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Viktige oppdateringer 

 Kodeverk frå utgåtte standardar har blitt inaktivert 15.10.2022

 I løpet av de siste årene har Direktoratet for e-helse trukket tilbake en rekke standarder. 

Disse har status som historiske dokumenter og skal ikke lenger brukes. Vi har nå gått 

igjennom de historiske standardene og inaktivert kodeverk som ikke lenger er i bruk

• Oversikt over utgåtte kodeverk (Excel)

 Oppdaterte standarder (september 2022)

 Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og 

omsorgsmeldinger (HIS 1174:2017)

 Svarrapport radiologi v1.4 (HIS 1142:2014)

Side 2

https://www.ehelse.no/standardisering/om-standardisering/historiske-dokumenter
https://www.ehelse.no/kodeverk-terminologi/endringer-i-kodeverk-pa-volven/_/attachment/download/fa04c440-729a-4832-bdab-8f730b1cca50:cf659e23277f3894412c75b1f8a605864fc32b31/Oversikt%20over%20utg%C3%A5tte%20kodeverk.xlsx
https://www.ehelse.no/standardisering/om-standardisering/viktige-endringer-i-standarder#Endringer%20i%20standarder%2015.%20september%202022


Pasientsikkerhet for innbyggere på liste uten fast lege

 Manglende fastlege skaper digitale utfordringer for listeinnbyggere, eventuelle vikarer og andre behandlere som skal 
sende epikriser mv. 

 Helsedirektoratet har nedsatt to arbeidsgrupper med deltakere fra Helsedirektoratet, Legeforeningen, KS og Direktoratet 
for e-helse.  

 Arbeidsgruppe nr. 1 skal bidra til å sikre felles definisjon og rutiner for å registrere lister uten fast lege. 
 Rutine er blitt utarbeidet av arbeidsgruppen

 Arbeidsgruppe nr. 2 skal følge opp pasientsikkerhetsperspektivet for listeinnbyggere uten fast legeJuridiske vurderinger 
rundt ansvar for lister uten fast lege 
 Juridiske vurderinger rundt ansvar for lister uten fast lege 
 Riktig adressering og oppfølging av elektroniske meldinger og epikriser 

 Identifiserte risikoområder når det gjelder adressering og meldingshåndtering for pasienter uten fast lege
 Manglende eller feil oppføringer i Adresseregisteret  
 Alle EPJ'er har ikke tatt i bruk "Fastlegeknappen" selv om dette gir enklere meldingsflyt, Sykehusene og øvrige helseaktører i 

helsesektoren tilbys EPJ-oppslaget Fastlegeknappen, som både viser hvem som er fastlege og evt. vikar (Fastlegeregisteret) og 
riktig meldingsadresse (Adresseregisteret). 

Side 3
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Status innføring 
e-helsestandarder

- svarrapport og rekvisisjon radiologi

SamUT 30. november 2022

09.02.2023
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STATUS KOMMUNE

4 kommuner mangler verifisering for mottak 

svarrapport v1.4 per 30.november 2022

Midt:

2 kommuner

Vest:

1 kommuner
Sør-Øst:

1 kommune
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• Helse Nord er klare for omlegging sending 

svarrapport v1.4. Venter på omleggingsdato.

• Helseplattformen er klare for å legge over 

for sending svarrapport radiologi v1.4 når 

alle kommunene blir klare for mottak.

• Helse Midt-Norge starter omlegging sending 

svarrapport v 1.4 første kvartal 2023

• Helse Vest starter omlegging sending 

svarrapport v 1.4 første kvartal 2023

• Helse Sør-Øst starter omlegging sending 

svarrapport v 1.4 første kvartal 2023

Status helseforetak

STATUS SIDEN SIST

Overgang til siste versjon – svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6

• Fastleger og avtalespesialister støtter 

mottak svarrapport v1.4

• Patientsky, SolvIT, Hano og Webmed

sender rekvisisjon radiologi v1.6

• Pridok har funksjonaliteten for sending 

rekvisisjon radiologi v1.6 klar, men 

avventer sending

• CGM jobber med pilotering av 

rekvisisjon radiologi v1.6

Status fastlege og avtalespesialister
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Svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6

