
Endringslogg for behandlerkravmeldingen 
 

Versjon Dato Endring 

1.7.1 29.03.10 • Oppdatert figur på side 3 
• Utvidet kodeverket for Praksistype med praksistyper for 

tannlege 
• Åpnet opp for at krediteringsfunksjonalitet også kan brukes på 

andre områder enn tannlege 
• Lagt til ny egenandelskode R for behandling ved 

voldtektsmottak. Egenandelskoden kan kun benyttes av lege 
• Åpnet opp for at diagnosekodeverk ICD-DA-3 kan benyttes av 

tannleger 
• Endret beskrivelse av sykdomslistepunkt for sjelden medisinsk 

tilstand (tannlege) 
• Åpnet opp for at henvisningsopplysninger kan angis i 

behandlerkravmeldingen slik at dette erstatter behov for å sende 
inn henvisningsblankett for lege, psykolog og fysioterapeut. 
Endret beskrivelse av HenvisningsDato, HenvisningsId, 
RelatertBehandler og lagt til HenvisningsDiagnose som nytt 
informasjonselement. Informasjonselementene erstatter behovet 
for å sende inn henvisningsblankett fra og med 1. oktober 2010. 

• Endret beskrivelse av eksempler på tannkoder (Tann) 
• Oppdatert figur 5 på side 22 
• Oppdatert XML Schema i kapittel 3.7 

1.7.2 23.11.10 • Oppdatert navn på EEA-attributtene EEATrygdekontornavn, 
EEATrygdekontorNr, EEAGyldighetFra, EEAGyldighet 
(oppdatert fra liten til stor bokstav etter EEA) – dette er 
tilsvarende oppdatert i XSD 

1.7.3 24.11.10 • Oppdatert navn på EOSDok til EEADok slik at dette samsvarer 
med navngiving av andre EEA-attributter. 

1.7.4 25.03.11 • Oppdatert datatype for EEADok fra CD til string slik at 
datatypen stemmer overens med datatypen i XSD 

1.7.5 20.06.11 • Endret beskrivelse av behandlingsform 8b4 
• Fjernet behandlingsform 8b7 som ikke lengre kan benyttes 
• Endret beskrivelse av bruk av Diagnose for tannlege 
• Endret beskrivelse av bruk av HenvisningsDiagnose 
• Endret beskrivelse av bruk av EEADok 

1.7.6 12.04.13 • Oppdatert beskrivelse av ulike behandlingsformer inkludert ny 



kode 32 
• Presisert hvordan Nationality skal brukes 

1.7.7 03.01.14 • Oppdatert kapittel 1.2 Bruksområder 
• Oppdatert beskrivelse av EEADok 
• Oppdatert beskrivelse av behandlingsform inkludert ny kode 15 
• Oppdatert kapittel 3.4 med nye meldingstyper 

1.7.8 17.09.14 • Lagt inn attributter for angivelse av navnEPJ, versjonEPJ og 
Prosedyrekode 

• Fjernet gammelt kapittel 2 med foreldet figur 
• Oppdatert EEADok med Kroatia (HR) som nytt EØS-land 
• Oppdatert figurer i kapittel 3.6 
• Fjernet gammelt kapittel 3.7 med XML-Schema 

1.7.9 05.08.15 • Lagt til nytt attributt for angivelse av Behandlerident (brukes 
kun av lege). 

• Endret beskrivelse av Konto 

1.8.0 20.05.16 • Lagt til elementene Avdeling og RESH under BehandlerKrav i 
XSD. 

• Tilpasset beskrivelsen i forhold til innrapportering fra 
rehabiliteringsinstitusjoner og institusjoner under ordningen 
Fritt behandlingsvalg 

• Endret beskrivelse av Phone som ikke lengre er i bruk 
• Endret beskrivelse av EgenandelHonorar som ikke lengre er i 

bruk 
• Oppdatert figur 1 med Avdeling og RESH 

1.8.0 15.08.16 • Oppdatert referanser under 3.7 til gjeldende dokumenter 
• Oppdatert beskrivelse under 3.5.1 Kodeverk for 

applikasjonskvittering. 

