
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte Avlyst 

Dato Møtet ble erstattet av en diskusjon pr. epost fra 12.-16. mai 2017 

Inviterte 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)  

Jeanette Wiger (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-Øst)  

Kjell Åge Tingstad (Norsk helsenett)  

Susanne Prøsch (Legeforeningen) fraværende 

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune)  

Irene Henriksen Aune (Arendal kommune)  

Egil Rasmussen (Stavanger kommune)  

Atle Betten (Kristiansund kommune)  

Mette Herstein Monsen (Helse Vest) 

Mona Pedersen (Lenvik kommune)  

Saksunderlag og 

konklusjon 
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Sak 13/17 Ønske om ny tjenestetype i kodeverk 8659 Tjenestetyper for 

adressering til registre  

 Innmeldt fra Norsk helsenett 

Bakgrunn 

Det er lagt nasjonale føringer på å samle kvalitetsregisterdrift hos NHN. 

Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregister i HSØ ved OUS er bestiller av 

flyttingen av eReg-registrene. Flyttingen innebærer et behov for oppretting av 

tjenestebasert meldingsformidling. Det har blitt jobbet med ulike deler av 

dette i lengre tid: Den tekniske rutingen er klar og NHN har stort trykk på 

framdrift fra ansvarlig prosjektleder på OUS.  Det er stort behov for å komme i 

mål for å sikre etterspurt tilgjengelighet på nasjonale kvalitetsregisterdata, og 

det som mangler nå er å få opprettet egnet tjenestetype for oppføring av 

kommunikasjonspart i AR.  

NHN har utviklet et meldingsmottak for data til nasjonale kvalitetsregistre på 

eReg-plattformen. eReg er en av tre nasjonal tjenester for dette. De to andre 

benytter webkommunikasjon (MRS og Qreg) 

eReg-plattformen er bygget opp slik dataene blir registrert i lokale eReg-

installasjoner på de ulike sykehusene. Dataene sendes fra de lokale 

installasjonene til det nasjonale eReg-instansen hos NHN som ebXML-

meldinger over SMTP. Det er foreløpig eReg-registrene CP, Pacemaker og 

Barnediabetes som skal bruke denne meldingsruten.  

Adresseregisteret har ikke tidligere vært brukt for adressering av den 

nasjonale instansen, og det har vært bygget spesielle prosesser på 

meldingsserverne til helseforetakene spesifikt for eReg. Men nå skal 

Adresseregisteret brukes til dette.  

Behov for ny tjenestetype 

Siden meldingsflyten går fra de lokale instansene til den nasjonale instansen 

er det behov for at den nasjonale instansen registreres i AR. 

Forslag: 

Opprette ny tjenestetype: Fellesmottak for registerdata i 8659 Tjenestetyper 

for adressering til registre (OID=8659) 

Vurdering: Navnet på tjenestetypen beskriver godt formålet. Det ble diskutert 

hvorvidt ordet «kvalitet» burde være en del av navnet, men dette ble ikke 

forslått da man ikke ønsker å begrense bruken av tjenestetypen til 

kvalitetsregistre. I fremtiden kan den bli brukt av andre typer registre.  

Konklusjon  

Utvalget støtter forslaget om å opprette Fellesmottak for registerdata i 8659 

Tjenestetyper for adressering til registre (OID=8659).  

Tjenestetypen blir opprettet. 

 


