
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 6/2020  

Dato 04.06.2020 

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) 

Robin Sterlin Øverland (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-

Øst) 

Wenche Aarland (Norsk helsenett) 

Susanne Prøsch (Legeforeningen) 

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Merethe Knatterud (Arendal kommune) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune) 

Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Torolf Slettevoll (Vefsn kommune)  

Trine Hansen (Trondheim kommune) 

Anna Marit Tokle (Norsk Helsenett) 

Mona Pedersen (Norsk Helsenett) 
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Sak 9/20 Koordinert innføring av Tjenestebasert adressering avsluttes 

 
Innmeldt av Norsk Helsenett 

Norsk Helsenett har hatt ansvar for koordinert innføring av tjenestebasert 

adressering og prosjektet ble avsluttet 01.06.2020. Norsk Helsenett vil 

fortsette oppfølgingen av tjenestebasert adressering som en del av 

meldingsforvaltningen.  

Meldingsvalidatoren til Norsk Helsenett viser en stor økning i korrekt 

adresserte meldinger i helse- og omsorgstjenesten. Dette omfatter 

epikrise, henvisning, rekvisisjon, svarrapporter, dialogmeldinger og pleie- 

og omsorgsmeldinger. I mars 2018 ble 18 % av meldingene sendt uten 

adresseringsavvik og i mars 2020 var prosentandelen økt til 67 %.  

 

Meldinger uten adresseringsavvik: 

April 2018 Mars 2020 

  
 

Målet for innføringsprosjektet var at 75% at meldingene benyttet i mange-

til-mange kommunikasjon skulle være adressert riktig i henhold til del 2 av 

standarden1. Dette målet ble ikke nådd. 

Det er to hovedårsaker til dette:  

• En stor andel av avvikene gjelder meldinger sendt til/fra små 

virksomheter med fastleger, fysioterapeuter og avtalespesialister.  

Det er krevende å endre oppsettet i Adresseregisteret for disse 

virksomhetene og noen EPJ-system mangler funksjonalitet for å 

håndtere tjenestebasert adressering.  

• 50% av svarrapporter og rekvisisjoner sendt til/fra private 

laboratorium, røntgeninstitutt og helseforetak sendes på 

virksomhetsnivå (HER-id nivå 1).   

 

1 Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling, Direktoratet 

for e-helse, 2016 
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Det var også et mål om at 80% av virksomhetene inkludert i nasjonal plan 

for innføring skulle være korrekt oppført i Adresseregisteret. Dette målet 

ble nådd for spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  

De øvrige aktørene innen virksomhetstypene Fastlege og annen privat 

virksomhet som yter helsetjenester og Tannlege/Tannhelse er i hovedsak 

fortsatt registrert med personlige kommunikasjonsparter. Målsetningen om 

80% korrekt oppføring i Adresseregisteret er ikke oppnådd for disse 

virksomhetstypene.  

Ønsker innspill 

Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse ønsker innspill fra Utvalg for 

tjenestetyper i forbindelse med at prosjektet avsluttes og at arbeidet går 

over i forvaltning.  

• Hvilke områder mener dere bør følges opp videre? 

• Har det konsekvenser for deres meldingsutveksling at en del 

virksomheter ikke har gått over fra personbasert adressering til 

tjenestebasert adressering? Hvilke?  

 

 

Sak 10/20 Møtedatoer høsten 2020 

 Forslag til møtedatoer høsten 2020: 

• Torsdag 3. september  

• Torsdag 1. oktober  

• Torsdag 5. november 

• Torsdag 3. desember  

Tidspunkt alle dager: Kl 08:00 – 09:00 

 


