
Rekvirenter og adressering 



Målsetting 

Kjenne til: 

• Hva NHN adresseregister er 

• Ulike rekvirenter 
• TJE Tjenestebasert 

• PER Personlig 

• ORG Organisasjon 

• Endringer PLO-kommune 

• Hvordan søke i rekvirentregisteret 
 



Hva er NHN Adresseregister? 

• Norsk Helsenetts adresseregister (NHN) er et felles nasjonalt 
register for lik adressering ved utveksling av helseopplysninger 

• Ved innføring av regional standard blir DIPS-rekvirenter 
automatisk koblet opp mot NHN adresseregister  

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



Hva er de største endringene? 

• Automatisk oppdatering av eksterne rekvirenter 

• Nye rekvirentkoder  

• Navngivning av Rekvirentkode via import av NHN 
adresseregister: 
– Personrekvirent PERxxxxx 

– Tjenesterekvirent TJExxxxx 

 

 

 



Hovedprinsipper 

• TJE – Tjenestebasert adressering brukes til 
– Kommuner 
– Helseforetak 
– Private helseinstitusjoner 

 

• PER – personrekvirent brukes til 
– Fastleger 
– Private spesialister 
– Tannleger 

 



De mest brukte tjenestene knyttet til 
adressering av epikrise/poliklinisk notat 

• Pasient bor på sykehjem/institusjon  
– Legetjeneste ved sykehjem mv.: 

TJE94764: Legetjenesten ved Sykehjem mv., Mandal Kommune 

• Pasient bor hjemme og skal ha oppfølging av hjemmesykepleie 
– TJE93359: Sykepleietjeneste, Pleie- og omsorg, Enhet for hjemmebasert 

omsorg, Søgne Kommune 

• Barn skal ha oppfølging på helsestasjon 
– TJE97744: Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Åseral kommune 

• Mor skal følges opp av jordmor 
– TJE109943: Jordmortjeneste, Grimstad kommune  

• Skal følges opp av fastlege, mv.  
– Personlig rekvirent: 

PER94503: Hans Petter Asser, Fevik Legesenter 
 



=Nummeret til organisasjonen 

=Nummeret til tjenesten  
under organisasjonen 

Organisasjonsrekvirent 
skal ikke lenger kunne 
benyttes som mottaker 

DIPS 

NHN adresseregisteret 



Interne rekvirenter 

 

 
• Mange får ny rekvirentkode  

(Det samme brukernavnet som når 
du logger på PC-en) 

 
Rekvirentkode 
= 
Ressurskode 
= 
Forfatterkode 
= 
Brukernavn 



Tjenesteadressering til spesialisthelsetjenesten 

 

 

• Søket er endret fra person til tjenestebasert søk. Du vil ikke få 
treff ved søk på personnavn i spesialisthelsetjenesten, men må 
søke på fagområde, f.eks.: «GASTRO OSLO» 
 



Eksempel på rekvirentsøk for spesialist-
helsetjenesten, Oslo universitetssykehus 



Tjenesteadressering til primærhelsetjenesten 

 

 

• Til fastleger/legekontor er det fremdeles personer man skal 
adressere til     

• NB: Ny rekvirentkode  
• Samme person kan ha flere arbeidsforhold  

– Velg riktig person fra riktig organisasjon (legekontor)  

 

 



Tjenesteadressering til kommuner 

 

 
• Kommunehelsetjenesten skal være tjenestebasert, 

dvs. ingen navngitte personer skal benyttes 

• Alle landets kommuner ligger inne i rekvirentregisteret 

• Kun kommuner i opptaksområdet til Sørlandet sykehus 
(Agder kommunene + grensekommuner) kan motta 
elektroniske meldinger 

• Kommuner utenfor opptaksområdet settes opp som papir-
mottakere med postadresse hentet fra adresseregisteret  
 

 

 

 



Registrering av PLO-kommune, elektronisk  

 

 

• Registrer PLO-kommune, i arkfane PLO Informasjon (via 
sengepost-rutiner) 

• Søk på xxx kommune, det er ikke lenger elektronisk registrert  i 
navnet på PLO-kommune 

 

 
 

 

 



 
Registrering av PLO-kommune 
 

• Sjekk at følgende melding kommer opp: 

«Valgt kommune kan  motta meldinger ELEKTRONISK» 
-  da er riktig adresse for PLO-kommune valgt  og PLO-meldingene vil 
sendes elektronisk 



Registrering av PLO-kommune 
- tidligere PLO Annen kommune 

 

 

• Registrer PLO-kommune, i arkfane PLO Informasjon (via 
sengepost-rutiner) 

• "PLO Annen Kommune" skal nå erstattes med pasientens riktige 
bostedskommune 

• For alle kommuner utenfor SSHF sitt nedslagsfelt, vil all 
kommunikasjon fortsatt skje på papir 

 
 
 

 

 



Tips for søk i rekvirentregisteret 

 

 

• Søk på person eller tjenestenavn, ikke rekvirentkode 
 

 

 

Eks:  Søk kun  på sykepleietj  
- gir mange treff 

Eks:  Søk på sykepleietj og de første 
bokstavene i kommunenavn, f.eks. aren   
- begrenser søk 



Oppsummering 

 

 

Hva er de største endringene?  

• Automatisk oppdatering av eksterne rekvirenter 

• Nye rekvirentkoder  

• Ikke mulig å benytte ORG rekvirentkoder, bortsett fra ved 
registrering av PLO-kommune i Pasientopplysninger 
 

Hva betyr endringene?  

• Alltid oppdatert DIPS rekvirentregister over eksterne 
rekvirenter gir færre feilsendinger og økt pasientsikkerhet  

• Større krav til nøyaktig søk grunnet flere eksterne rekvirenter  

• Glem rekvirentkortkode – søk på navn!  

 

 

 


