
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 

Møte 9/2019  

Dato 05.12.2019 

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) 

Robin Sterlin Øverland (Sykehuspartner – representerer Helse Sør-

Øst) 

Wenche Aarland (Norsk helsenett) 

Susanne Prøsch (Legeforeningen) 

Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) 

Tore Sivertsen (Arendal kommune) 

Egil Rasmussen (Stavanger kommune) 

Trine Hansen (Trondheim kommune)  

Mette Herstein Monsen (Helse Vest)   

Mona Pedersen (Lenvik kommune)  

Saksunderlag 
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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.  

Er det noen tjenestetyper som bør tas inn igjen? 

 

15-7/19 Fysioterapi 

 
Innspill fra St. Olavs hospital 

Adresse til fysioterapi er stadig til diskusjon pga. kommunene er så ulikt 

organisert, og har ulik praksis for hvilket system fysioterapeutene 

publiserer sin helsehjelp. Vi har eksempelvis Trondheim kommune som 

har publisert kun en adresse for fysioterapi, og som brukes både for 

voksne og barn. I helsestasjonssystemet dokumenteres alt som er 

helsestasjonsrelatert helsehjelp, men ikke helsehjelp til multisyke for 

eksempel. Frøya har publisert både Fysioterapi helsestasjon og 

Fysioterapi (PLO (voksne)). Hensikten er å redusere feilsending. Vi er 

enige om at mottakere må bruke avvist eller avviksmelding, da det er 

umulig å unngå feilsendinger.  

Innspill fra Helse Nord og Lenvik kommune 

Fysioterapi må settes opp med ulike funksjonsområder og tydelige 

beskrivelser i feltet sted/funksjon. Fysioterapitjenesten i kommunene 

bruker ulike systemer mot ulike pasientgrupper. I tillegg finnes private 

virksomheter som kommunen benytter.  

Her bør en egen arbeidsgruppe se på den praksis som har utbredt seg 

med oppføring av egne navn som sted/funksjon og andre problematiske 

publiseringer av fysioterapeuter 

Er det behov for klarere retningslinjer om tjenestetypen fysioterapi? 

 

Sak 16/19 Bruk av feltet sted/funksjon 

 Feltet brukes i dag ulikt, og delvis feil.  

Det ble på forrige møte etterspurt gode eksempler og retningslinjer for 

bruk. 

I Standard for tjenestebasert adressering del 3 står dette: 

Et av formålene med tjenestebasert adressering er at virksomhetene skal 

fremstå enhetlig. Virksomhetene bør derfor, så fremt det er mulig, kun 
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registrere en kommunikasjonspart per tjenestetype. Det vil imidlertid i 

enkelte tilfeller være behov for å registrere flere kommunikasjonsparter 

med samme tjenestetype. I disse tilfellene skal feltet «Sted/funksjon» i 

Adresseregisteret benyttes til å skille kommunikasjonspartene fra 

hverandre. Feltet kan benyttes til å spesifisere: lokalisering, 

tjenesteområde eller regional/nasjonal tjeneste (i form av 

beskrivende egennavn). Feltet skal ikke benyttes til å oppgi navn på 

personer. 

Eksempler på feil bruk: 

Fysioterapisenteret 

I dette eksempelet er navn på personer og virksomhet anonymisert, men 

det finnes mange eksempler på denne typen oppføring i Adresseregisteret: 

Tjenestetype Sted/funksjon Kommentar 

Fysioterapi Hans Fysio Feltet skal ikke benyttes til å 

oppgi navn på personer  Line Knekker 

Eksempler til diskusjon: 

Helse Fonna: 

Tjenestetype Sted/funksjon Kommentar 

Gynekologi 

Assistert befruktning, 

Haugesund Sjukehus, 

Haugesund (Regional 

funksjon: 

fertiliterssenter. 

Landsfunksjon: 

sædbank.) 

Er dette hensiktsmessig bruk 

av feltet sted/funksjon? 

 
Haugesund Sjukehus, 

Haugesund 

Er det behov for å oppgi både 

navn på HF og sted  Odda Sjukehus, Odda 

 Stord Sjukehus, Stord 
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Helse Bergen: 

Tjenestetype Sted/funksjon Kommentar 

Allergologi 

Haukeland 

universitetssjukehus. 

