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Endringshistorikk 
Dette dokumentet er oppdatert. Dette betyr at endringer som er gjort siden standarden ble 
fastsatt er innarbeidet i dokumentet. Endringene er beskrevet i tabellen under.  

Det originale dokumentet er tilgjengelig fra Sarepta teknisk arkiv [1]. Her finnes også et eget 
dokument som viser endringene i mer detalj.  

 

Dato Endring Type 

15.12.2020 Rettet tekst i kapittel 3.2.2, 3.5.2 og 3.6.2 
Riktig tekst er: 

../TidsfestetHendelse/Anslag: Verdi "false" (tidspunktet er 
endelig) 

Errata 

15.02.2020 • Oppdatert mottaker av meldingene i kapittel 3 Bruk av 
meldingene 

• Språklige forbedringer 

Presisering 

01.08.2019 • Oppdatert avsendere av meldingene i Kapittel 1 Formål 
og bruksområde og i kapittel 3 Bruk av meldingene 

• Språklige forbedringer, omstrukturering av innholdet og 
oppdaterte referanser 

Presisering 

Innledning 
Standarden Pasientlogistikkmeldinger v1.6 er en profil av Standard for elektronisk 
kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 [2]. Profilen inneholder krav og 
presiseringer til hvordan pasientlogistikkmeldinger benyttes til å overføre administrativ 
informasjon om en pasient knyttet til en innleggelse, eller for å orientere annet helsepersonell 
om dødsfall.  

Pasientlogistikkmeldinger består av et sett med meldinger: 

• Melding om innlagt pasient 

• Melding om utskrivningsklar pasient 

• Avmelding av utskrivningsklar pasient 

• Melding om utskrevet pasient 

• Orientering om dødsfall 

1. Formål og bruksområde 

Pasientlogistikkmeldinger beskriver et sett med meldinger som benyttes til å overføre 
administrativ informasjon om en pasient knyttet til en innleggelse, eller for å orientere annet 
helsepersonell om dødsfall.  

Følgende meldinger ivaretar administrativ informasjon knyttet til en innleggelse og sendes fra 
sykehus, øyeblikkelig hjelp døgntilbud eller andre relevante døgntilbud til pleie- og 
omsorgstjeneste: 

https://sarepta.ehelse.no/standard/Pleie%20og%20omsorgsmeldinger/1.6;profile=7
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• Melding om innlagt pasient 

• Melding om utskrivningsklar pasient 

• Avmelding av utskrivningsklar pasient 

• Melding om utskrevet pasient  

Følgende melding sendes mellom pleie- og omsorgstjeneste og fastlege: 

• Orientering om dødsfall  

Meldingene inneholder ingen helseinformasjon om pasienten. 

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

[1]  Direktoratet for e-helse, «Sarepta teknisk arkiv,» [Internett]. Available: 
https://sarepta.ehelse.no/. 

[2]  Direktoratet for e-helse, «Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og 
omsorgstjenesten v1.6 (HIS 80704:2014)». 

[3]  Direktoratet for e-helse, «Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding 
og pleie- og omsorgsmeldinger (HITS 1174:2017)». 

 

 

 

3. Bruk av meldingene 
Standarden Pasientlogistikkmeldinger v1.6 er en profil av Standard for elektronisk 
samhandling med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 og dekker pasientlogistikkmeldingene. 
Kravene i HIS 80704:2014 gjelder med de begrensninger som følger av dette 
profildokumentet og tilhørende XML Schema. 

3.1. XML-skjema 

Elementet MsgHead/Document/RefDoc/Content i Standard for hodemeldingen skal 
inneholde en instans av riktig XML-skjema med korrekt navnerom: 

• XML-skjema:  Pasientlogistikk-v1.6.xsd 

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

3.2. Krav og innhold for Melding om innlagt pasient 

Forutsetning: Sendes til pleie- og omsorgstjeneste i de tilfeller det er kjent at pasienten 
mottar helsetjenester og/eller andre relevante tjenester. 

