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Informasjon om ny driftsmodell Nasjonal Database for helsebygg 
 

Ny driftsmodell 
Det er utarbeidet en ny driftsmodell for Nasjonal Database for Klassifikasjonssystemet. Fra 1. oktober 

2017 vil data kunne overføres via WEB-services. 

Nasjonal Database for Klassifikasjonssystemet består av to databaser, en webportal og en 
webservice. Det finnes både et produksjons- og et testmiljø. Disse miljøene driftes av Helse Midt-
Norge IT (Hemit) fra 1.10.2017.  
 

Webportal 
Det er utarbeidet en ny webportal med endret inngangsbilde 

 

 

Webservice 
Det finnes tre ulike fremgangsmåter for registrering av rom i databasen 

1. Romdata kan registreres gjennom import av rom samlet per bygning via en importfil i excel 
(funksjon som tidligere) 

2. Romdata kan registreres gjennom import via webservices, enkeltvis på romnivå eller samlet 
(NY funksjon) 

3. Romdata kan legges til manuelt/direkte i databasen, rom for rom, og man kan også slette 
eller endre rom direkte i databasen (Rom) 
(funksjon som tidligere) 

 
Webservices er basert på REST API og kommuniserer via SSL.  
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Domener 

  Produksjonsmiljø Testmiljø 

Webportal https://www.klassifikasjonssystemet.no  https://test.klassifikasjonssystemet.no  

Webservice https://api.klassifikasjonssystemet.no  https://apitest.klassifikasjonssystemet.no  

 
 

ID FDV-system 
For enklere å gjenfinne egne data i ND kan HF’ene legge inn (valgfritt) ID fra eget FDV-system på 

følgende dataelementer: 

• Organisasjon 

• Lokasjon 

• Bygg 

• Etasje 

• Fløy 

• Rom (finnes allerede) 

Dette er spesielt aktuelt ved bruk av webservices.  

Dataelementene ovenfor har fått en ny kolonne med navn FDVid og er et tekstfelt med maks lengde 

50 bokstaver. 

Nye funksjoner 

Flerbruksrom 
Et rom kan ha flere bruksområder og kan derfor også ha flere klassifiseringer. Innlegging av 

flerbruksrom i Nasjonal Database (ND) kan kun skje via webservices da kompleksiteten er høy for å få 

en brukervennlig registrerings-/import-mal i excel. 

For å løse problemet med flerbruksrom og samtidig ha kontroll på antall rom, splittes dagens Rom-

tabell opp i to. Dagens Rom-tabell vil kun inneholde intern ND rom-id og kobling til etasje (og evt. 

fløy). Alle andre egenskaper ved et rom blir passert i RomDetaljer-tabellen. Dette muliggjør at hver 

bruksdel kan ha egen klassifikasjonsid, areal, organisasjonstilknytning, eieforhold og kapasitet. I 

tillegg åpner dette for å ha ulike FDVid’er, romnr. og navn på bruksdelene om det er organisert slik i 

de ulike FDV-systemene. 

 

Flere typer rapporter 
Det finnes 5 typer rapporter: 

1. Egendefinerte  

Her kan du selv velge de parameterne du ønsker å ha med. 

2. Oversikt arealer og kapasiteter. 

Her får du ut rapporter gruppert etter Klassifikasjonssystemet, dvs. på hovedfunksjon, 

delfunksjon, romnavn og romspesifikasjon 

3. Oversikt per helseforetak (tidl. Standardrapporter) 

https://www.klassifikasjonssystemet.no/
https://test.klassifikasjonssystemet.no/
https://api.klassifikasjonssystemet.no/
https://apitest.klassifikasjonssystemet.no/
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4. Historikk, egendefinert 

Data fryses 15. des. hvert år slik at det kan tas ut trendrapporter  

5. Historikk – trendrapport på arealer og kapasiteter 

 

Eksempel på trendrapport på nettoareal og kapasitet 

 

Merk at alle rapporter kan skrive ut til excel. 

 

Historikk 
Historikk implementeres ved at Nasjonal Database fryses årlig den 15. desember. 

Det er opprettet en egen separat database for å ta vare på hvert års data. Denne historikkdatabasen 

er en kopi av de strukturer som finnes i ND, men med en ny kolonne for årstall for alle tabeller som 

inneholder data fra helseforetakene. 

Data fryses ved at systemadministrator i Sykehusbygg låser databasen for videre oppdateringer (via 

import i portal eller via webservice). Deretter overføres årets data til historikkdatabasen, før 

databasen åpnes på nytt for neste års data. 

Ingen data fjernes fra ND ved overføring til historikkdatabasen. 

Dette muliggjør uttrekk av aggregerte (summerte) data over flere år og utarbeidelse av 

trendrapporter 

 

 


