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Innledning 
Denne standarden inneholder krav som viser hvordan Standard for kommunikasjon av EPJ-
innhold kan benyttes til overføring av legemiddelinformasjon. 

1 Dokumenthistorie 
 

Dato Endring 

15.01.2019 
 
 
 
 
 
 

• I kap. 4 Bruk av meldingen, er Oppfølging/respons presisert med 
følgende setning: Ved manglende samsvar benyttes dialogmelding for å 
avklare. 
 

• I kap 5.2: Korrigert feil kodetekst for meldingstype 
(MsgHead/MsgInfo/Type). Endret fra EPJ-ekstrakt til Kommunikasjon 
av EPJ-innhold  

2 Formål og bruksområde 
Meldingen benyttes til å overføre legemiddelinformasjon mellom fastlege, kommunal pleie- 
og omsorgstjeneste og sykehus. 

3 Normative referanser 
Følgende dokumenter er normativt referert i denne standarden. Disse er uunnværlige for 
anvendelsen av standarden.  

HIS 80708:2007 Kommunikasjon av EPJ-innhold, løsningsskisse 
HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold 
HISD 1156:2008 Teknisk dokumentasjon: Overføring av legemiddelinformasjon 



HIS 1150:2014   5 

4 Bruk av meldingen 
Ved bruk av meldingen gjelder følgende: 
 

Sendes fra • Fastlege til PLO ved endring på legemidler,  
• Fastlege til PLO etter forespørsel fra PLO, sykehus eller 

spesialist. 
• Fra hjemmesykepleie når kommunene har overtatt ansvar 

for legemiddelhåndteringen 
o Iht. kommunens legemiddelrutiner (x antall ganger 

pr år) når pasienten ikke har avtale om å få 
multidosepakkede legemidler 

o Svar på forespørsel – f.eks. fra sykehus, spesialist, 
o Når informasjon om endring av medisinering er 

mottatt fra andre enn fastlegen, f.eks. sykehus, 
legevakt, spesialist, andre, og det ikke framgår at 
fastlegen har fått kopi 

• Fra sykehjem 
o Svar på forespørsel – f.eks. fra sykehus, spesialist. 

Sendes til Avhengig av situasjonen sendes melding til: 
• PLO 
• Fastlegen 
• Sykehus eller spesialist 

Obligatorisk innhold Forklaring på hvorfor meldingen sendes samt endringer som er 
gjort. 
Alle gjeldende forskrivninger og ev. nylig foretatte seponeringer 

Frivillig innhold   

Oppfølging/respons Ved manglende samsvar benyttes dialogmelding for å avklare. 
I hastetilfeller benyttes telefon i tillegg til elektronisk melding 

Adressering av 
eventuell respons 

Til avsender 
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5 Tekniske krav 

5.1 Profil 
Denne standarden er en profil av HIS 80710:2007. Kravene i HIS 80710:2007 gjelder med de 
begrensninger som følger av dette profildokumentet og presiseringer gitt i HISD 1156:2008. 

5.2 Meldingsinformasjon 
Meldingstypen skal identifiseres i hodemeldingens element MsgHead/MsgInfo/Type med 
følgende kodeverdi og tilhørende kodetekst fra kodeverk 8279 Meldingens funksjon: 

EPJ-EKSTRAKT Kommunikasjon av EPJ-innhold 

5.3 XML-skjema 
Hodemeldingen skal inneholde minimum to forekomster av element 
MsgHead/Document/RefDoc. Det kan være vilkårlig mange forekomster av 
MsgHead/Document/RefDoc. 
Følgende krav gjelder: 

• Første forekomst av RefDoc skal ha følgende verdi i element 
MsgHead/Document/RefDoc /Content:  

o En XML-instans av EPJEkstrakt.xsd 
• Forekomst 2..n skal ha en av følgende verdier i element 

MsgHead/Document/RefDoc /Content:  
o En XML-instans av ett av følgende XML-skjema: 

 EPJ-cave-mv.xsd 
 EPJ-legemiddel-mv.xsd 
 EPJ-journalnotat-mv.xsd 

 
 
 
 


	Overføring av legemiddelopplysninger
	Profil av Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold (HIS 80710:2007)
	Innhold
	Innledning
	1 Dokumenthistorie
	2 Formål og bruksområde
	3 Normative referanser
	4 Bruk av meldingen
	5 Tekniske krav
	5.1 Profil
	5.2 Meldingsinformasjon
	5.3 XML-skjema