Sendes snarest mulig etter innleggelse slik at: 
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• pleie- og omsorgstjeneste kan sende Innleggelsesrapport til den som sendte 
meldingen (sykehuset, øyeblikkelig hjelp døgntilbud eller andre relevante døgntilbud) 

• pleie- og omsorgstjenesten kan vurdere hvilke av pasientens tjenester som skal 
settes på midlertidig opphør 

 

Sendes fra • Sykehus  

• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

• Andre relevante døgntilbud 

Sendes til • Pleie- og omsorgstjeneste 

Obligatorisk innhold • Dato og klokkeslett for innleggelse 

3.2.1. Meldingstype 

Følgende element i hodemeldingen skal benyttes for å identifisere meldingsinstansen 
Melding om innlagt pasient: 

• MsgHead/MsgInfo/Type skal alltid ha følgende kodeverdi fra kodeverk 8279:  
LOG_INNLAGT Melding om innlagt pasient, som gir følgende innhold i 
elementet: 

o MsgHead/MsgInfo/Type/@V = ”LOG_INNLAGT”  

o MsgHead/MsgInfo/Type/@DN = ”Melding om innlagt pasient”   

3.2.2. Bruk av XML-elementer 

Alle dataelementer i Melding om innlagt pasient er spesifisert i Standard for elektronisk 
samhandling med pleie- og omsorgssektoren v1.6 [1].  

Bruk av noen klasser er spesifisert i dette kapittelet. Meldingen kan inneholde flere 
opplysninger enn de som er beskrevet under. 

• En forekomst av klassen Tidsfestet hendelse (TidsfestetHendelse) skal ha følgende 
minimumsinnhold: 

o ../ TidsfestetHendelse/Hendelsekode: Kodeverdi 1 Pasient innlagt fra 
kodeverk 9121 Hendelseskode for logistikkopplysninger 

o ../ TidsfestetHendelse/TidspunktForHendelse: Tidspunkt for innleggelsen 
(dato og klokkeslett) 

o ../TidsfestetHendelse/Anslag: Verdi "false" (tidspunktet er endelig) 

3.3. Krav og innhold for Melding om utskrivningsklar 
pasient 

Forutsetning: 

• Pasienten kan ikke reise hjem uten oppfølging av kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste. 
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• Kommunal pleie- og omsorgstjeneste har mottatt oppdaterte helseopplysninger om 
pasient (”Helseopplysninger”) slik at de kan gjennomføre saksutredning og 
tilrettelegge for nødvendig helsehjelp etter utskrivning fra sykehus. 

Sendes når beslutningsansvarlig helsepersonell har vurdert pasienten som utskrivningsklar. 

 

Sendes fra • Sykehus  

• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

• Andre relevante døgntilbud 

Sendes til • Saksbehandlertjenesten i kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste 

Obligatorisk innhold • Utskrivningsklar dato 

• Navn på beslutningsansvarlig helsepersonell 

3.3.1. Meldingstype 

Følgende element i hodemeldingen skal benyttes for å identifisere meldingsinstansen 
Melding om utskrivningsklar pasient: 

• MsgHead/MsgInfo/Type skal alltid ha følgende kodeverdi fra kodeverk 8279:  
LOG_UTSKRIVNINGSKLAR  Melding om utskrivningsklar pasient, som gir følgende 
innhold i elementet: 

o MsgHead/MsgInfo/Type/@V = ”LOG_UTSKRIVNINGSKLAR”  

o MsgHead/MsgInfo/Type/@DN = ”Melding om utskrivningsklar pasient”   

3.3.2. Bruk av XML-elementer 

Alle dataelementer i Melding om utskrivningsklar pasient er spesifisert i Standard for 
elektronisk samhandling med pleie- og omsorgssektoren v1.6 [1].  

