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  Først litt om interne rekvirenter 

 
• De aller fleste får ny rekvirentkode 

 

• Får du ny DIPS signatur har du  
også fått ny rekvirentkode  
(er den samme) 

 

• Rekvirentkode, ressurskode og 
forfatterkode blir den samme 

 

 

 

 

 

 



NHN Adresseregister for eksterne rekvirenter 

Om Norsk Helsenett (NHN) Adresseregister 

• NHN Adresseregister er et felles nasjonalt register for lik 
adressering ved utveksling av helseopplysninger som 
sendes elektronisk og per post 

• Ved innføring av regional standard blir DIPS koblet opp mot 
Norsk Helsenetts Adresseregister (NHN) 
– Dette fører til at all informasjon i NHN Adresseregister om 

eksterne rekvirenter blir tilgjengelig i DIPS  

• Automatisk oppdatering i DIPS ved endringer  

• Alle eksterne rekvirenter er selv ansvarlig for å holde 
informasjonen om seg selv oppdatert i NHN 
Adresseregister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hva er de største endringene? 
• Innføring av Norsk Helsenett Adresseregister 
• Kvalitetssikring og opprydding i eksisterende DIPS 

rekvirentregister 
• Automatisk oppdatering 
• Nye rekvirentkoder  
 
Hva betyr endringene? 
• Alltid oppdatert DIPS rekvirentregister over eksterne 

rekvirenter gir færre feilsendinger og økt 
pasientsikkerhet  

• Større krav til nøyaktig søk grunnet større flere 
eksterne rekvirenter 

• Glem rekvirentkortkode – søk på navn! 
 
 

 

 

 

 

NHN Adresseregister på eksterne rekvirenter 



NHN Adresseregister på eksterne rekvirenter 

Eksempel på rekvirentkode og visning: 



NHN adresseregister for eksterne rekvirenter 

Tjenesteadressering til spesialisthelsetjenesten 

• Er importert og skal i framtiden brukes slik 
– Sykehusene skal adressere til fagområder i henhold til nasjonal 

standard 

– Det er helseforetakets navn, ikke underliggende sykehus som skal 
søkes opp 

– Søket er endret fra person - til tjenestebasert søk 

o Dvs. du vil ikke vil få treff ved søk på personnavn i 
spesialisthelsetjenesten, men må søke på fagområde eller foretak 

• Fortsett å bruke helseforetakenes postadresser inntil  
HF – HF kommunikasjon kommer i 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NHN Adresseregister på eksterne rekvirenter 

Visning av at alle tjenester innen ett fagområde som nå ligger i rekvirentregisteret: 
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Søk og adressering i primærhelsetjenesten 

• Til fastleger/legekontor er det fremdeles personer man 
skal adressere til. NB   Ny rekvirentkode 

• NB! Samme person kan ha flere arbeidsforhold 
– Velg riktig person fra riktig organisasjon (legekontor) 

 

 

 

 

• Kommunehelsetjenesten er fortsatt tjenestebasert, men 
det vil bli mange flere treff i søket 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NHN Adresseregister for eksterne rekvirenter 

Det hjelper at søk på elektroniske mottakere bare lister opp de 
elektroniske tjenestene på Forespørsel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henviser på 
henvisning 

Mottaker på 
Forespørsel 
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Se på kolonnene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se på rekvirentkode eller 
tjenestetype for lokal 

eller NHN 
Adresseregister 



• Utgåtte rekvirenter i Nytt dokument 



NHN Adresseregister for eksterne rekvirenter 

• Navngivning av Rekvirentkode via import av NHN 
Adresseregister: 

– Personrekvirent   PERxxxxxx 

– Tjenesterekvirent  TJExxxxxx 

– Organisasjonsrekvirent  ORGxxxxxx 



  Registrering av PLO-kommune 

• Kommune heter ikke PLO bakerst i navnet 
– LØTEN KOMMUNE PLO  LØTEN KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

• Bruk pasientens kommune også til kommuner 
utenfor SI’s opptaksområde 

 

 

 



  EDI/PAPIR  PLO-kommune 

 

• «Annen PLO kommune» erstattes med  
pasientens kommune 
OBS! PAPIR 



• Superbrukere/ instruktører 
 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 
 

• Intranett Sykehuset Innlandet HF 
o Opplæringsmateriell og lister over endringer finner du på 

sykehusets intranett. 
o Oversikt over superbrukere, opplæringsansvarlige og 

fraseansvarlige 
 

• Helse Sør-Øst  
o For at du skal kunne lese om endringene uten å være koblet på 

sykehusnettet, finner du også opplæringsinformasjon på Helse 
Sør-Øst sine admin-nettsider. 

 

 

 

 

 Her får du hjelp etter oppstart 
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