Status innføring e-helsestandarder

Sending: 

Svarrapport Rekvisisjon radiologi

I november ble det sendt ca. 36% svarrapport på siste versjon I november ble sendt ca. 25% rek.rad. på siste versjon
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• Innføring av Overgang til siste versjon avsluttes 31.12.22 og overføres til videre

forvaltning i Norsk Helsenett

• Sektor må fase ut gamle meldingsversjoner for å oppnå ønsket gevinst

• Supportspørsmål rettes kundesenter@nhn.no

Veien videre

Status e-helsestandarder

mailto:kundesenter@nhn.no
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Sletting av uavhentede meldinger



Norsk helsenett vil innføre automatisk sletting av uavhentet EDI-

meldinger som er eldre enn 14 dager

Det vil bli varslet om endringen via driftsmelding på nhn.no.



• Det er aktører som ikke henter ned EDI-meldingene sine på EDI, Test-EDI og EDI-FTPS 

regelmessig, eller som ikke sletter meldingene på server etter nedlastning.

• Meldinger skal enten være besvart med applikasjonskvittering eller skal regnes som ikke 

mottatt dersom avsender av fagmeldingen etter 96 timer fra genereringstidspunkt ikke 

har mottatt applikasjonskvittering

Eksempler på årsaker

• Meldinger lastes ned, men slettes ikke på server

• Mottaker har gjort systemendringer, byttet system eller lignende

• Norsk helsenett har ikke deaktivert konto i forbindelse med organisatoriske endringer

• Mottaker skrur av server for en periode

Hva er problemet?

Sletting av uavhentede meldinger



Tiltak

Sletting av uavhentede meldinger

Med bakgrunn i standarden har en EDI-melding begrenset levetid og det er ikke 

nødvendig å ta vare på data lengre enn 96 timer. Utfra dette vil Norsk helsenett vil innføre 

automatisk sletting av EDI-meldinger som er eldre enn 14 dager

Det er viktig å holde informasjon i Adresseregister oppdatert ved organisatoriske 

endringer. Det er også viktig å benytte oppdaterte opplysninger fra Adresseregisteret ved 

sending av melding.



Spørsmål kan sendes til :

kundesenter@nhn.no

Merkes «att: Driftsteam meldingsformidling»

mailto:kundesenter@nhn.no


Svar på melding om utskrivningsklar

SamUT 30.11.22



Intern

Bakgrunn

Svaret fra kommunen på Melding om utskrivningsklar ligger i dag i fritekst en dialogmelding. 

• antall positive og antall negative svar må registreres manuelt. 

• Svaret haster ofte er å følge opp, men tilbakemeldingen ser ut som alle de andre 
dialogmeldinger og må letes opp.

Strukturert informasjon:

• muliggjør mer effektiv oppfølging etter bekreftelse fra kommunen på mottak slik at 
pasienten kan reise.

• gi presise data og unngå merarbeid ved rapportering til NPR på 1. tidspunkt når kommunen 
svarer på Melding om utskrivningsklar, og 2. tidspunkt når kommunen kan ta imot 
pasienten. 



Intern

Forslag 1:

Ny meldingstype, f.eks. Svar på utskrivningsklar pasient eller Utreiseklar.

Har Helsefaglig dialog har denne funksjonen? Hvor lenge må vi vente før denne 
er breddet?

Forslag 2:

Svar-meldingen fra kommunen er strukturert slik at det blir for 
eksempel to avhakingsbokser med 1. Ja, vi kan ta imot pasienten – 2. Nei, vi 
kan ikke ta imot pasienten slik at meldingen gir strukturerte data som kan 
gjenbrukes i journalsystemet som mottar meldingen?

Gevinst: Informasjonen gir presise data om svar på Melding om utskrivningsklar 
pasient. Svaret fanges lettere opp og kan brukes til raskere oppføling, rapportering 
og overordnet oversikt.

Forslag til vedtak:

SamUT stiller seg bak behovet for strukturert svar på utskrivningsklar pasient.



