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Innledning 
Denne standarden inneholder krav som viser hvordan Standard for elektronisk 

kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten skal benyttes når det foreligger behov for å 

sende meldingen Innleggelsesrapport. 

1 Formål og bruksområde 
Denne standarden inneholder krav til en elektronisk melding som benyttes når en pasient 

legges inn på sykehus. Meldingen sendes fra kommune (sykehjem eller hjemmebaserte 

tjenester) til sykehus, og skal gi sykehuset relevant informasjon om pasientens helse og hvilke 

tjenester pasienten mottar fra kommunen. Meldingen skal sendes så snart som mulig, og 

senest innen ett døgn. 

2 Normative referanser 
Følgende dokumenter er normativt referert i denne standarden. Disse er uunnværlige for 

anvendelsen av standarden.  

HIS 80704:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og 

omsorgstjenesten - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse 
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3 Bruk av meldingen 
Ved bruk av meldingen gjelder følgende: 

 

Sendes fra  Sykehjem når pasienten legges inn på sykehus 

 Hjemmebaserte tjenester når det er kjent at pasienten legges inn på 

sykehus 

 Sykehjem eller Hjemmebasert tjeneste som svar på «melding om 

innlagt pasient» når kommunal pleie- og omsorgstjeneste ikke har 

vært kjent med sykehusinnleggelsen 

Sendes til  Sykehus 
 Institusjon 

Obligatorisk innhold  Relevante medisinske opplysninger 
 Tjenester som pasienten mottar 
 Legemiddelopplysninger 
 Viktige opplysninger som er relevant for oppfølging av pasienten 

(Cave, smitte, allergier, anafylaktiske reaksjoner) 
 Relevante sykepleieopplysninger 
 Telefonnummer til utførende avdeling når relevant 
 Funksjonskartlegging 

Merk: Kun relevante opplysninger skal sendes med 

Frivillig innhold   

Oppfølging/respons Meldingen vil normalt bli tatt til orientering. Følges opp iht. samarbeidsavtale.  

Adressering av eventuell 

respons 

Ev. forespørsel og avvik adresseres til avsender.  
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4 Tekniske krav 

4.1 Profil 

Denne standarden er en profil av HIS 80704:2014. Kravene i HIS 80704:2014 gjelder med de 

begrensninger som følger av dette profildokumentet. 

4.2 Meldingsinformasjon 

Meldingstypen skal identifiseres i hodemeldingens element MsgHead/MsgInfo/Type med 

følgende kodeverdi og tilhørende kodetekst fra kodeverk 8279 Meldingens funksjon: 

INNLEGGELSESRAPPORT Innleggelsesrapport 

4.3 XML-skjema 

Hodemeldingens element MsgHead/Document/RefDoc/Content skal inneholde en instans av 

riktig XML-skjema med korrekt navnerom: 

XML-skjema: Innleggelsesrapport-v1.6.xsd 

Navnerom: http://www.kith.no/xmlstds/po/Innleggelsesrapport/2012-04-01 


