VEILEDER FOR ADRESSEREGISTERET – ENDRINGER I FORBINDELSE MED
TJENESTEBASERT ADRESSERING.
HVORDAN LOGGE INN I ADRESSEREGISTERET
Tilgang til Adresseregisteret (AR) er via Helsenettet, og du må ha en datamaskin som er tilknyttet Helsenettet for å få
tilgang til registeret.
Skriv https://register.nhn.no i din nettleser og klikk på Logg inn.

Skriv inn ditt brukernavn og passord. Om du ikke har dette, ta kontakt med kundesenter@nhn.no (det er lurt å sjekke
internt i egen virksomhet før du kontakter Norsk Helsenett).

Du kommer nå inn på din virksomhet i Adresseregisteret og kan redigere de opplysningene du ønsker. Det gjør du
ved å velge REDIGER, eller du kan legge til én/flere tjenester ved å trykke på +LEGG TIL.

HVORDAN DEAKTIVERE TJENESTER (KOMMUNIKASJONSPARTER) SOM IKKE SKAL BENYTTES
Når du klikker på REDIGER (se bilde over) får du opp følgende bilde hvor du velger ENDRE på den/de
tjenestetypen(e) du skal endre.
I dette eksemplet er det Saksbehandler bolig som skal endres.

Klikk på ENDRE ved feltet for gyldighet.

Endre gyldighetsperiode ved å endre dato i feltet "Gyldig til" (ev. "Gyldig fra"). Sett datoen for når tjenesten skal
deaktiveres, som er lik den du har varslet/varsler dine kommunikasjonsparter. Trykk deretter på ENDRE

Du får nå opp et bilde som bekrefter at du har lagret og endret gyldighetsperiode for den aktuelle tjenesten. Klikk
deretter på OK.
NB! Dersom du får feilmelding på endring av gyldighetsdato, ta kontakt med Norsk Helsenett sitt kundesenter, så
hjelper vi deg.

Du får nå opp et oversiktsbilde for tjenesten hvor du eventuelt kan velge å endre annen informasjon. Trykk deretter
på LAGRE.

Neste bilde viser ny gyldighetsdato for den tjenesten du har valgt, og du kan klikke på navnet på virksomheten for å
få den totale oversikten over din virksomhet sin oppføring i AR.

HVORDAN REGISTRERE EN TJENESTE/KOMMUNIKASJONSPART?
Dersom du har behov for å registrere en ny tjeneste under din virksomhet, må du først vite hvilken tjeneste du skal
registrere. Du finner oversikten over mulige tjenester ved å først trykke på +LEGG TIL.

Da får du opp følgende bilde, hvor du klikker på nedtrekksmenyen for å velge ønsket tjeneste.

Fyll deretter ut de resterende feltene i bildet.

Se eget punkt med
beskrivelse av hvordan du
skal benytte feltet "Annen
stedsangivelse".

NB! Mulighet til å skrive inn i et
grått felt, får du ved å klikke på
den blå rundingen med hvit
strek.
MERK det skal være en EDIadresse pr. installasjon i
fagsystemet.

Du kan benytte samme
virksomhetssertifikat på alle
tjenestene i kommunen.
Sertifikatet kan med fordel
arves fra selve virksomheten.

Se eget punkt med
beskrivelse av hvordan du
skal benytte feltet
"Dekningsområde".

BRUK AV FELTET ANNEN STEDSANGIVELSE
Kommuner må benytte dette feltet for å si noe om helsehjelpsområdet på den enkelte tjenesten (det skal registreres
en tjeneste pr. installasjon av fagsystem).
Eksempel:

Helseforetak må benytte dette feltet for å si noe om lokasjon dersom de må opprette samme tjeneste flere ganger.
Eksempel:

BRUK AV FUNKSJONEN DEKNINGSOMRÅDE FOR INTERKOMMUNALE SAMARBEID
Der flere kommuner samarbeider om helsetjenester, enten som vertskommune eller interkommunal virksomhet, så
skal funksjonaliteten "Dekningsområde" benyttes.
For å legge til et dekningsområde skriver du inn kommunen(e)s navn i det åpne feltet bak "Legg til kommune". Etter
hvert som du skriver inn navn på kommuner, vil det dukke opp forslag. Klikk på rett kommune for å legge den til. Du
kan også trykke på pilen for å få opp en liste over alle kommunene. Når de aktuelle kommunene er lagt til , vil andre
brukere av AR se hvem som er inkludert i samarbeidet. NB! IKKE legg til egen kommune.
Det er nødvendig at du også fyller ut feltet "Annen stedsangivelse" (som beskrevet i punktet ovenfor), hvor du legger
inn navn på samarbeidende kommuner.

Tjenesten vil nå vises hos alle kommuner som er lagt til i dekningsområdet. (Interkommunal) signaliserer at dette er
en interkommunal tjeneste, og feltet "Annen stedsangivelse" vises i bildet under kommunenavnene.