Samhandling med barn som pårørende



Saker i SamUT

Samhandling med barn som pårørende



Spørsmål i formøtet

Samhandling med barn som pårørende

• Når skal det sendes informasjon om barn som pårørende?

• Hva sier Helsepersonelloven og Journalforskriften?

• Hvem kan det sendes informasjon på?

• Når skal det sendes på forelder og når skal det sendes på barn som pårørende?

• Hvor skal informasjonen sendes?

• Hvilke tjenester skal benyttes hos mottaker?

• Hvordan skal informasjonen sendes?

• Epikrise, Dialogmelding, Henvisning?

• Er det mulig med felles rutine?

Hvordan kan videre arbeid organiseres?



Fra møtet

Samhandling med barn som pårørende

• Hva sier pårørendeveileder – det skal sendes informasjon på den som er under 

behandling.

• Ulike erfaringer med samhandling i St. Olav, AHUS og Oslo kommune.

• Barns beste har etablert rutine, som er i bruk på AHUS.

• Avtalespesialistene ønsker å kunne varsle fastlege.



Forslag til videre arbeid

Samhandling med barn som pårørende

• Det er ønske om nasjonal samordning av rutine, gjerne med tilpasning i veileder hos Helsedirektoratet. Det finnes 

eksempler på bruk man kan ta utgangspunkt i, i videre arbeid med en felles rutine.

• Direktoratet for e-helse må involveres for valg av teknisk løsning, format og kodeverk.

• Helsedirektoratet må involveres på juridiske spørsmål

• Deltagerne i en eventuell arbeidsgruppe bør være alle RHF, utvalgte kommuner med representanter fra alle EPJ, 

representanter fra fastlege og avtalespesialist.

• Deltagerne i gruppen foreslår at Direktoratet for e-helse leder arbeidsgruppen

Norsk helsenett vil ta initiativ til møte med Helsedir og Direktoratet for e-helse, med mål om at en av partene 

kan ta ansvar for dette behovet.



Kartlegging av nye behov for nye 

standarder for henvisning



Kartlegging av nye behov for nye standarder for henvisning

I møte 17. oktober ble innspill KS e-komp Midt-Norge gjennomgått, med skjematisk 

oversikt over ulike sammenhenger hvor det er behov for en henvisning eller henvendelse.

Anbefalinger for videre oppfølging.



Kartlegging av nye behov for nye standarder for henvisning



Anbefaling for videre oppfølging

Kartlegging av nye behov for nye standarder for henvisning

Det er behov for både midlertidig løsning og løsning på lang sikt

I midlertidig løsning er det behov for å få med nødvendige helseopplysninger og man må 

ta utgangspunkt i funksjonalitet som man har

Det må etableres veileder for bruk, hvor det tas hensyn til midlertidig løsning og løsning på 

lang sikt, og at veileder tilpasset ulike brukergrupper

I løsning på lang sikt er det viktig å vurdere konsekvenser for visning i Helsenorge



Videre behandling

Kartlegging av nye behov for nye standarder for henvisning

Oppsummering er sendt ut til kommentering

Norsk helsenett melder nye behov til Direktoratet for e-helse.



UU i visningsfiler

09.02.2023 Runar Slethei



Veien til Helsenorge.no



Følsomhet GUL



Problem?

PDF fra Helsenorge mangler metadata for å navigere skjermleser

Metadata må hentes fra visningsfil



Stort potensiale for forbedring

Hva kan vi gjøre noe med?

❖ Journal-flisen
• Innhold, visning og konvertering leveres av DIPS
• rtf-format uten UU-tagger
• Stor omlegging av journal – fiks langt unna

❖ Prøvesvar-flisen
• Innhold leveres av LIMS/RIS
• Visning leveres av e-helse/nhn
• Konvertering leveres av DIPS



Konsekvens?



Konsekvens?

Stenge dokumentdeling?



