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Brukerveiledning ND 



• Web-adresse: https://www.klassifikasjonssystemet.no  
 

• Forespørsel om leser- eller registeringsrettigheter til ND 

sendes kontaktperson i ditt HF. Personlig brukernavn og 

passord blir deretter sendt til deg fra supportfunksjonen. 
 

• Support mail: support@klassifikasjonssystemet.no  

Praktiske forhold 
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https://www.klassifikasjonssystemet.no/
mailto:support@klassifikasjonssystemet.no


Arbeidsprosessen  
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Registrering av rom 

data: 

 

• Lokasjon, bygg, 

etasje 

• Hovedfunksjon 

• Delfunksjon 

• Kapasitet 

• Nettoareal 

• Organisasjonsnivå 
 

 
 

 

Nasjonal Database 

Data rapporteres  https:// 

www.klassifikasjonssystemet.no 

• Rapporter med valgfrie 

parametere  

• Samlerapporter 

• Trendrapporter (fra 2018) 

HF’ene importer i 

Nasjonal Database 

• Innlogging med personlig 

brukernavn og passord  

• Bygningsregister legges inn 

direkte  

• Hovedfunksjon, delfunksjon 

m.m. knyttet til romnr. og 

data importeres 



Startsiden 
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Alle har tilgang til «Start» via  

www.klassifikasjonssystemet.no  

 

Her ligger informasjon om: 

• Nyheter 

• Bakgrunn 

• Bruksområde 

• Oppbygging og struktur 

• Endringstabeller 

• Kontaktinformasjon 

 

Her kan du også laste ned: 

• Siste versjon av klassifikasjonssystemet  

• Veilederen «Klassifikasjonssystem for helsebygg» 

• Brukerveiledning for Nasjonal Database (ND) (dette dokumentet) 

 

http://www.klassifikasjonssystemet.no/


Innlogging 
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Merknad: 

Innlogging skjer på 

«start»-siden. Du 

må være innlogget 

for å få tilgang til 

menyen Rapporter, 

Registering og 

Hjelp. Personlig 

brukernavn og 

passord får du ved å 

henvende deg til 

kontaktperson i ditt 

HF 

Logg inn 

brukernavn  

og passord 

 



Registrering i Nasjonal Database 
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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 

2. Romdata kan registreres gjennom import via webservices, enkeltvis på 

romnivå eller samlet 

3. Romdata kan legges til manuelt/direkte i databasen, rom for rom, og man 

kan også slette eller endre rom direkte i databasen (Rom) 

 

Registrering i Nasjonal Database 
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Registrering via import 
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Registrering Trinn 1: Geografisk nivå 

Geografisk nivå (HF, 

lokasjon, bygg og etasje) 

MÅ være lagt inn i 

databasen FØR du kan 

starte arbeidet. 

Dette kan gjøres manuelt og 

direkte i databasen, eller via 

en importfil.  

Hvis du har store 

datamengder som skal inn, 

så kan det være 

hensiktsmessig å finne en 

alternativ fremgangsmåte. 

Ta i så fall kontakt med 

support@klassifikasjonssyst

emet.no 

mailto:support@klassifikasjonssystemet.no
mailto:support@klassifikasjonssystemet.no


Registrering Trinn 2: Organisasjonsnivå 

Organisasjonsnivå er 

obligatorisk.  

Dette for å kunne 

rapportere mht. 

fordeling av arealer og 

kapasitet i HF’et på 

klinikker, avdelinger, 

seksjoner etc  

 

Kun nivå 1 er 

obligatorisk. 



Registrering Trinn 3: Import  
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1. Her kan du laste 

ned importmal om du 

skal legge inn første 

gang.  

Du må lage ett 

importregneark per 

bygg. Har du allerede 

lagt inn, kan du hente 

eksisterende data fra 

databasen. 

3. Hent mal 

eksisterende rom: 

Du må velge bygg 

før importmalen. 

Hvis du har et bygg 

med flerbruksrom, 

får du ikke ut en 

importmal hvor det 

finnes rom med 

flerbruk 

2. Velg lokasjon og 

bygg innenfor ditt HF 

5. Når du ikke får 

feilmeldinger, kan du 

lagre filen i ND.  

