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Innledning – om dokumentet 
Ved revisjon av pleie- og omsorgsmeldingene er det vektlagt at de funksjonelle kravene og 

meldingsstandarden skal ha fokus på meldingenes bruksområde. Det har vært et mål at det ikke skal 

lages nye meldinger, men at eksisterende meldinger skal kunne brukes til nye og/eller bredere 

formål. Det er vektlagt at det helsefaglige innholdet er fag- og profesjonsnøytralt slik at det kan 

benyttes av aktører uavhengig av helsefaglig bakgrunn og tjeneste.  Det er også vektlagt å forenkle 

dagens meldinger og sikre entydig bruk. 

Dette dokumentet beskriver endringene fra versjon 1.6 til versjon 2.0.  

Nye meldinger, endrede navn på meldinger 
Tidligere versjoner av pleie- og omsorgsmeldingene har mye felles helsefaglig innhold og samme 

melding har et potensiale for å kunne benyttes innenfor nye samhandlingsmønstre.  I versjon 2.0 har 

derfor flere av meldingene fått nye navn, og er tilrettelagt for samhandling med kommunal akutt 

døgnplass (KAD) og poliklinisk/dagbehandling. 

Begge Helseopplysninger saksbehandling-meldingene har felles XML-skjema, og skillet på varsel og 

oppdatering gjøres i attributtet Type innhold i melding.type innhold. Dette er samme prinsipp som for 

Helseopplysninger i PLO v .16. 

Alle Sammenfatning-meldingene har felles XML-skjema, og skillet på de ulike typene gjøres i 

attributtet Type innhold i melding.type innhold. Dette er nytt i versjon 2.0 av PLO-meldingene. 

Meldinger med endrede navn fra 1.6 til 2.0 
Meldingsnavn i versjon 1.6 Meldingsnavn i versjon 2.0 
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Helseopplysninger – varsel Helseopplysninger saksbehandling – varsel 

Helseopplysninger – oppdatering Helseopplysninger saksbehandling – oppdatering 

Innleggelsesrapport Sammenfatning – innleggelse 

Utskrivningsrapport Sammenfatning – utskrivning 

Medisinske opplysninger Sammenfatning – løpende kontakt PLO 

Helseopplysninger til lege Sammenfatning - tilstandsrapport 

  

Uendrede navn fra 1.6 til 2.0 
 Orientering om tjenestetilbud 

 Melding om innlagt pasient 

 Melding om utskrivningsklar pasient 

 Avmelding av utskrivningsklar pasient 

 Melding om utskrevet pasient 

 Orientering om dødsfall 

Nye meldinger i versjon 2.0 
Meldingsnavn Beskrivelse 

Helseopplysninger saksbehandling – søknad Sendes fra spesialisthelsetjenesten eller kommunal 
akutt døgnenhet til saksbehandlertjenesten i 
kommunen når det er behov for nye eller endrede 
kommunale tjenester. Tilsvarer Helseopplysninger 
saksbehandling – varsel/oppdatering, men benyttes 
i tilfeller der pasienten ikke har vært innlagt i 
spesialisthelsetjenesten. 

Sammenfatning – Poliklinisk 
kontakt/dagbehandling 

Sendes fra spesialisthelsetjenesten til 
utførertjenesten i kommunen når en pasient har 
vært inne til poliklinisk behandling eller 
dagbehandling. 

Tilbakemelding på utskrivningsklar pasient Pasientlogistikkmelding. Benyttes av kommunen 
for å gi tilbakemelding på melding om 
utskrivningsklar pasient. 

Strukturelle endringer i informasjonsmodellen 
Generelt er informasjonsmodellen forenklet. Elementer fra tidligere versjoner som ikke er i bruk, er 

fjernet. I tillegg er det lagt til nye elementer på bakgrunn av innspill fra sektoren. 

Dette dokumentet lister opp strukturelle endringer. Mindre, tekstlige endringer er ikke listet opp her. 

Merk: OID for nye kodeverk fastsettes etter at standarden har vært på høring. 

Fellesopplysninger alle meldinger 
Type endring Element Beskrivelse 

Fjernet  Klasse Info om informasjon gitt 
Klasse Opplysning om 
informasjon som er gitt 

Strukturen er ikke i bruk, fjernes derfor. 

Fjernet Klasse Info om reservasjon/ønske 
fra pasient 

Fjernet på grunn av uavklarte juridiske 
forhold. Opplysninger kan legges i 
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Klasse Reservasjon/ønske kjernejournal. 