Orienteringer fra Direktoratet for e-helse

SamUT 30. November 2022

Nina Tranø og Annebeth Askevold



Viktige oppdateringer 

 Kodeverk frå utgåtte standardar har blitt inaktivert 15.10.2022

 I løpet av de siste årene har Direktoratet for e-helse trukket tilbake en rekke standarder. 

Disse har status som historiske dokumenter og skal ikke lenger brukes. Vi har nå gått 

igjennom de historiske standardene og inaktivert kodeverk som ikke lenger er i bruk

• Oversikt over utgåtte kodeverk (Excel)

 Oppdaterte standarder (september 2022)

 Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og 

omsorgsmeldinger (HIS 1174:2017)

 Svarrapport radiologi v1.4 (HIS 1142:2014)

Side 2

https://www.ehelse.no/standardisering/om-standardisering/historiske-dokumenter
https://www.ehelse.no/kodeverk-terminologi/endringer-i-kodeverk-pa-volven/_/attachment/download/fa04c440-729a-4832-bdab-8f730b1cca50:cf659e23277f3894412c75b1f8a605864fc32b31/Oversikt%20over%20utg%C3%A5tte%20kodeverk.xlsx
https://www.ehelse.no/standardisering/om-standardisering/viktige-endringer-i-standarder#Endringer%20i%20standarder%2015.%20september%202022


Pasientsikkerhet for innbyggere på liste uten fast lege

 Manglende fastlege skaper digitale utfordringer for listeinnbyggere, eventuelle vikarer og andre behandlere som skal 
sende epikriser mv. 

 Helsedirektoratet har nedsatt to arbeidsgrupper med deltakere fra Helsedirektoratet, Legeforeningen, KS og Direktoratet 
for e-helse.  

 Arbeidsgruppe nr. 1 skal bidra til å sikre felles definisjon og rutiner for å registrere lister uten fast lege. 
 Rutine er blitt utarbeidet av arbeidsgruppen

 Arbeidsgruppe nr. 2 skal følge opp pasientsikkerhetsperspektivet for listeinnbyggere uten fast legeJuridiske vurderinger 
rundt ansvar for lister uten fast lege 
 Juridiske vurderinger rundt ansvar for lister uten fast lege 
 Riktig adressering og oppfølging av elektroniske meldinger og epikriser 

 Identifiserte risikoområder når det gjelder adressering og meldingshåndtering for pasienter uten fast lege
 Manglende eller feil oppføringer i Adresseregisteret  
 Alle EPJ'er har ikke tatt i bruk "Fastlegeknappen" selv om dette gir enklere meldingsflyt, Sykehusene og øvrige helseaktører i 

helsesektoren tilbys EPJ-oppslaget Fastlegeknappen, som både viser hvem som er fastlege og evt. vikar (Fastlegeregisteret) og 
riktig meldingsadresse (Adresseregisteret). 

Side 3
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Status innføring 
e-helsestandarder

- svarrapport og rekvisisjon radiologi

SamUT 30. november 2022

22.12.2022
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STATUS KOMMUNE

4 kommuner mangler verifisering for mottak 

svarrapport v1.4 per 30.november 2022

Midt:

2 kommuner

Vest:

1 kommuner
Sør-Øst:

1 kommune



Id
e

n
ti
te

t

• Helse Nord er klare for omlegging sending 

svarrapport v1.4. Venter på omleggingsdato.

• Helseplattformen er klare for å legge over 

for sending svarrapport radiologi v1.4 når 

alle kommunene blir klare for mottak.

• Helse Midt-Norge starter omlegging sending 

svarrapport v 1.4 første kvartal 2023

• Helse Vest starter omlegging sending 

svarrapport v 1.4 første kvartal 2023

• Helse Sør-Øst starter omlegging sending 

svarrapport v 1.4 første kvartal 2023

Status helseforetak

STATUS SIDEN SIST

Overgang til siste versjon – svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6

• Fastleger og avtalespesialister støtter 

mottak svarrapport v1.4

• Patientsky, SolvIT, Hano og Webmed

sender rekvisisjon radiologi v1.6

• Pridok har funksjonaliteten for sending 

rekvisisjon radiologi v1.6 klar, men 

avventer sending

• CGM jobber med pilotering av 

rekvisisjon radiologi v1.6

Status fastlege og avtalespesialister
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Svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6

