
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sak 6/18 Obligatoriske tjenestetyper for kommuner i 
Adresseregisteret 

  

Dato 05.09.2018 

Sted Gardemoen 

Til stede 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)  

Robin Sterlin Øverland (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-
Øst)  

Wenche Aarland (Norsk Helsenett)  

Susanne Prøsch (Legeforeningen)  

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune)  

Irene Henriksen Aune (Arendal kommune)  

Atle Betten (Kristiansund kommune)  

Mona Pedersen (Lenvik kommune)  

Astrid Økland (Norsk Helsenett, KomUT) 

Fraværende Mette Herstein Monsen (Helse Vest), Egil Rasmussen (Stavanger 
kommune)  

Oppsummering 
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Oppsummering  
Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret hadde et arbeidsmøte der det ble diskutert og 
utarbeidet et forslag til hvilke tjenestetyper som alle kommuner skal registrere i 
Adresseregisteret uavhengig av hvordan det elektroniske meldingsmottaket er 
("obligatoriske"), og hvilke de skal registrere dersom de tilbyr tjenesten og har et elektronisk 
fagsystem for å motta meldingen ("anbefalte"). 

Det å definere et sett med tjenestetyper som hver kommune skal publisere i 
Adresseregisteret vil gjøre det enklere for de som skal samhandle med kommunene å finne 
ut hvor en melding skal sendes. Avsender behøver ikke å huske hvordan en gitt tjeneste er 
organisert i en kommune, da alle kommunene har publisert de samme tjenestetypene.  

Helse Midt-Norges tjenestekatalog var utgangspunkt for diskusjonen. Forslag til 
obligatoriske og anbefalte tjenestetyper ligger sist i dette dokumentet.  

Diskusjon om spesifikke tjenestetyper 
I arbeidsmøtet ble de følgende tjenestetypene diskutert spesifikt: Legevakt, kreftkoordinator 
og demenskoordinator, kommuneoverlege og smittevern. Bruken av disse ble ikke 
konkludert, og de tas opp på nytt i utvalgsmøte 04.10.2018.   
 
Uavklarte tjenestetyper er skrevet i grått i forslaget til obligatoriske og anbefalte 
tjenestetyper.  

Registrering av papiradresser i Adresseregisteret 

Registrering av papiradresser i Adresseregisteret tatt opp som eventueltsak.  

• Helseforetakene, og spesielt Helse Sør-Øst ønsker at kommunene skal publisere 
papiradresser i Adresseregisteret så det skal bli enklere å finne ut hvor brev skal 
sendes. 

• Kommunene på sin side mener at det vil være vanskelig å vedlikeholde 
papiradressene i Adresseregisteret.  

• I Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 4. Krav om oppdatert 
adresseinformasjon mv. står det: "Alle virksomheter som er tilknyttet helsenettet ved 
avtale med Norsk Helsenett SF, skal sørge for å ha oppdatert informasjon om 
virksomhetens elektroniske adresser og annen relevant kontaktinformasjon i 
adresseregisteret i helsenettet". Dette betyr at virksomhetene kan registrere 
papiradresser i Adresseregisteret i følge forskriften, men ikke at de pliktige til gjøre 
det. 
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Utkast til obligatoriske og anbefalte tjenestetyper 
Tjenestetyper som alle kommuner skal publisere 
(obligatoriske): 
Tabell 1 gir en oversikt over tjenestetyper som alle kommuner skal publisere. Disse er svært 
sentrale tjenester hos kommunene.  

Det at alle kommunene skal publisere disse betyr at de skal publiseres uavhengig av 
hvordan det elektroniske mottaket av meldingene er organisert.  

Eksempel: Selv om en kommune ikke har egen ergoterapeut vil den måtte publisere 
tjenesten "ergoterapi". Meldinger som kommer inn til "ergoterapi" må routes videre internt til 
de som skal håndtere den (f.eks. sykepleiertjenesten). Selv om kommunen ikke har en 
egen ergoterapeut, vil den måtte ta stilling til problemstillinger knyttet til ergoterapi.  

 
Tabell 1 Oversikt over tjenestetyper som alle kommuner skal publisere 

Kode Tjenestetype Kodeverk  

KA02 Legevakt 8663 

KP01 Legetjeneste ved sykehjem mv 8663 

KP02 Sykepleietjeneste 8663 

KP03 Psykisk helsetjeneste 8663 

KP04 Økonomi og oppgjør 8663 

KF01 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 8663 

KF0104 Jordmortjeneste 8663 

KD0501 Saksbehandling 8663 

KX05 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) 8663 

A02 Ergoterapi   8666 

A03 Fysioterapi 8666 

R Rus og avhengighet 8666 
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Anbefalte tjenestetyper:  
Tabell 2 gir en oversikt over tjenestetyper kommuner skal publiseres, gitt at de: 

• tilbyr tjenesten, og 
• har et elektronisk fagsystem for å motta meldingen 

 

Tabell 2 Tjenestetyper som kommuner som tilbyr tjenesten skal publisere 

Kode Tjenestetype Kodeverk  

KA03 Kommuneoverlege 8663 

KA0301 Smittevern 8663 

KA04 Migrasjonshelse 8663 

KP05 Psykologtjeneste 8663 

KF0103 Helsestasjon for ungdom 8663 

KX01 Fengselshelsetjeneste 8663 

KX04 Frisklivssentral 8663 

KX11 Logopedtjeneste 8666 

KX14 Responssentertjeneste 8666 

06 Vaksinasjon 8666 
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