Fjernet Klasse Faste Hjelpemidler Unaturlig at denne typen personlige 
hjelpemidler (briller, hørsel) legges 
sammen med andre typer hjelpemidler 
som bestilles fra hjelpemiddelsentralen. 

Ny klasse Klasse Felles Administrative 
opplysninger 

En del fellesopplysninger som kan inngå i 
alle meldinger er flyttet inn under denne 
klassen, for å gjøre strukturen i 
meldingene mer oversiktlig. Klassene som 
er flyttet, er listet under. 

Flyttet klasse Klasse Kontaktperson 
helsepersonell 

Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Flyttet klasse Klasse Tilknyttet enhet Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Flyttet klasse Klasse Tilleggsopplysninger 
pasient 

Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Flyttet klasse Klasse Assistert kommunikasjon Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Flyttet klasse Klasse Pasientrelatert 
kontaktperson 

Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Flyttet klasse Klasse Pårørende/foresatt Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Flyttet klasse Klasse Sendt dokument Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Flyttet klasse Klasse Informasjon om 
forsendelsen 

Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Flyttet klasse Klasse Ansvar for rapport Klassen er i PLO 2.0 knyttet til Felles 
administrative opplysninger 

Endret kodeverk Attributt Tilleggsopplysninger 
pasient.sivil status 

Nytt kodeverk: 8415 Sivil Status 

Endret kodeverk Attributt Type innhold i 
melding.type innhold 

Nytt kodeverk: Type innhold i meldingen 
Sammenfatning. Benyttes for meldingen 
Sammenfatning. 
Kodeverk 9140 skal fremdeles benyttes 
for meldingen Helseopplysninger 
Saksbehandling. 

Fjernet Attributt 
Pårørende/foresatt.fødselsår 
mindreårig pårørende 

Erstattet av attributt Tilleggsopplysning 
pasient.opplysning om barn som 
pårørende 

Nytt attributt Attributt Tilleggsopplysning 
Pasient.opplysning om barn som 
pårørende 

Kodeverk: 9191 Om eventuelle 
mindreårige barn med behov for 
oppfølging 

Nytt attributt Attributt Tilleggsopplysninger 
pasient.merknad 

 

 

Opplysninger i Helseopplysninger Saksbehandling og Sammenfatning 
Endringene er i forhold til disse meldingene i versjon 1.6 av standarden: 

 Helseopplysninger (varsel og oppdatering) 

 Innleggelsesrapport 
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 Utskrivningsrapport 

 Medisinske opplysninger 

 Helseopplysninger til lege 

Type endring Element Beskrivelse 

Fjernet Klasse Sykepleiedokumentasjon Mellomnivået Sykepleiedokumentasjon er 
fjernet. Underliggende elementer legges 
direkte under Sammenfatning eller 
Helseopplysninger Saksbehandling. Bidrar 
til enhetlig dokumentering uavhengig av 
faggrupper. 

Fjernet Klasse Opplysninger fra andre 
faggrupper 
Klasse Info om vurderinger 
Klasse Anbefalte videre tiltak 
Klasse Andre fagrapporter 

Hele strukturen er fjernet 
Unødvendig når nivået 
Sykepleiedokumentasjon fjernes. Samme 
struktur benyttes for dokumentasjon 
uavhengig av faggrupper. Fjerner 
duplisering og mulighet for å legge 
samme informasjon flere steder i 
meldingen. 

Fjernet Klasse Medisinskfaglige 
opplysninger 

Fjerner dette mellomnivået for å forenkle 
profesjonsnøytral dokumentasjon. 

Fjernet Klasse Info om tidligere 
sykdommer 
Klasse Tidligere sykdom fragment 

Strukturen er ikke i bruk 

Fjernet Klasse Registrert blodtype Ikke i bruk 

Fjernet Klasse Ansvarlig Informasjonen legges i Kontaktperson 
helsepersonell 

Fjernet Klasse Info fra sykepleier Fjernet mulighet for å registrere samme 
type informasjon (journaltekst) flere 
steder. Opplysninger relevant for 
oppfølging legges direkte under 
Helseopplysninger Saksbehandling og 
Sammenfatning 

Fjernet Klasse Info om mål/forventet 
resultat 
Klasse Innhold mål/dokument 

Erfaringer fra bruk av PLO-meldinger 
tilsier at denne type informasjon ikke 
registreres strukturert, men i journaltekst. 
Strukturen slettes derfor. 