Bruk av noen klasser er spesifisert i dette kapittelet. Meldingen kan inneholde flere 
opplysninger enn de som er beskrevet under. 

• To forekomster av klassen Tidsfestet hendelse (TidsfestetHendelse) skal ha følgende 
minimumsinnhold: 

o ../TidsfestetHendelse/Hendelsekode : Følgende kodeverdier fra kodeverk 
9121 Hendelseskode for logistikkopplysninger skal benyttes: 

▪ Kodeverdi 1 Pasient innlagt 

▪ Kodeverdi 3 Pasient utskrivningsklar   

o ../TidsfestetHendelse/TidspunktForHendelse med følgende tidspunkt:  

▪ Tidspunkt for innleggelsen  

▪ Tidspunkt for forventet utskrivningsklar 

o ../TidsfestetHendelse/Anslag: Om tidspunktet er endelig eller et anslag 

• Navn på beslutningsansvarlig helsepersonell skal oppgis som beskrevet i Bruk av 
kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger 
(HITS 1174:2017) [3] .  
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3.4. Krav og innhold for Avmelding av utskrivningsklar 
pasient 

Sendes umiddelbart når det er vurdert at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar.  

 

Sendes fra • Sykehus  

• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

• Andre relevante døgntilbud 

Sendes til • Saksbehandlertjenesten i kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste 

Obligatorisk innhold • Dato pasienten er avmeldt utskrivningsklar 

• Navn på beslutningsansvarlig helsepersonell 

3.4.1. Meldingstype 

Følgende element i hodemeldingen skal benyttes for å identifisere meldingsinstansen 
Avmelding av utskrivningsklar pasient: 

• MsgHead/MsgInfo/Type skal alltid ha følgende kodeverdi fra kodeverk 8279:  
LOG_AVMELDING  Avmelding av utskrivningsklar pasient, som gir følgende 
innhold i elementet: 

o MsgHead/MsgInfo/Type/@V = ”LOG_AVMELDING” 

o MsgHead/MsgInfo/Type/@DN = ”Avmelding av utskrivningsklar pasient”   

3.4.2. Bruk av XML-elementer 

Alle dataelementer i Avmelding av utskrivningsklar pasient er spesifisert i Standard for 
elektronisk samhandling med pleie- og omsorgssektoren v1.6  

Bruk av noen klasser er spesifisert i dette kapittelet. Meldingen kan inneholde flere 
opplysninger enn de som er beskrevet under. 

• Minimum en forekomst av klassen Tidsfestet hendelse (TidsfestetHendelse) skal ha 
følgende minimumsinnhold: 

o ../TidsfestetHendelse/Hendelsekode: Kodeverdi 4 Avmelding av 
utskrivningsklar pasient fra kodeverk 9121 Hendelseskode for 
logistikkopplysninger 

o ../TidsfestetHendelse/TidspunktForHendelse: Dato pasienten er avmeldt 
utskrivningsklar 

o ../TidsfestetHendelse/Anslag: Om tidspunktet er endelig eller et anslag 

• Navn på beslutningsansvarlig helsepersonell skal oppgis som beskrevet i Bruk av 
kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger 
(HITS 1174:2017) [3] 
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3.5. Krav og innhold for Melding om utskrevet pasient 

Meldingen sendes i følgende tilfeller: 

• Sendes utskrivningsdagen i tillegg til utskrivningsrapport for pasienter som mottar 
kommunale helsetjenester. 

• Sendes til kommunen uten utskrivningsrapport når pasienten mottar andre tjenester enn 
helserelaterte tjenester, for eksempel hjemmehjelp eller matombringing. 

• Ved dødsfall sendes meldingen til kommunen uten utskrivningsrapport. 

