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Appendiks 1– Standard for næringsgruppering 2007 
 

Næringskode Navn Kategori Kommentarer 

86.101 Alminnelige somatiske sykehus Somatiske sykehus Ekskluderer: Voksenpsykiatriske avdelinger i somatiske sykehus grupperes under: 86.104 
Institusjoner i psykisk helsevern for voksne. Avdelinger for barne- og ungdomspsykiatri 
grupperes under: 86.105 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge 

86.102 Somatiske spesialsykehus Somatiske sykehus Inkluderer: Omfatter behandling av pasienter med spesielle somatiske sykdommer som kreft, 
lungesykdommer, revmatisme mv. 

86.103 Andre somatiske spesialinstitusjoner Somatiske sykehus Inkluderer: Omfatter somatiske spesialinstitusjoner som ikke er nevnt ellers, inklusive føde- og 
sykehustjenester 

86.104 Institusjoner i psykisk helsevern for 
voksne 

Annen 
spesialisthelsetjeneste 

Inkluderer: Omfatter alle døgninstitusjoner/-avdelinger for voksenpsykiatrisk behandling 
(primært pasienter over 18 år) Ekskluderer: Institusjoner som kun driver dagbehandling 
grupperes under: 86.223 Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne 

86.105 Institusjoner i psykisk helsevern for barn 
og unge 

Annen 
spesialisthelsetjeneste 

Inkluderer: Omfatter alle døgninstitusjoner/-avdelinger som driver psykisk helsevern for barn og 
unge (primært pasienter 0-17 år) Ekskluderer: Institusjoner som kun driver dagbehandling 
grupperes under: 86.224 Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge 

86.106 Rusmiddelinstitusjoner Annen 
spesialisthelsetjeneste 

Inkluderer: Omfatter alle døgninstitusjoner/-avdelinger som driver tverrfaglig spesialisert 
rusarbeid.  Ekskluderer: Institusjoner som kun driver dagbehandling grupperes under: 86.225 
Rusmiddelpoliklinikker 

86.107 Rehabiliterings- og 
opptreningsinstitusjoner 

Annen 
spesialisthelsetjeneste 

Inkluderer: Omfatter medisinske rehabiliteringsinstitusjoner som driver planmessig arbeid for at 
en som er funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller medfødt lyte skal gjenvinne, 
bevare eller utvikle funksjonsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og 
livskvalitet Inkluderer også: Omfatter også opptreningsinstitusjoner som driver funksjonsrettede 
behandlingstiltak for å gjenvinne funksjon etter sykdom etter et operativt inngrep 

86.211 Allmenn legetjeneste Primærhelsetjeneste 
(ekskl. sykehjem) 

Inkluderer: Omfatter allmennpraksiser inkl. kommuneleger som driver allmennpraksis, samt 
kommunal legevakt Ekskluderer: Leger i rene kommunale administrative stillinger (overordnet 
ledelse av flere virksomheter) grupperes under: 84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet 
helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern 

86.212 Somatiske poliklinikker Annen 
spesialisthelsetjeneste Inkluderer også: Omfatter også plastisk kirurgi 



86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt 
psykiatrisk legetjeneste 

Annen 
spesialisthelsetjeneste 

Inkluderer: Omfatter legepraksiser som drives av spesialister utenom allmennmedisinske 
praksiser Ekskluderer: Psykiatrisk legetjeneste grupperes under: 86.222 Legetjenester innen 
psykisk helsevern 

86.222 Legetjenester innen psykisk helsevern Annen 
spesialisthelsetjeneste 

Ekskluderer: Psykiatere i rene administrative stillinger grupperes under: 84.12 Offentlig 
administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern 

86.223 Poliklinikker i psykisk helsevern for 
voksne 

Annen 
spesialisthelsetjeneste Inkluderer: Omfatter poliklinikker i psykisk helsevern for voksne (primært pasienter over 18 år) 

86.224 Poliklinikker i psykisk helsevern for barn 
og unge 

Annen 
spesialisthelsetjeneste 

Inkluderer: Omfatter poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge (primært pasienter 0-17 
år) 

86.225 Rusmiddelpoliklinikker Annen 
spesialisthelsetjeneste 

Inkluderer: Omfatter institusjoner som hovedsakelig tilbyr behandling på nivå I (polikliniske 
funksjoner inklusiv dagbehandling): sosialmedisinske poliklinikker, ruspoliklinikker og 
institusjoner som har ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

86.230 Tannhelsetjenester Primærhelsetjeneste 
(ekskl. sykehjem) 

Inkluderer: Omfatter tannlegevirksomhet som utøves som alminnelig eller spesialisert 
behandling f.eks. tannbehandling, endodontisk og pediatrisk tannbehandling; oral patologi og 
tannregulering Inkluderer også: Omfatter også tannlegevirksomhet på operasjonsstuer 
Ekskluderer: Produksjon av kunstige tenner og tannproteser som utføres av tannteknikere 
grupperes under: 32.50 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr. 
Sykehustjenester til pasienter på sykehus grupperes under: Sykehustjenester. Tannpleiere 
grupperes under: 86.90 Andre helsetjenester 