Fjernet Klasse Info Vurderinger 
Klasse Innhold Vurdering 
Klasse Enkeltvurdering 

Strukturen er ikke i bruk. Informasjon i 
vurderinger legges i Generelt journalnotat 
ved behov. 

Fjernet Klasse Info om behov for assistert 
kommunikasjon 

Mellomnivå i melding fjernet. Assistert 
kommunikasjon ligger nå under Felles 
administrative opplysninger 

Endret Klasse Eksisterende tjenester Lå tidligere både under 
søkepleiedokumentasjon og direkte under 
Orientering om tjenestetilbud og 
Innleggelsesrapport. For 
Innleggelsesrapport kunne denne 
informasjonen derfor registreres to steder 
i meldingen. 
I versjon 2.0 ligger Eksisterende tjenester 
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kun direkte under Orientering om 
tjenestetilbud, Helseopplysninger 
Saksbehandling og Sammenfatning. 

Fjernet Klasse Ansvarlig Informasjonen legges i Kontaktperson 
helsepersonell i stedet 

Fjernet Klasse Samlet Vurdering 
Funksjonsnivå 

Strukturen er ikke i bruk. 

Fjernet Klasse Anbefalt videre tiltak 
Klasse Iverksatte tiltak 
Klasse Tiltaksbeskrivelse 
Klasse Planlagt gjennomføring av 
tiltak 
Klasse Gjennomføring av tiltak 

Hele strukturen for tiltak er fjernet. 
Strukturen er ikke i bruk. 

Fjernet Klasse Info IPLOSrelevant 
informasjon 
Klasse Tidsperiode Diagnose 
Klasse Medisinsk Diagnose 

IPLOS-spesifikk informasjon som ikke er 
relevant å spørre om.  

Fjernet Klasse Opplysninger om opphold Strukturen har ikke vært i bruk 

Fjernet Klasse Info om kontaktepisode 
Klasse Fellesinfo kontaktepisode 
Klasse Tilleggsinfo kontaktepisode 

Hele strukturen er fjernet. 
Strukturen er ikke i bruk. 

Fjernet Klasse Behov for tjeneste Ikke i bruk. Spesialisthelsetjenesten skal 
ikke spesifisere tjenester pasienten har 
behov for i Sammenfatning utskriving 

Endret kodeverk Attributt 
Journaltekst.overskriftskode 

Nytt kodeverk: Overskriftskoder 
sammenfatning 
 
Kodeverkene 9141 og 9142 brukes ikke i 
dette attributtet lengre. 

Endret kodeverk Attributt Allergi.virkestoff i 
legemiddel 

Nytt kodeverk: 7180 ATC 

Nytt attributt / 
nytt kodeverk 

Attributt Opplysninger om 
individuell plan.individuell plan 

Nytt kodeverk: Individuell plan 

Fjernet attributt Attributt Opplysninger om 
individuell plan.individuell plan 
forelygger 

Erstattet av attributt Opplysninger om 
individuell plan.individuell plan 

Fjernet Klasse Info om avtale om 
legemiddeladministrering 
Klasse Avtale om administrasjon 
av legemidler 
Klasse 
Administreringsinstruksjoner 
Klasse Tiltaksbeskrivelse 
Klasse Legemiddelinfo 
Klasse Forenklet forskrivning 
Klasse Forskrivningsinfo 
Klasse Kommentar 
legemiddeladministrering 
Klasse Administrert av 
helsepersonell 
Klasse Administrert legemiddel 

Erstattet av ny struktur for 
legemiddelinformasjon 



7 
 

Klasse Egenadministrering 
Klasse Utlevert legemiddel 

Ny klasse Klasse Legemiddelhåndtering Ny struktur for legemiddelhåndtering 

Ny klasse Klasse Bistand 
legemiddelhåndtering med 
attributter: 

 Hjelp til 
legemiddelhåndtering 

 Merknad 

Attributt Hjelp til legemiddelhåndtering 
benytter nytt kodeverk Bistand 
legemiddelhåndtering 

Ny klasse Klasse Legemidler utdelt  med 
attributter: 

 Legemiddelinntak i dag 

 Legemidler utlevert til 
pasient 

 Merknad 

Ny struktur for legemiddelhåndtering 

Ny klasse Klasse Legemiddelgjennomgang 
med attributter: 

