Saken har blitt fulgt opp med Norsk Helsenett i etterkant 
av møtet. Tjenestetypen gjelder tjenester som Norsk Helsenett tilbyr, og 
navnet på tjenestetypen bør derfor gjenspeile dette.  

Saken tas opp på nytt i neste utvalgsmøte.  

 

Sak 14/18 Folkehelseinstituttets publisering i Adresseregisteret 
(Fastlegekontorer uten eget org. nummer) 

 Folkehelseinstituttet er publisert på følgende måte i Adresseregisteret (pr. 
24.04.2018) 

 
 

• Er dette korrekt bruk av tjenestetyper/kommunikasjonsparter i AR? 
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• Hvis nei, hvilke tiltak er nødvendige? 
 
Diskusjon og konklusjon 
Folkehelseinstituttet er ikke riktig registrert i Adresseregisteret. Norsk 
Helsenett vil rydde i Adresseregisteret, og legge inn tjenestetypene som 
fortsatt skal brukes til kodeverk 8659 Tjenestetyper for registre. 
Folkehelseinstituttet vil bli registrert med virksomhetstype statlig 
forvaltning.  

 
Sak 15/18 Møtedatoer i Utvalg for tjenestetyper i AR høsten 2018 

 Det blir møte i Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret hver 4. torsdag 
kl. 8.00-9.00: 

• 6. sept.  
• 4. okt. 
• 1. nov. 
• 29. nov. 

 

Sak 7/18 Meldingsmottak for registerdata og eReg 

 Direktoratet for e-helse har hatt møte eReg for å avklare hvordan 
registerene som eReg forvalter bør registreres i Adresseregisteret i 
kodeverk 8659 Tjenestetyper for registre. 

eReg ønsker at det skal opprettes en tjenestetype pr. register. Dette betyr 
at «Fellesmottak for registerdata» i kodeverk 8659 etter hvert skal fases ut.  

Konklusjon 

Ulike navn på tjenestetypene ble diskutert.  

Følgende tjenestetyper har blitt opprettet:  

• Cerebral pareseregisteret 
• Barne- og ungdomsdiabeseregisteret 
• Pacemaker- og ICD-registeret 
• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister.  

 

Sak 6/18 Obligatoriske tjenestetyper for kommuner i AR 

 KomUt arbeider med plan for innføring av tjenestebasert adressering for 
kommunene. Det har da kommet opp et stort behov for å ha en oversikt 
over hvilke tjenestetyper som er obligatoriske å ha registrert i 
Adresseregisteret da det er i dag stor forvirring på hvilke tjenester som 
kommunene må registrere.  

Det blir arbeidsmøte på Gardemoen 5. sept. 2018 
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