Status innføring e-helsestandarder

Sending: 

Svarrapport Rekvisisjon radiologi

I november ble det sendt ca. 36% svarrapport på siste versjon I november ble sendt ca. 25% rek.rad. på siste versjon
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• Innføring av Overgang til siste versjon avsluttes 31.12.22 og overføres til videre

forvaltning i Norsk Helsenett

• Sektor må fase ut gamle meldingsversjoner for å oppnå ønsket gevinst

• Supportspørsmål rettes kundesenter@nhn.no

Veien videre

Status e-helsestandarder

mailto:kundesenter@nhn.no
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Sletting av uavhentede meldinger



Norsk helsenett vil innføre automatisk sletting av uavhentet EDI-

meldinger som er eldre enn 14 dager

Det vil bli varslet om endringen via driftsmelding på nhn.no.



• Det er aktører som ikke henter ned EDI-meldingene sine på EDI, Test-EDI og EDI-FTPS 

regelmessig, eller som ikke sletter meldingene på server etter nedlastning.

• Meldinger skal enten være besvart med applikasjonskvittering eller skal regnes som ikke 

mottatt dersom avsender av fagmeldingen etter 96 timer fra genereringstidspunkt ikke 

har mottatt applikasjonskvittering

Eksempler på årsaker

• Meldinger lastes ned, men slettes ikke på server

• Mottaker har gjort systemendringer, byttet system eller lignende

• Norsk helsenett har ikke deaktivert konto i forbindelse med organisatoriske endringer

• Mottaker skrur av server for en periode

Hva er problemet?

Sletting av uavhentede meldinger



Tiltak

Sletting av uavhentede meldinger

Med bakgrunn i standarden har en EDI-melding begrenset levetid og det er ikke 

nødvendig å ta vare på data lengre enn 96 timer. Utfra dette vil Norsk helsenett vil innføre 

automatisk sletting av EDI-meldinger som er eldre enn 14 dager

Det er viktig å holde informasjon i Adresseregister oppdatert ved organisatoriske 

endringer. Det er også viktig å benytte oppdaterte opplysninger fra Adresseregisteret ved 

sending av melding.



Spørsmål kan sendes til :

kundesenter@nhn.no

Merkes «att: Driftsteam meldingsformidling»

mailto:kundesenter@nhn.no


Svar på melding om utskrivningsklar

SamUT 30.11.22



Intern

Bakgrunn

Svaret fra kommunen på Melding om utskrivningsklar ligger i dag i fritekst en dialogmelding. 

• antall positive og antall negative svar må registreres manuelt. 

• Svaret haster ofte er å følge opp, men tilbakemeldingen ser ut som alle de andre 
dialogmeldinger og må letes opp.

Strukturert informasjon:

• muliggjør mer effektiv oppfølging etter bekreftelse fra kommunen på mottak slik at 
pasienten kan reise.

• gi presise data og unngå merarbeid ved rapportering til NPR på 1. tidspunkt når kommunen 
svarer på Melding om utskrivningsklar, og 2. tidspunkt når kommunen kan ta imot 
pasienten. 



Intern

Forslag 1:

Ny meldingstype, f.eks. Svar på utskrivningsklar pasient eller Utreiseklar.

Har Helsefaglig dialog har denne funksjonen? Hvor lenge må vi vente før denne 
er breddet?

Forslag 2:

Svar-meldingen fra kommunen er strukturert slik at det blir for 
eksempel to avhakingsbokser med 1. Ja, vi kan ta imot pasienten – 2. Nei, vi 
kan ikke ta imot pasienten slik at meldingen gir strukturerte data som kan 
gjenbrukes i journalsystemet som mottar meldingen?

Gevinst: Informasjonen gir presise data om svar på Melding om utskrivningsklar 
pasient. Svaret fanges lettere opp og kan brukes til raskere oppføling, rapportering 
og overordnet oversikt.

Forslag til vedtak:

SamUT stiller seg bak behovet for strukturert svar på utskrivningsklar pasient.



