
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 4/2020  

Dato 19. og 20. mars 2020 og e-poster 

Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse)  

Gry Seland (Direktoratet for e-helse)  

Anita Lorck (Direktoratet for e-helse) 

Astrid Brevik Svarlien (Direktoratet for e-helse) 

Wenche Aarland (Norsk helsenett) 

Astrid Økland (Norsk Helsenett) 

Gro Wangensteen (Forvaltningssenter EPJ – representerer Helse 

Nord)  

Robin Sterlin Øverland (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-

Øst) 

Rut Naversen (St. Olavs hospital) 

Jeanette Wiger (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-Øst) 

Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Merethe Knatterud (Arendal kommune) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune) 

Trine Hansen (Trondheim kommune)  

Torolf Slettevoll (Vefsn kommune)  

Fraværende Susanne Prøsch (Legeforeningen) 
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Sak 8/20 Registrering av beredskapsklinikker under koronapandemien 

 
Problemstilling 

Mange kommuner har opprettet og planlegger å opprette egne 

beredskapskontor/sentraliserte prøvetakingsteam/prøvetakingspoliklinikker 

i forbindelse med Covid-19. Disse har blitt registrert på ulike måter i 

Adresseregisteret. 

NHN har mottatt mange henvendelser om hvordan nye enheter som blir 

opprettet i forbindelse med Covid-19 skal registreres i Adresseregisteret.  

Det er derfor behov for felles retningslinjer for hvordan disse nye enhetene 

skal føres opp i Adresseregisteret slik at de kan motta prøvesvar 

elektronisk. 

Prosess 

Det ble arrangert to hastemøter med Utvalg for tjenestetyper torsdag 19. 

mars og fredag 20. mars. 

Behov og løsning ble diskutert på møtene, og utvalgets medlemmer 

undersøkte status og behov i egen organisasjon og nettverk. 

Innspill og spørsmål ble sent på e-post i tillegg til diskusjoner på møtene 

som ble avholdt. 

Diskusjon 

Det ble først foreslått å etablere en ny tjenestetype C19 COVID-19 

beredskap i kodeverket 8666 Felles tjenestetyper som skulle benyttes. 

Innføring av en ny tjenestetype vil være krevende, både ressursmessig og 

tidsmessig. Dette forslaget ble derfor forkastet. 

Flere kommuner har allerede tatt i bruk tjenestetypen "Smittevern", og 

både helseforetak og kommuner ønsket å bruke en eksisterende 

tjenestetype. Bruk av tjenestetypen "smittevern" i denne sammenhengen 

er i tråd med veileder for elektronisk meldingsutveksling – smittevern som 

er publisert på nhn.no.  

Hvis en kommune benytter tjenestetypen smittevern i dag til ordinær 

samhandling, og har behov for en ny oppføring i Adresseregisteret i 

forbindelse med Covid-19, kan det opprettes en eller flere nye forekomster 

av tjenestetypen "Smittevern". Anbefalt tekst i feltet "Sted/funksjon" er 

"Beredskap Covid-19". 

Fastlege, legevakt, sykehjem og andre kan rekvirere 

laboratorieundersøkelser på samme måte som i dag. 

Det ble påpekt at det var viktig at kommunene tar kontakt med 

helseforetaket eller laboratoriet som skal utføre laboratorieundersøkelsene 

før oppstart. Dette er nødvendig for at den som rekvirerer får riktig 

identifikasjon (rekvirentkode) slik at prøvesvar kan sendes elektronisk til 

riktig mottaker. Rekvirentkoden skal påføres rekvisisjonen. 

https://www.nhn.no/veileder-for-elektronisk-meldingsutveksling/del-3-tjenesteomraader/smittevern/https:/www.nhn.no/veileder-for-elektronisk-meldingsutveksling/del-3-tjenesteomraader/smittevern/
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Andre ting som ble diskutert var hvordan kommuneoverlegen skal motta 

kopi av labsvar, og om det skulle være en anbefaling om hvordan 

fastlegen skal kontakte beredskapsklinikkene elektronisk. 

Det var enighet om at utvalget begrenset sin anbefaling til hvordan nye 

enheter skal registreres i Adresseregisteret. 

Konklusjon  

Utvalget var enige om denne anbefalingen som er publisert på 

hjemmesidene til Norsk Helsenett: 

Adresseregisteret og beredskap under Covid-19-pandemien 

Mange kommuner oppretter egne beredskapskontor/sentraliserte 

prøvetakingsteam/prøvetakingspoliklinikker i forbindelse med Covid-19. 

Det er behov for felles retningslinjer for hvordan disse nye enhetene skal 

føres opp i Adresseregisteret for å kunne motta prøvesvar elektronisk. 

Når kommunen ikke har etablert løsninger for å motta prøvesvar i 

forbindelse med Covid-19 og ønsker en egen rekvirentkode og EDI-

adressere til dette formålet, er det tjenestetypen "Smittevern" med anbefalt 

tekst "Beredskap Covid-19" i feltet "Sted/funksjon", som skal benyttes. 

Fastlege, legevakt, sykehjem og andre kan fortsette med å rekvirere 

laboratorieundersøkelser som i dag. 

Rekvirentkoden - husk følgende:  

• Nye enheter som skal rekvirere laboratorieundersøkelser for Covid-19 

må ha egen identifikasjon (rekvirentkode) som påføres rekvisisjonen. 

• Rekvirentkoden avtales med helseforetak/laboratorium som skal 

analysere prøven. 

• Rekvirentkoden skal påføres rekvisisjonen for å kunne motta det 

elektroniske svaret. 

Har du spørsmål om oppføring i Adresseregisteret?  

Kontakt Wenche Aarland i Norsk Helsenett ved spørsmål om oppføring i 

Adresseregisteret. 

 

 

 

 

 

https://www.nhn.no/koronasituasjonen/adresseregisteret-og-beredskap-under-covid-19-pandemien/