 

Sendes fra • Sykehus  

• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

• Andre relevante døgntilbud 

Sendes til • Pleie- og omsorgstjeneste (Oppfølgende tjeneste) 

Obligatorisk innhold • Utskrivningsdato 

• Sted pasienten skrives ut til  

3.5.1. Meldingstype 

Følgende element i hodemeldingen skal benyttes for å identifisere meldingsinstansen 
Melding om utskrevet pasient: 

• MsgHead/MsgInfo/Type skal alltid ha følgende kodeverdi fra kodeverk 8279:  
LOG_UTSKREVET Melding om utskrevet pasient, som gir følgende innhold i 
elementet: 

o MsgHead/MsgInfo/Type/@V = ”LOG_UTSKREVET” 

o MsgHead/MsgInfo/Type/@DN = ”Melding om utskrevet pasient”   

3.5.2. Bruk av XML-elementer 

Alle dataelementer i Melding om utskrevet pasient er spesifisert i Standard for elektronisk 
samhandling med pleie- og omsorgssektoren v1.6 [1].  

Bruk av noen klasser er spesifisert i dette kapittelet. Meldingen kan inneholde flere 
opplysninger enn de som er beskrevet under. 

• En forekomst av klassen Tidsfestet hendelse (TidsfestetHendelse) med følgende 
minimumsinnhold skal være med: 

o ../ TidsfestetHendelse/Hendelsekode: Kodeverdi 2 Pasient utskrevet (fra 
kodeverk 9121 Hendelseskode for logistikkopplysninger) 

o ../ TidsfestetHendelse/TidspunktForHendelse: Dato pasienten er skrevet ut 

o ../TidsfestetHendelse/Anslag: Verdi "false" (tidspunktet er endelig) 

• En forekomst av klassen "Utskrevet til" med følgende minimumsinnhold skal være 
med: 

o ../TidsfestetHendelse/UtskrevetTil/Sted: Sted pasienten skrives ut til (fra 
kodeverk 8408 Sted). 
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3.6. Krav og innhold for Orientering om dødsfall 

Forutsetning: Pasienten har vært aktiv mottaker av tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten 
i kommunen. 

Melding sendes som orientering til fastlegen. 

I tilfeller hvor fastlegen er gjort kjent med opplysning om dødsfall først, sendes melding til 
kommunal pleie- og omsorgstjenesten. 

 

Sendes fra • Fastlege 

• Pleie- og omsorgstjeneste 

Sendes til • Sykepleietjenesten i kommunal pleie- og omsorgstjeneste 

• Fastlege 

Obligatorisk innhold • Dødsdato 

Frivillig innhold  • Merknad 

3.6.1. Meldingstype 

Følgende element i hodemeldingen skal benyttes for å identifisere meldingsinstansen 
Orientering om dødsfall: 

• MsgHead/MsgInfo/Type skal alltid ha følgende kodeverdi fra kodeverk 8279:  
LOG_DOD Orientering om dødsfall, som gir følgende innhold i elementet: 

o MsgHead/MsgInfo/Type/@V = ”LOG_DOD” 

o MsgHead/MsgInfo/Type/@DN = ”Orientering om dødsfall”   

3.6.2. Bruk av XML-elementer 

Alle dataelementer i Orientering om dødsfall er spesifisert i Standard for elektronisk 
samhandling med pleie- og omsorgssektoren v1.6  

Bruk av noen klasser er spesifisert i dette kapittelet. Meldingen kan inneholde flere 
opplysninger enn de som er beskrevet under. 

• En forekomst av klassen Tidsfestet hendelse (TidsfestetHendelse) med følgende 
minimumsinnhold skal være med: 

o ../ TidsfestetHendelse/Hendelsekode: Kodeverdi 13 Pasient er død fra 
kodeverk 9121 Hendelseskode for logistikkopplysninger 

o ../ TidsfestetHendelse/TidspunktForHendelse: Tidspunkt for dødsfall 
(minimum dato) 

o ../TidsfestetHendelse/Anslag: Verdi "false" (tidspunktet er endelig) 

 