 Dato 
legemiddelgjennomgang 

 Merknad 

Ny struktur for legemiddelhåndtering 

Ny klasse Klasse Avtale om administrasjon 
av legemidler med attributter: 

 Avtale om administrasjon 
av legemidler 

 Avtale om administrasjon 
av multidose 

 Merknad 

Ny struktur for legemiddelhåndtering 

Ny klasse Klasse Reseptinformasjon med 
attributter: 

 Resept sendt med 

 eResept 

Attributt Resept sendt med benytter 
kodeverk 1102 Ja, Nei, Vet ikke 

 

Opplysninger i Orientering om tjenestetilbud 
Det er små endringer i denne meldingen; Klassen Assistert kommunikasjon er flyttet inn under Felles 

administrative opplysninger, som beskrevet i avsnittet om endringer som er felles for alle meldinger. 

Type endring Element Beskrivelse 

Klasse flyttet Klasse Assistert kommunikasjon Flyttet inn under klasse Felles 
administrative opplysninger 

 

Pasientlogistikkmeldinger 
En ny melding er innført: Tilbakemelding på utskrivningsklar pasient. Dette medfører en ny klasse i 

modellen, og en ny kodeverdi i kodeverk 9121. Utover dette er det ingen endringer i modellen for 

pasientlogistikkmeldinger. 

Type endring Element Beskrivelse 

Ny klasse Klasse Tilbakemelding utskrevet 
pasient 

Ny subklasse av Pasientlogistikk for å 
håndtere kommunens tilbakemeldinger 
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på Melding om utskrivningsklar pasient. 

Endret kodeverk Attributt: Tidsfestet 
hendelse.hendelseskode 
Kodeverk: 9121 

Ny kode lagt til: 
5 Tilbakemelding utskrivningsklar pasient 

Endret bruk av 
kodeverk 

Attributt: Utskrevet til.uttilstand Kodeverk: 8431 Uttilstand. 
Endring: I PLO versjon 2.0 skal ikke kode 3 
Suicid benyttes. 

 

Kodeverksendringer 
Følgende endringer er gjort i kodeverk fra versjon 1.6 til 2.0: 

Merk: Nye kodeverk får OID etter at høringen er avsluttet. 

Kodeverk OID Kodeverk navn Endring 

8724 Juridisk Sivilstatus Tatt ut av bruk, erstattet av 8415 Sivil status. 
Harmonisert med NPR. 

8415 Sivil Status Erstatter kodeverk 8724 

NYTT Overskriftskoder 
journalopplysninger 

Nytt kodeverk for overskrifter i Generell 
Journaltekst, til erstatning for 9141 og 9142. 
Kodeverdier: 

 VO Viktige opplysninger 

 PROB Aktuell problemstilling 

 FO Forløp og behandling 

 RT Relevante tilstander 

 OP Planer for videre oppfølging 

9077 ATC-nr Tatt ut av bruk, erstattet av 7180 ATC. 
Kodeverket er foreldet. 

7180 ATC Erstatter kodeverk 9077. Det er dette som 
benyttes av E-resept. 

NYTT Individuell plan Nytt kodeverk. Benyttes for å spesifisere 
hvorvidt pasienten har behov for individuell 
plan, eller om individuell plan er utarbeidet. 
Kodeverdier: 

 1 Pasienten har behov for individuell 
plan 

 2 Pasienten har individuell plan 

NYTT Bistand legemiddelhåndtering Nytt kodeverk. Spesifiserer pasientens behov 
for bistand til legemiddelhåndtering. 
Kodeverdier: 

 1 Istandgjøring av legemidler 

 2 Tilberedning av legemidler 

 3 Utdeling av legemidler 

9191 Om eventuelle mindreårige 
barn med behov for oppfølging 

Ikke brukt i tidligere versjon av pleie- og 
omsorgsmeldingene 

1102 Ja, nei, vet ikke Ikke brukt i tidligere versjon av pleie- og 
omsorgsmeldingene 

9121 Hendelseskode for 
logistikkopplysninger 

Endret kodeverk. Ny kode: 

 5 Tilbakemelding på utskrivningsklar 
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pasient 

NYTT Type innhold i meldingen 
Sammenfatning 

Nytt kodeverk. Benyttes for å spesifisere type 
innhold i meldingen Sammenfatning. 
Kodeverdier: 

 1 Innleggelse 

 2 Utskrivning 

 3 Poliklinisk kontakt/dagbehandling 

 4 Tilstandsrapport 

 5 Løpende kontakt PLO 

 


