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Høring - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 

 

 

Helsedirektoratet sender med dette utkast til Krav til tjenestebasert adressering og 
identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153) på høring.  

BAKGRUNN 

Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser som viser at helse- og omsorgstjenesten ikke 
har en felles forståelse av hvordan tjenestebasert adressering skal benyttes i praksis.  

Helsedirektoratet har derfor funnet det nødvendig å gjennomføre en prosess for å få på plass 
en standard med krav til tjenestebasert adressering. Standarden er i stor grad basert på, og 
skal erstatte, følgende to støttedokumenter: 

 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 
(HISD 1153:2014) 

 Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011) 
 

For å imøtekomme helse- og omsorgstjenestens behov for hurtige avklaringer, ble den første 
versjonen av standarden publisert på ehelse.no umiddelbart etter ferdigstillelse, uten noen 
ekstern høringsrunde.  

Det gjennomføres nå en høringsprosess slik at virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten og 
deres leverandører får mulighet til å komme med sine synspunkter på standarden. 

På grunnlag av de uttalelser som mottas i denne høringen, vil det bli utarbeidet en revidert 
versjon av standarden. Helsedirektoratet tar sikte på å foreslå at Helse- og 
omsorgsdepartementet inkluderer denne versjonen av standarden i forskrift om IKT-
standarder i helse- og omsorgstjenesten, slik at standarden blir obligatorisk for alle 
virksomheter som sender og/eller mottar elektroniske meldinger som nevnt i denne 
forskriften. 
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OM STANDARDENS INNHOLD 

Denne standarden beskriver krav til bruk av tjenestebasert adressering og bruk av HER-id som 
entydig identifikator ved elektronisk samhandling over Norsk Helsenett. Standarden beskriver 
også hvordan de adresseopplysninger som skal inngå i XML-meldingene skal hentes fra 
Adresseregisteret.  

Standarden beskriver videre kort hvordan man kan oppgi ansvarlig helsepersonell, ansvarlig 
enhet og kontaktpersoner- og enheter. 

Målgruppen for dokumentet er IT-leverandører i helse- og omsorgstjenesten, IT-personell og 
systemansvarlige som utvikler eller arbeider med løsninger og systemer knyttet til elektronisk 
samhandling i helse- og omsorgstjenesten. 

SPØRSMÅL TIL HØRINGSINSTANSENE 

Hovedprinsippene i tjenestebasert adressering er som følger:   

1. Hver enkelt virksomhet plikter å registrere kontaktinformasjon om selve virksomheten (i 
standarden betegnet som nivå 1) og sine kommunikasjonsparter (nivå 2) i Adresseregisteret. 

2. Hver enkelt virksomhet og hver enkelte kommunikasjonspart tildeles automatisk en unik 
identifikator (HER-id) av Adresseregisteret.  

3. Til hver enkelt kommunikasjonspart er det knyttet én tjenesteadresse med angitt tjenestetype 
og tilhørende EDI-adresse. Samme EDI-adresse kan angis for flere tjenesteadresser. 

4. En tjenesteadresse skal være tilknyttet en tjenestetype hentet fra et kodeverk.   

5. Avsender eller mottaker til en elektronisk melding skal alltid være en kommunikasjonspart. Det 
er altså ikke tillatt å angi kun en virksomhet (nivå 1) som mottaker eller avsender.  

6. I ebXML-konvolutten skal det for mottaker alltid angis HER-id for kommunikasjonspart (nivå 2) 

7. I hodemeldingen skal mottaker angis som en virksomhet (HER-id nivå 1) og én underliggende 
kommunikasjonspart (HER-id nivå 2). 

8. I hodemeldingen skal avsender være virksomheten (HER-id nivå 1) og én underliggende 
kommunikasjonspart (HER-id nivå 2). 

 

Høringsinstansene bes spesielt å vurdere om disse prinsippene dekker behovene når det gjelder 
muligheter for adressering.  

 

Videre bes høringsinstansene vurdere om det å etterleve kravene i denne standarden, vil være 
spesielt krevende. I så fall ber vi om at dette kommenteres og begrunnes. 

 

I hodemeldingen er det kun tillatt å angi informasjon om avsender og mottaker på nivå 1 og 2 
slik som angitt i punkt 7 og 8. Dersom en høringsinstans mener at dette ikke er tilstrekkelig, bør 
høringsuttalelsen inkludere et konkret forslag til endringer som vil kunne dekke 
høringsinstansens behov.  
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OM HØRINGEN 

Høringsutkastet til standarden, oversikt over høringsinstanser og informasjon om høringen 
finnes på https://ehelse.no/Sider/H%C3%B8ring-Krav-til-tjenestebasert-adressering-og-
identifikatorer-ved-elektronisk-samhandling.aspx. 

 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. februar 2016. 

Saken vil bli videre håndtert av Direktoratet for e-helse, som opprettes 1. januar 2016. Av 
praktiske årsaker ber vi om at det ikke sendes inn høringsuttalelser før 4. januar 2016. 

Høringsuttalelsene merkes «E-helse 15/54» og sendes til postmottak@ehelse.no. 

 

Eventuelle spørsmål vedrørende høringen kan sendes på e-post til 
referansekatalogen@helsedir.no (etter 4. januar 2016 referansekatalogen@ehelse.no). 

 

Vennlig hilsen 

 

Hanne Merete Glad e.f. 

Avdelingsdirektør 

Inger Dybdahl Sørby 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 
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