
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 8/2019  

Dato 07.11.2019 

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) 

Jeanette Wiger (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-Øst) 

Susanne Prøsch (Legeforeningen) 

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune) 

Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Fraværende Robin Sterlin Øverland (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-

Øst), Wenche Aarland (Norsk helsenett), Tore Sivertsen (Arendal 

kommune), Trine Hansen (Trondheim kommune), Mona Pedersen 

(Lenvik kommune) 

oppsummering 
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Sak 15/19 Erfaring med endring av tjenestetyper 

 Både helseforetak og kommuner er godt i gang med å legge om 

tjenestetypene i egen virksomhet i henhold til det som tidligere har blitt 

bestemt i arbeid med tjenestetyper  

Noen endringer har vært uproblematiske, mens andre har hatt mer 

utfordringer med overgangen.  

Medlemmene i utvalget har laget en oversikt over utfordringer med endring 

av tjenestetyper i egen virksomhet, basert på erfaringer så langt.  

----------- 

Konklusjonen etter gjennomgangen er oppsummert per tjenestetype. 

Det ble påpekt at det er viktig å opprettholde prinsippet om at tilstander og 

behandlingsmetoder ikke skal være tjenestetyper.  

15-1/19 Sykelig overvekt  

 Tjenestetypen Sykelig overvekt utgår som planlagt fra kodeverk 8657 

og skal ikke benyttes. 

Helseforetakene må informere kommuner og legekontor om hvilken 

adresse som skal benyttes, og lage arbeidsrutiner for intern videresending.  

Dette er ikke akutte tilstander, så intern videresending bør være 

uproblematisk.  

St. Olavs hospital benytter Gastroenterologisk kirurgi og Fysikalsk medisin 

og rehabilitering. I Helse Nord har mottaket for overvekt i alle år blitt rutet 

til gastrokirurgi, evt. andre relevante tjenester.  

15-3/19 Læring og mestring 

 Tjenestetypen Læring og mestring fra kodeverk 8657 – som ikke 

lenger benyttes til adressering – blir flyttet til kodeverk 8666 den 

01.02.2020. 

Begrunnelse 

Læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring er en av 

sykehusenes fire lovpålagte hovedoppgaver.   

Det er dårlige erfaringer med å fjerne denne tjenestetypen, og det har ført 

til merarbeid og forsinkelser ved flere helseforetak. Det er effektivt både for 

avsender og mottaker å ha en fellesadresse slik at det enkelte 

helseforetaket organiserer intern videresending til riktig tilbud og dermed 

unngår lengre ventetid for pasientene. 

15-4/19 Tverrfaglig ryggbehandling 

 Tjenestetypen Tverrfaglig ryggbehandling utgår som planlagt fra 

kodeverk 8657 og skal ikke benyttes. 
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15-5/19 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold - ØHD 

 
Innspill fra St. Olavs hospital 

Det bør beskrives at denne adressen er obligatorisk for kommuner som 

har dette (ikke alle altså), og at det er obligatorisk å publisere 

dekningsområdet. 

Direktoratet for e-helse: Dette er beskrevet i dokumentet "Anbefalte 

tjenestetyper i Adresseregisteret for kommunal helse- og omsorgstjeneste" 

som er tilgjengelig fra ehelse.no.  

Konklusjon 

Direktoratet for e-helse må gjøre dokumentet bedre kjent.  

 

15-6/19 Rus og avhengighet (for kommuner) 

 
Innspill fra St. Olavs hospital 

Adressen bør ikke være obligatorisk, men valgfri. De som trenger den for å 

rute informasjon inn i egne virksomheter som har egne systemer kan 

bruke den, men ellers bør det være mulig for andre kommuner å bruke 

Psykisk helsetjeneste når de også omfatter rus og har samme journal. 

Innspill fra Helse Nord og Lenvik kommune 

Tjenesten Rus- og avhengighet bør ikke være obligatorisk for kommuner, 

og det bør legges til en tekst på Psykisk helsetjeneste at dersom man ikke 

har egen for rus så inkluderes rus i Psykisk helsetjeneste.  

Kommentar, Direktoratet for e-helse  

Kommuner som ikke har et eget system for rus- og avhengighet kan bruke 

et annet egnet meldingsmottak, f.eks. Psykisk helsetjeneste.  

 

15-7/19 Fysioterapi 

 Sak utsatt til neste møte 

 

Sak 16/19 Bruk av feltet sted/funksjon 

 Sak utsatt til neste møte 

 

https://ehelse.no/teknisk-dokumentasjon/registre/adresseregisteret/anbefalte-tjenestetyper-i-adresseregisteret-for-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste
https://ehelse.no/teknisk-dokumentasjon/registre/adresseregisteret/anbefalte-tjenestetyper-i-adresseregisteret-for-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste

