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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 pasientlogistikkmeldinger: 

 Melding om innlagt pasient 

 Melding om utskrivningsklar pasient 

 Avmelding av utskrivningsklar pasient 

 Melding om utskrevet pasient 

 Orientering om dødsfall. 

1 Formål og bruksområde 
Pasientlogistikkmeldingene er et sett med meldinger som ivaretar behov for å overføre 

administrativ informasjon knyttet til en pasient. 

Følgende meldinger ivaretar administrativ informasjon knyttet til en innleggelse og sendes fra 

sykehus/institusjon til saksbehandlertjenesten i kommunen: 

 Melding om innlagt pasient 

 Melding om utskrivningsklar pasient 

 Avmelding av utskrivningsklar pasient 

 Melding om utskrevet pasient  

Følgende melding sendes mellom kommune 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.  

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

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

3.1 Melding om innlagt pasient 

Forutsetning: Sendes til kommunen i de tilfeller det er kjent at pasienten mottar 

helsetjenester og/eller andre relevante tjenester fra kommunen. 

Sendes snarest mulig etter innleggelse slik at 

 pleie- og omsorgstjenesten kan sende innleggelsesrapport til sykehuset 

 pleie og omsorgstjenesten kan vurdere hvilke av pasientens tjenester som skal settes 

på midlertidig opphør 

 

Sendes fra Sykehus 

Sendes til PLO sykepleietjenesten 

Obligatorisk innhold  Dato og klokkeslett for innleggelse 

Frivillig innhold   

Oppfølging/respons Om innleggelsesrapport ikke er sendt inn tidligere skal kommunen iht. 
samarbeidsavtale sende Innleggelsesrapport så snart som mulig, og senest 
innen ett døgn 

Tas til orientering 

Adressering av eventuell 

respons 
Til avsender 

3.2 Melding om utskrivningsklar pasient 

Forutsetning: 

 Pasienten kan ikke reise hjem uten oppfølging av kommunens pleie- og 

omsorgstjeneste. 

 At kommunen 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 lege har vurdert pasienten som utskrivingsklar iht. Forskrift 

om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter FOR-2011-11-18-1115 

 

Sendes fra Sykehus 

Sendes til PLO saksbehandlertjenesten 

Obligatorisk innhold  Utskrivningsklar dato 
 Navn på beslutningsansvarlig lege 

Frivillig innhold   

Oppfølging/respons Kommunen skal straks gi beskjed om de kan ta imot pasienten (FOR-2011-
11-18-1115 §11). 



HIS 1149:2014   6 

Svarmelding: Tilbakemelding på mottak av utskrivningsklar pasient 

Adressering av eventuell 

respons 
Til avsender 

3.3 Avmelding utskrivningsklar pasient 

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

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 

utskrivningsklare paseinter FOR-2011-11-18-1115 

 

Sendes fra Sykehus 

Sendes til PLO saksbehandlertjenesten 

Obligatorisk innhold  Dato pasienten er avmeldt utskrivningsklar 
 Navn på beslutningsansvarlig lege 

Frivillig innhold   

Oppfølging/respons Iht. forskrift 

Adressering av eventuell 

respons 
Til avsender 

 

3.4 Melding om utskrevet pasient 

 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 utskrivingsrapport. 

 

Sendes fra Sykehus 

Sendes til PLO sykepleietjenesten 

Obligatorisk innhold  Utskrivningsdato 
 Sted pasienten skrives ut til (iht NPR kodeverk 8408 Sted) 

Frivillig innhold   

Oppfølging/respons Tas normalt til orientering 

Adressering av eventuell 

respons 
Til avsender 

 

3.5 Orientering om dødsfall 

Forutsetning: Pasienten har vært aktiv mottaker av PLO-tjenester. 

Melding sendes som orientering til fastlegen 

I tilfeller hvor fastlegen er gjort kjent med opplysning om dødsfall først, sendes melding til 

PLO. 
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Sendes fra  Fastlege 

 PLO sykepleietjenesten 

Sendes til  PLO sykepleietjenesten 
 Fastlege 

Obligatorisk innhold  Dødsdato 

Frivillig innhold   Evt. merknad 

Oppfølging/respons Ikke aktuelt 

Adressering av eventuell 

respons 
Ikke aktuelt 

 

 



HIS 1149:2014   8 

4 Tekniske krav 

4.1 Profil 

Denne standarden er en profil av HIS 80704:2014 og dekker pasientlogistikkmeldingene. 

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 en 

av følgende kodeverdier og tilhørende kodetekster fra kodeverk 8279 Meldingens funksjon: 

LOG_INNLAGT    Melding om innlagt pasient  

LOG_AVMELDING   Avmelding av utskrivningsklar pasient 

LOG_DOD     Orientering om dødsfall 

LOG_UTSKREVET    Melding om utskrevet pasient 

LOG_UTSKRIVNINGSKLAR  Melding om utskrivningsklar pasient 

4.3 XML-skjema 

Hodemeldingens element MsgHead/Document/RefDoc/Content 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 