Samhandling med barn som pårørende



Saker i SamUT

Samhandling med barn som pårørende



Spørsmål i formøtet

Samhandling med barn som pårørende

• Når skal det sendes informasjon om barn som pårørende?

• Hva sier Helsepersonelloven og Journalforskriften?

• Hvem kan det sendes informasjon på?

• Når skal det sendes på forelder og når skal det sendes på barn som pårørende?

• Hvor skal informasjonen sendes?

• Hvilke tjenester skal benyttes hos mottaker?

• Hvordan skal informasjonen sendes?

• Epikrise, Dialogmelding, Henvisning?

• Er det mulig med felles rutine?

Hvordan kan videre arbeid organiseres?



Fra møtet

Samhandling med barn som pårørende

• Hva sier pårørendeveileder – det skal sendes informasjon på den som er under 

behandling.

• Ulike erfaringer med samhandling i St. Olav, AHUS og Oslo kommune.

• Barns beste har etablert rutine, som er i bruk på AHUS.

• Avtalespesialistene ønsker å kunne varsle fastlege.



Forslag til videre arbeid

Samhandling med barn som pårørende

• Det er ønske om nasjonal samordning av rutine, gjerne med tilpasning i veileder hos Helsedirektoratet. Det finnes 

eksempler på bruk man kan ta utgangspunkt i, i videre arbeid med en felles rutine.

• Direktoratet for e-helse må involveres for valg av teknisk løsning, format og kodeverk.

• Helsedirektoratet må involveres på juridiske spørsmål

• Deltagerne i en eventuell arbeidsgruppe bør være alle RHF, utvalgte kommuner med representanter fra alle EPJ, 

representanter fra fastlege og avtalespesialist.

• Deltagerne i gruppen foreslår at Direktoratet for e-helse leder arbeidsgruppen

Norsk helsenett vil ta initiativ til møte med Helsedir og Direktoratet for e-helse, med mål om at en av partene 

kan ta ansvar for dette behovet.



Kartlegging av nye behov for nye 

standarder for henvisning



Kartlegging av nye behov for nye standarder for henvisning

I møte 17. oktober ble innspill KS e-komp Midt-Norge gjennomgått, med skjematisk 

oversikt over ulike sammenhenger hvor det er behov for en henvisning eller henvendelse.

Anbefalinger for videre oppfølging.



Kartlegging av nye behov for nye standarder for henvisning



Anbefaling for videre oppfølging

Kartlegging av nye behov for nye standarder for henvisning

Det er behov for både midlertidig løsning og løsning på lang sikt

I midlertidig løsning er det behov for å få med nødvendige helseopplysninger og man må 

ta utgangspunkt i funksjonalitet som man har

Det må etableres veileder for bruk, hvor det tas hensyn til midlertidig løsning og løsning på 

lang sikt, og at veileder tilpasset ulike brukergrupper

I løsning på lang sikt er det viktig å vurdere konsekvenser for visning i Helsenorge



Videre behandling

Kartlegging av nye behov for nye standarder for henvisning

Oppsummering er sendt ut til kommentering

Norsk helsenett melder nye behov til Direktoratet for e-helse.



UU i visningsfiler

22.12.2022 Runar Slethei



Veien til Helsenorge.no



Følsomhet GUL



Problem?

PDF fra Helsenorge mangler metadata for å navigere skjermleser

Metadata må hentes fra visningsfil



Stort potensiale for forbedring

Hva kan vi gjøre noe med?

❖ Journal-flisen
• Innhold, visning og konvertering leveres av DIPS
• rtf-format uten UU-tagger
• Stor omlegging av journal – fiks langt unna

❖ Prøvesvar-flisen
• Innhold leveres av LIMS/RIS
• Visning leveres av e-helse/nhn
• Konvertering leveres av DIPS



Konsekvens?



Konsekvens?

Stenge dokumentdeling?