86.901 Hjemmesykepleie Hjemmetjenester Inkluderer: Omfatter helse- og pleietjenester gitt over lengre tid (utover 2-3 måneder) til 
hjemmeboende, i eget hjem, omsorgsbolig eller bofellesskap/bokollektiv. Det forutsettes at 
hjemmesykepleien her er utskilt som egen virksomhet Ekskluderer: Dersom hjemmesykepleien 
utelukkende foregår i samme bofellesskap/bokollektiv, grupperes denne sammen med de øvrige 
tjenestene i hhv.: 87.302 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet 
personell hele døgnet og: 87.303 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast 
tilknyttet personell deler av døgnet. Tjenester til hjemmeboende av mer omsorgskarakter 
grupperes under: 88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 

86.902 Fysioterapitjeneste Andre helsetjenester   

86.903 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Andre helsetjenester Inkluderer også: Omfatter også jordmødre som jobber med svangerskapskontroll 

86.906 Medisinske laboratorietjenester Andre helsetjenester Inkluderer også: Omfatter også røntgeninstitutter og blodbanker 

86.907 Ambulansetjenester Andre helsetjenester   

86.909 Andre helsetjenester Andre helsetjenester Inkluderer: Omfatter selvstendige sykepleiere, kiropraktorer, homøopater, jordmødre, 
akupunktører, fotterapeuter, psykoterapeuter, ergoterapeuter, aromaterapeuter, 
soneterapeuter, elektroterapeuter, magnetterapeuter, gestaltterapeuter, naturterapeuter, 
kinesiologer, logopeder mv. 



87.101 Somatiske spesialsykehjem Sykehjem Inkluderer: Omfatter boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet etter 
kommunehelsetjenesteloven. Tilbud tilpasset spesielle pleiebehov eller grupper, som for 
eksempel yngre personer. Ofte færre antall plasser enn sykehjem, og ofte av mer regional 
karakter enn sykehjem 

87.102 Somatiske sykehjem Sykehjem   

87.201 Psykiatriske sykehjem Andre helsetjenester   

87.202 Omsorgsinstitusjoner for 
rusmiddelmisbrukere 

Andre helsetjenester 
  

87.203 Bofellesskap for psykisk 
utviklingshemmede 

Andre helsetjenester 
  

87.301 Aldershjem Andre helsetjenester Inkluderer: Omfatter heldøgns omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede hjemlet 
etter lov om sosiale tjenester Ekskluderer: Kombinerte alders- og sykehjem grupperes under: 
87.102 Somatiske sykehjem 

87.302 Bofellesskap for eldre og 
funksjonshemmede med fast tilknyttet 
personell hele døgnet 

Andre helsetjenester 

Inkluderer: Omfatter boliger og bokollektiv med fast tilknyttet personell hele døgnet 

87.303 Bofellesskap for eldre og 
funksjonshemmede med fast tilknyttet 
personell deler av døgnet 

Andre helsetjenester 

Inkluderer: Omfatter boliger og bokollektiv med fast tilknyttet personell deler av døgnet 

87.304 Avlastningsboliger/-institusjoner Andre helsetjenester Inkluderer: Omfatter botilbud for korttidsopphold for funksjonshemmede. Dette kan dreie seg 
om engangsopphold eller opphold med faste eller ujevne intervaller. til vanlig bor mottaker i 
eget hjem 

87.305 Barneboliger Andre helsetjenester Inkluderer: Omfatter botilbud for personer under 18 år, som er så pleietrengende at de må bo 
utenfor eget hjem hele eller mesteparten av tiden 

88.101 Hjemmehjelp Hjemmetjenester Inkluderer: Omfatter hjelp til personlig stell og egenomsorg, bl.a. hjelp til å stå opp og legge seg, 
personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og 
tilsvarende grunnleggende behov, videre bl.a. rengjøring, matlaging, vask og innkjøp (del av 
praktisk bistand) 

88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og 
funksjonshemmede 

Andre helsetjenester Inkluderer: Omfatter ofte spesialtilpasset tilbud til grupper som for eksempel har psykiske 
lidelser, er bevegelseshemmede, psykisk utviklingshemmede eller demente. Som regel kreves 
individuelt vedtak for å få plass 

88.103 Eldresentre Andre helsetjenester Inkluderer: Omfatter enklere og mer åpent tilgjengelig tilbud enn dagsentra/aktivitetssentra. 
Først og fremst et sosialt tilbud tilpasset eldre, ev. med innslag av tjenester som fotpleie, kafe, 
frisør mv. 

 