4. Du må selv hente data fra 

evt HF sin database (FDV, 

DAK, BIM etc) og overføre 

dette i importmalen i ND. 

Når filen er klar for import, 

lastes den opp her og 

valideres, dvs det gjøres en 

kontroll mot ND og 

klassifikasjonssystemet. Filen 

lagres ikke før du går til neste 

trinn. 

NB Det er ikke mulig å 

importere flerbruksrom 

via excel 



Importer rom 
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Rom kan 

overskrives 

eller slettes 



Importer hierarki 
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Det er kun 

mulig å legge 

inn nye data, 

ikke 

overskrive 

eller slette 

data 



Registrering Trinn 3: Import (importmal) 
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1. Det første fanearket må ha navnet Rom og kan ikke endres 

2. Kolonnerekkefølgen er viktig. Kolonnene A-O må ikke fjernes og de kan 

ikke bytte plass. 

3. Ved import blir det validert mot siste versjon av klassifikasjonssystemet. Det 

er ikke mulig å importere data iht. en eldre versjon. 
4. Alle rom skal være knyttet til en etasje. De geografiske nivåene må derfor 

først defineres i portalen under Registrering->Geografisk nivå. 

5. Rom skal være knyttet til en organisasjon. De organisatoriske nivåene må 

derfor først defineres i portalen under Registrering->Organisasjonsnivå. 

 

2. 

1. 



Registrering Trinn 3: Import (importmal) 
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• Her kan du laste ned eksisterende data for hvert bygg 

som allerede er registrert i databasen.  

Dette gjelder kun for bygg uten flerbruksrom 

• Deretter kan dette modifiseres, og du kan laste den 

redigerte filen på nytt  

• Eksisterende data i ND vil da bli erstattet med data i ny 

import mal 

 

• De som har bygg med flerbruksrom må laste inn via 

webservices eller manuelt registrere rom for rom via 

webløsning. 

 

Registrering Trinn 3: Import (hent mal med eksisterende rom) 

16 



Registrering Manuell registrering: Rom 
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Det er mulig å legge til, 

redigere og slette rom 

direkte i databasen 



Rapporter 
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Nettoareal pr kapasitet - trendrapport 



Rapporter 
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Det finnes 5 typer rapporter: 

 

1. Egendefinerte  

(her kan du selv velge de 

parameterne du ønsker å 

ha med) 

2. Oversikt arealer og 

kapasiteter. 

3. Oversikt per helseforetak 

(tidl. Standardrapporter) 

4. Historikk egendefinert 

Data fryses i des. hvert år 

slik at det kan tas ut  

trendrapporter  

5. Historikk – trendrapport på 

arealer og kapasiteter 

 

 

Merk at alle rapporter kan 

skrive ut til excel! 



1. Rapport – Bygg din egen 
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Her kan du velge 

de parametere som 

du selv ønsker  



2. Rapport – Arealer og kapasiteter 
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Eksempel på rapport Arealer og kapasiteter 

(gruppert etter Klassifikasjonssystemet) 
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Samme rapport eksportert til excel 
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3. Rapport Oversikt per helseforetak 
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Eksempel Oversikt per helseforetak 
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4. Historikk  Bygg din egen  
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5. Historikk  

Rapport arealer og kapasiteter 
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• Sykehusbygg er tildelt oppdraget med å bistå helseforetakene i 

implementeringen av Klassifikasjonssystemet.  

 

• Bistandsbehov kan bl.a. være  

– Opplæring og veiledning i bruk av Klassifikasjonssystemet 

– Veiledning og tilrettelegging av registreringsarbeidet.  

HFene må selv stå for gjennomføringen av registreringsarbeidet 

– Tilrettelegging mot tredjeparts systemer (FDV system etc.) som er 

nødvendig for at HFenes overføring av data til Nasjonal Database 

– Opplæring og veiledning i bruk av Nasjonal Database (ND) 

 

Kontakt: support@klassifikasjonssystemet.no 

Bistand implementering 

28 

mailto:support@klassifikasjonssystemet.no