Pasientens prøvesvar -

status og veien videre

Orienteringssak SamUT, 30.11.2022

30.11.2022



Status utprøving



Utprøving startet 
27.oktober 2022

o Fürst sender kopi 
til Norsk helsenett

o 11 fastleger har 
tilgang til fanen i 
kjernejournal 
(Karrestad 
legesenter og 
Medisinsk senter 
Fornebu)

o Kvalitetssikring, 
ikke helsehjelp



Foreløpige tilbakemeldinger fra fastlegene



Personverninnstillinger- og innsyn

For digitale brukere i Helsenorge 
og analoge brukere via 
Veiledningstjenesten

o Reservasjon, blokkering og 
sperring

o Innsyn i «hva er registrert om meg» 
(med 14 dagers forsinkelse)

o Innsyn i «logg over bruk»

o Les mer her

https://www.nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar/nilar-personvern-og-informasjonssikkerhet/innsynsrett-for-innbygger


Veien videre



o Ønsker flere med, både produsenter og konsumenter

o Har en dedikert kontakt i hvert RHF

o Jobber med å integrere Pasientens prøvesvar i EPJ-

systemene

o Prøvesvar-API

o Koble prøvesvarene til labhåndbøker (URL)

Veien videre



Høringen innebærer blant annet:

o Endring i pasientjournalloven § 13 femte ledd, slik at flere 

opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal. Pasientens 

prøvesvar vil da bli en modul i nasjonal kjernejournal.

Departementet ber også om innspill på om svarrapporter fra genetiske

undersøkelser skal inkluderes i løsningen, og eventuelt om svarrapporter

fra noen spesifikke undersøkelser bør utelates.

I høringsnotatet fremgår det at løsningen ikke vil omfatte undersøkelser 

utført før lov- og forskriftsendringene eventuelt trer i kraft.

Høringsnotat – Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-pasientens-provesvar-i-nasjonal-kjernejournal-mv/id2941017/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20221027


Lurer du på noe? 

Send oss gjerne en e-post provesvar@nhn.no

Mer informasjon på nettsidene våre

mailto:provesvar@nhn.no
https://www.nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar/




Persontjenesten



Hva er nytt i Persontjenesten

Persontjenesten

Persontjenesten gjør tilgjengelig informasjon fra Folkeregister tilnærmet sanntid.

Persontjenesten tilbyr data fra flere kilder: Folkeregister, Statistisk sentralbyrå, Kontakt-

og reservasjonsregister og Matrikkelen.

Persontjenesten gir økt kvalitet i Folkeregisterdata, tilgjengelig for helse- og 

omsorgssektoren.

Raskere – Rikere - Riktigere



Hvem har tatt i bruk tjenesten

Persontjenesten

Webmed (3 legekontor)

Dips Front (Vefsn kommune)

CSAM (Bjørnafjorden og Oslo legevakt)

Visma (Profil) – Har hendelser (Kristiansand 

kommune)

Imatis – Har hendelser (Stovner bydel)

Kjernejournal

nettlegevakt.no

FHI

Helsedir

Hackathon 2.november med utviklere for 10-15 nye 

systemer.



Hvordan få tilgang til Persontjenesten

Persontjenesten

Mer informasjon om bestilling og tilgang 

finnes på nhn.no

1. Ta kontakt med din leverandør

2. Bestill via nhn.no

Tilgangsprosess tilgjengelig i første versjon

- Bestillingsportal nhn.no

- Selvbetjening HelseID Test av tilgangsprosess med Kinn og Stavanger 

kommune

https://www.nhn.no/tjenester/persontjenesten/helsevirksomheter-kom-i-gang


Innføringsaktiviteter 2023

Persontjenesten

Programstyremøte 30.11

• Anbefaler at MF Helse avsluttes 31.12.2022

• Anbefaler nasjonal bredding fra 1.1.2023

• Anbefaler fortsatt innføringsaktivitet 2023



Spørsmål

Persontjenesten

Persontjenesten - Norsk helsenett (nhn.no)