Matvare, Allergivaks., 

Medikamentell 

Er dette riktig bruk? 

Er det behov for å angi sted når 

tjenesten finnes kun på et sted 

under Helse Bergen? 

Er det riktig å angi denne typen 

detaljer? 

 

Askøy kommune: 

Tjenestetype Sted/funksjon Kommentar 

Legetjeneste 

ved sykehjem 

mv. 

Legetjeneste - Gerica 
Er dette hensiktsmessig bruk 

av feltet sted/funksjon? 

Hvordan bør dette være 

registrert? 
 

Legetjeneste 

sykehjem - Infodoc 

Psykisk 

helsetjeneste 

Psykisk helsetjeneste 

- Gerica 
Er dette hensiktsmessig bruk 

av feltet sted/funksjon? 

Navn på EPJ-leverandør skal 

ikke ligge i feltet  

Rus og psykisk 

helsetjeneste - 

Infodoc 

 

Randaberg kommune: 

Tjenestetype Sted/funksjon Kommentar 

Psykisk 

helsetjeneste 

Helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste  
Er dette riktig bruk av feltet 

sted/funksjon? 

 
 

Institusjon og 

hjemmetjeneste 
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Eksempel på riktig bruk: 

St. Olavs hospital 

Tjenestetype Sted/funksjon Kommentar 

Gynekologi Fosen 

Feltet benyttes til å skille 

mellom de ulike HF-ene som 

tilbyr gynekologi 

 Orkdal 

 Røros 

 Trondheim 

 

Til diskusjon: 

• Hvilke retningslinjer skal gjelde for å sikre enhetlig bruk av feltet 

sted/funksjon ut over det som standarden sier? 

• Har ulike virksomhetstyper ulike behov? 

• Hvordan skal for eksempel sædbank synligjøres i AR?  

Fertilitet er en del av spesialiteten gynekologi, og derfor er det      

naturlig at denne tjenestetypen også velges ved henvisninger av   

menn.  

o Kan "Sædbank" ligge i feltet Sted/funksjon?  

o Hvilke retningslinjer skal gjelde for valg av innhold i 

sted/funksjon? 

• Er det behov for å si mer om hvordan feltet ikke skal benyttes?  

For eksempel at navn på systemleverandør ikke skal være med. 

• Hvordan sikrer man at retningslinjene blir overholdt når dette er et 

fritekstfelt? 

• Bør det lages et sett med eksempler som viser "beste praksis"? 

• Er det en oppgave for utvalget å lage denne retningslinjen? 

 
 

 

Sak 17/19 Nye tjenestetyper for EPJ-system på legekontor 

 Det er behov for å innføre noen nye tjenestetyper som kan benyttes ved 

legekontor. Det er viktig at tjenestetypene blir tilgjengelig slik at EPJ-

system som har støtte for å kunne motta meldinger til tjenester og 

personer kan benytte tjenestetypene. 

Flere EPJ-system vil avvente bruken av disse tjenestetypene til 

kravspesifikasjonen som er utarbeidet i EPJ-løftet er implementert. 
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Kravspesifikasjonen understøtter intern fordeling av meldinger som sendes 

til en tjeneste i stedet for en person. 

Følgende tjenestetyper er forankret i EPJ-løftet, og opprettes i kodeverk 

8666 Felles tjenestetyper: 

• Primærhelseteam 

• Fastlege, liste uten fast lege 

Tjenestetypene foreslås opprettet 01.02.2019 

 

Sak 18/19 Ny tjenestetype Sædgiverregisteret 

 Helse Fonna har sagt opp kontrakten om drift av Sædgiverregisteret, og 

Helsedirektoratet overtar driften.  

Forslag til diskusjon 

Opprette ny tjenestetype i 8659 Tjenestetyper for registre:                         

13 Sædgiverregisteret 

Koden er lagt til i test-AR pga. behov testing mot Helsenorge fra 

Helsedirektoratets side. 

 

 

 

 


