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Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 

Helsedirektoratet sender med dette på høring utkast til revidert Standard for elektronisk 
kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0, med tilhørende høringsversjon av dokumentene 
Helsefaglige funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger v2.0 og Administrative funksjonelle krav til 
Pleie- og omsorgsmeldinger v 2.0. 

Bakgrunn 

Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) benyttes for elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og 
omsorgstjenesten i kommunene, fastleger og helseforetak. 

Bakgrunn for revisjon PLO 2.0 er at sektoren har meldt inn behov for endringer og videreutvikling. PLO-
meldinger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal pleie- og omsorgstjeneste har vært bygd 
rundt pasienten sin innleggelse og utskrivelse fra sykehus. Revidert versjon er nå tilpasset et større 
bruksområde (polikliniske pasientforløp, dagbehandling, interkommunale sykehjem, kommunal akutt 
døgnenheter (KAD)). Revisjon PLO 2.0 er et NUIT prioritert tiltak. 

Målgruppen 

Helsepersonell og annet personell i helseforetak, kommuner mv som er involvert oppfølging og /eller 
drift av EPJ-system, samt anskaffelse. En viktig målgruppe i denne sammenheng er de som er ansvarlig 
for innføring, opplæring og bruk av meldinger i virksomheten. 

Systemleverandører som utvikler de EPJ-systemer som benyttes i det norske helsevesenet er 
målgruppe for standarden. 

Om dokumentene 

Dokumentene må sees i sammenheng. De funksjonelle kravene dokumenterer helsesektorens behov 
og er grunnlaget for å etablere en standard. Informasjonsmodellen er utviklet på bakgrunn av de 
funksjonelle kravene, og er en detaljert beskrivelse som benyttes av leverandørene og annet personell 
for å utvikle løsninger og implementere meldingene. 

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten inneholder 
informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse for PLO-meldinger. 
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Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger v2.0 inneholder krav til utveksling og 
håndtering av meldinger, vedlegg og kvitteringer. Vær oppmerksom på at krav til Dialogmelding er å 
finne både i Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger v 2.0 og Helsefaglige 
funksjonelle krav til PLO-meldinger v2.0. 

Helsefaglige funksjonelle krav til PLO-meldinger v2.0 beskriver krav til helsefaglig innhold og bruk av 
meldingene. Ulike meldinger skal ha lik informasjonsstruktur for innhold som er felles. Avhengig av 
kontekst som meldingen benyttes i, skal den kunne inneholde andre spesifiserte opplysninger. 

Høringsinstansene bes spesielt om å gi tilbakemelding på: 

 Om det fremgår tydelig hvilke krav som er obligatorisk for den type virksomhet 
høringsinstansen tilhører? 

 Om kapittel 1.2 Versjonshåndtering i Administrative funksjonelle krav til Pleie- og 
omsorgsmeldinger v2.0 støtter opp under sømløs innføring? 

 Om kodebeskrivelsene i kodeverk som skal benyttes inneholder relevante strukturerte 
opplysninger ut fra høringsinstansens behov?  

o Et eksempel er kodeverk 8408 (koder som beskriver stedet pasienten kommer fra eller 
sendes til) som spesialisthelsetjenesten benytter. Hvilke type strukturerte opplysninger 
om «sted» pasienten kommer fra eller sendes til, har pleie- og omsorgstjenesten 
behov for? 

Øvrige forhold 

Høringsutkastet til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 og 
øvrige dokumenter kan lastes ned fra https://ehelse.no/Sider/horing_plo20.aspx. Det er også 
utarbeidet et dokument Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 som 
inneholder beskrivelse av endringer fra versjon 1.6 til versjon 2.0. 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 30.oktober 2015. 

Eventuelle spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Astrid Brevik Svarlien 
(astrid.brevik.svarlien@helsedir.no) 

Helsedirektoratet ber om at høringsuttalelsene merkes 15/8087 og sendes til postmottak@helsedir.no. 

Eventuelle høringsuttalelser på papir sendes til 
Helsedirektoratet 
Pb. 7000, St. Olavs plass 
0130 Oslo 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Hanne Merete Glad e.f. 
seksjonssjef 

Astrid Brevik Svarlien 
seniorrådgiver 
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Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
 
 
         
Vedlegg: Høringsinstanser 
Landets regionale helseforetak 
Landets helseforetak 
Landets kommuner 
Medilink Software AS 
ACOS 
Compugroup Medical Norway AS 
DIPS ASA   
Hove Medical Systems AS 
Infodoc AS 
Siemens Healthcare 
Tieto Helse og Velferd 
Visma 
Norsk Helsenett SF 
Almennlegeforeningen  
Norsk Sykepleierforbund 
Helse Nord IKT 
Helse Vest IKT 
Helse Midt-Norge IT 
Sykehuspartner 
KS 
Nasjonal IKT HF 
 


	Bakgrunn
	Målgruppen
	Om dokumentene
	Høringsinstansene bes spesielt om å gi tilbakemelding på:
	Øvrige forhold
	Vennlig hilsen