Persontjenesten@nhn.no

https://www.nhn.no/tjenester/persontjenesten
mailto:Persontjenesten@nhn.no


Pasientens prøvesvar -

status og veien videre

Orienteringssak SamUT, 30.11.2022

30.11.2022



Status utprøving



Utprøving startet 
27.oktober 2022

o Fürst sender kopi 
til Norsk helsenett

o 11 fastleger har 
tilgang til fanen i 
kjernejournal 
(Karrestad 
legesenter og 
Medisinsk senter 
Fornebu)

o Kvalitetssikring, 
ikke helsehjelp



Foreløpige tilbakemeldinger fra fastlegene



Personverninnstillinger- og innsyn

For digitale brukere i Helsenorge 
og analoge brukere via 
Veiledningstjenesten

o Reservasjon, blokkering og 
sperring

o Innsyn i «hva er registrert om meg» 
(med 14 dagers forsinkelse)

o Innsyn i «logg over bruk»

o Les mer her

https://www.nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar/nilar-personvern-og-informasjonssikkerhet/innsynsrett-for-innbygger


Veien videre



o Ønsker flere med, både produsenter og konsumenter

o Har en dedikert kontakt i hvert RHF

o Jobber med å integrere Pasientens prøvesvar i EPJ-

systemene

o Prøvesvar-API

o Koble prøvesvarene til labhåndbøker (URL)

Veien videre



Høringen innebærer blant annet:

o Endring i pasientjournalloven § 13 femte ledd, slik at flere 

opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal. Pasientens 

prøvesvar vil da bli en modul i nasjonal kjernejournal.

Departementet ber også om innspill på om svarrapporter fra genetiske

undersøkelser skal inkluderes i løsningen, og eventuelt om svarrapporter

fra noen spesifikke undersøkelser bør utelates.

I høringsnotatet fremgår det at løsningen ikke vil omfatte undersøkelser 

utført før lov- og forskriftsendringene eventuelt trer i kraft.

Høringsnotat – Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-pasientens-provesvar-i-nasjonal-kjernejournal-mv/id2941017/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20221027


Lurer du på noe? 

Send oss gjerne en e-post provesvar@nhn.no

Mer informasjon på nettsidene våre

mailto:provesvar@nhn.no
https://www.nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar/




Persontjenesten



Hva er nytt i Persontjenesten

Persontjenesten

Persontjenesten gjør tilgjengelig informasjon fra Folkeregister tilnærmet sanntid.

Persontjenesten tilbyr data fra flere kilder: Folkeregister, Statistisk sentralbyrå, Kontakt-

og reservasjonsregister og Matrikkelen.

Persontjenesten gir økt kvalitet i Folkeregisterdata, tilgjengelig for helse- og 

omsorgssektoren.

Raskere – Rikere - Riktigere



Hvem har tatt i bruk tjenesten

Persontjenesten

Webmed (3 legekontor)

Dips Front (Vefsn kommune)

CSAM (Bjørnafjorden og Oslo legevakt)

Visma (Profil) – Har hendelser (Kristiansand 

kommune)

Imatis – Har hendelser (Stovner bydel)

Kjernejournal

nettlegevakt.no

FHI

Helsedir

Hackathon 2.november med utviklere for 10-15 nye 

systemer.



Hvordan få tilgang til Persontjenesten

Persontjenesten

Mer informasjon om bestilling og tilgang 

finnes på nhn.no

1. Ta kontakt med din leverandør

2. Bestill via nhn.no

Tilgangsprosess tilgjengelig i første versjon

- Bestillingsportal nhn.no

- Selvbetjening HelseID Test av tilgangsprosess med Kinn og Stavanger 

kommune

https://www.nhn.no/tjenester/persontjenesten/helsevirksomheter-kom-i-gang


Innføringsaktiviteter 2023

Persontjenesten

Programstyremøte 30.11

• Anbefaler at MF Helse avsluttes 31.12.2022

• Anbefaler nasjonal bredding fra 1.1.2023

• Anbefaler fortsatt innføringsaktivitet 2023



Spørsmål

Persontjenesten

Persontjenesten - Norsk helsenett (nhn.no)

Persontjenesten@nhn.no

https://www.nhn.no/tjenester/persontjenesten
mailto:Persontjenesten@nhn.no
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