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1 Utfasing av gamle versjoner av
grensesnitt
1.1 Bakgrunn
Grunndatas tjenester er blitt utviklet og publisert over tid. For enkelte grensesnitt er det
innført nye versjoner som skal erstatte tidligere versjoner. For å redusere kompleksitet og
kostnader i forvaltning ønsker vi å fase ut eldre versjoner av grensesnitt.
Følgende grensesnitt er erstattet av nye versjoner og skal nå fases ut:
Grensesnitt som fases ut

Erstattes av grensesnitt

IGPService

IFlrReadOperations

IHPRService

IHPR2Service

IOrchestrationService

IOrchestrationService2

1.2 Plan
Før grensesnitt kan fjernes fra produksjonsmiljøet må de aktuelle metoder være tatt ut av
bruk av alle aktører. For å gjennomføre dette må alle aktører som fortsatt bruker disse
grensesnittene få anledning til å erstatte dem i produksjon.
Det er litt utfordrende å finne ut hvilke løsninger/aktører som benytter gamle grensesnitt.
Dette grunnet praksis rundt tildeling og bruk av brukerkontoer og manglende oversikt over
hvilke EPJ-applikasjoner de enkelte aktørene benytter.
Informasjon om utfasing av grensesnitt blir distribuert til kontaktpersoner hos sentrale
aktører – EPJ-leverandører, RHF'er, Helsedirektoratet, NAV, m.fl. Det blir sendt spesifikk
informasjon til aktører som vi ved analyser har kunnet identifisere som brukere av
spesifikke grensesnitt/metoder.
Det er et sterkt ønske at alle kall mot utfasede grensesnitt i produksjonsmiljøer skal
være erstattet innen 01.01.2019. De aktører som ser at de ikke vil klare å overholde
denne fristen bes melde fra om dette til produksjon@ehelse.no i god tid.

1.3 Spesifikasjon
Grunndatas API-grensesnitt er dokumentert her: https://register-at.test.nhn.no/docs/api/
De aktive lenkene i dette dokumentet fører til gjeldende versjon av APIdokumentasjonen. Det tas forbehold om at disse vil kunne bli endret.
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Tabell over hvilke grensesnitt/metoder som fases ut og hva de er erstattet av.

IGPService

IFlrReadOperations

ConfirmGP

Returnerer true hvis
spesifisert lege er pasientens
fastlege. Ellers returneres
false.

ConfirmGP

Sjekker om en lege er
pasientens fastlege på et gitt
tidspunkt.

GetGPDetails

Henter informasjon om en
gitt lege.

ref. HPR2Service HentPerson(string FNR)

-

GetPatientGPDetails

Henter fastlege for en gitt
person.

GetPatientGPDetails

Henter fastlege for en gitt
person.

GetPatientGPDetailsWithStatus

Henter fastlege med status
for gitt person. Skal ikke
publiseres.

N/A

-

GetPatientGPHistory

Henter fastlegehistorikken for
en gitt person

GetPatientGPHistory

Henter historikk for
fastlegebytter

IHPRService

IHPR2Service

FreeTextSearch

Returnerer en liste over
personer med tilhørende
HPR informasjon

Søk

Søk etter person, basert på gitte
parametere.

GetAuthorizations

Returnerer kun gyldige
autorisasjoner for et gitt HPR
nummer.

HentPerson

Henter person med
godkjenninger/rekvisisjonsretter/
spesialiteter gyldige på et gitt

tidspunkt.
GetHPRNumber

Returnerer HPR nummeret til
en person

Søk

Søk etter person, basert på gitte
parametere.

GetPerson

Returnerer en person med
tilhørende HPR informasjon

HentPerson

Henter person med
godkjenninger/rekvisisjonsretter/
spesialiteter gyldige på et gitt
tidspunkt.

Ping

For å teste kommunikasjon.

N/A

-

SavePerson

Lagrer en person

N/A

-

Search

Returnerer en liste over
personer med tilhørende
HPR informasjon.

Søk

Søk etter person, basert på gitte
parametere.

SetSpecialCompetenceOnPerson Setter spesialkompetansen til
en person. Historisk metode,
ikke lenger tilgjengelig.

N/A

-

IOrchestrationService

IOrchestrationService2

GetGPCommunicationDetails

Ping

Henter
kommunikasjonsdetaljer til
fastlege basert på FNR/DNR
til pasient.

GetGPCommunicationDetails

Henter kommunikasjonsdetaljer
til fastlege basert på FNR/DNR
til pasient.

Ping

-
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