1.8.1 13.12.16 • Oppdatert hvilke områder meldingen gjelder for under 1.2 
• Oppdatert beskrivelse for Avdeling og RESH 
• Lagt til ny praksistype 12 for kommunal fysioterapi 
• Oppdatert beskrivelse for BetaltEgenandel i forhold til områder 

som gjelder for frikort tak 2 
• Oppdatert beskrivelse for kodeEgenandel i forhold til 

kommunal fysioterapi, rehabiliteringsinstitusjoner og 
behandlingsreiser i utlandet 

• Oppdatert beskrivelse av diagnose i forhold til kommunal 
fysioterapi og behandlingsreiser i utlandet 

• Oppdatert beskrivelse av Behandlerident i forhold til kommunal 



fysioterapi 
• Oppdatert beskrivelse av Kodeverk for prosedyrekode – lagt til 

kode for NCRP-kodeverket 
• Oppdatert beskrivelse av meldingstyper under 3.4 i forhold til 

kommunal fysioterapi og behandlingsreiser i utlandet 

1.8.2 03.01.17 • Oppdatert beskrivelse av Avdeling og RESH for å få fram at 
disse er elementer under BehandlerKrav og ikke attributter på 
behandlerkravelementet. 

• Oppdatert beskrivelse av Sykdomslistepunkt ifm. at 
sykdomslisten har opphørt for fysioterapeuter fra og med 
01.01.17. 

• Oppdatert beskrivelse av OperasjonsDato. Ifm. at sykdomslisten 
er fjernet for fysioterapeuter er det ikke lengre  nødvendig å 
oppgi OperasjonsDato. 

1.8.3 22.03.18 • BetaltEgenandel – endret beskrivelse ved at korrigering nå kan 
skje tre år etter mottak av den opprinnelige regningen. 

• Praksistype – det er lagt til en ny praksistype for 
primærhelseteam (kode 13) som skal brukes ved innsending av 
krav som gjelder sykepleiers takster for legekontor som deltar i 
forsøksordningen med primærhelseteam. 

• Praksistype – endret beskrivelse for 5 Spesialist for å få fram at 
denne ikke skal brukes for spesialister i allmennmedisin. 

• Behandlerident – beskrivelsen er endret for å få med at 
sykepleiers HPR-nummer må oppgis i krav som gjelder 
sykepleiers takster i primærhelseteam. 

• Kreditering – beskrivelsen er oppdatert for å få fram at 
krediteringsregning bør ha minusbeløp. 

• DateOfBirth – endret beskrivelse for å få fram at det nå er mulig 
å både oppgi Id og DateOfBirth. 

• EEADok – oppdatert beskrivelse av kodeverk 7462. 
• Diagnose – oppdatert beskrivelse ifm. at det nå er mulig å 

rapportere inn diagnoser fra ICPC-2b (beriket). 
• HenvisningsDato – oppdatert beskrivelse da fysioterapeuter for 

behandling fra og med 01.01.2018 ikke lenger trenger å oppgi 
denne informasjonen. 

• HenvisningsId - oppdatert beskrivelse da fysioterapeuter for 
behandling fra og med 01.01.2018 ikke lenger trenger å oppgi 
denne informasjonen. 

• HenvisningsDiagnose - oppdatert beskrivelse da fysioterapeuter 
og ridefysioterapeuter for behandling fra og med 01.01.2018 
ikke lenger trenger å oppgi denne informasjonen. 

• Behandlingsnummer – oppdatert beskrivelse da fysioterapeuter 
og ridefysioterapeuter for behandling fra og med 01.01.2018 



ikke lenger trenger å oppgi denne informasjonen. 
• Behandlerident – oppdatert beskrivelsen for å få fram at 

behandlerident også ønskes oppgitt i krav fra Helsestasjon. 
• RelatertBehandler - oppdatert beskrivelse da fysioterapeuter for 

behandling fra og med 01.01.2018 ikke lenger trenger å oppgi 
denne informasjonen. 

• Behandlingsform – fjernet innslagspunkt 32 som ikke lengre er 
aktuelt å bruke. 

• Kodeverk – oppdatert beskrivelsen av hvilke kodeverk som er 
aktuelle å bruke. 

• RettighetsvurdertAv – lagt til nytt felt som er obligatorisk å 
oppgi for FBV-behandling fra og med 01.01.2019. 

• RettighetsvurdertDato - lagt til nytt felt som er obligatorisk å 
oppgi for FBV-behandling fra og med 01.01.2019. 

• Takst – oppdatert beskrivelse i forhold til at feltene også kan 
brukes til å oppgi laboratoriekoder/NLK-koder. 

• Verdi – oppdatert beskrivelse ift. innrapportering av 
egenandeler fra tannleger og tannpleiere uten avtale om direkte 
oppgjør, men som plikter å innrapportere egenandeler. 

• Refusjon - oppdatert beskrivelse ift. innrapportering av 
egenandeler fra tannleger og tannpleiere uten avtale om direkte 
oppgjør, men som plikter å innrapportere egenandeler. 
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