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• Det er et sterkt ønske i helsesektoren å ha en sikker, 

elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten - i tillegg til epikrise og 

henvisning. 

• Frittstående dialogmelding er direkte dialog 

mellom behandler i helseforetaket og fastlege i spørsmål 

knyttet til medisinsk utredning og behandling av navngitt

pasient.  

Hvorfor dialogmeldinger?
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• Et verktøy for koordinering og samordning i et 

pasientforløp.

• Erstatte mange telefoner og brev 

• All bruk av dialogmelding blir logget 

• Mottatte forespørsler og svar arkiveres i 

journalsystemet på den enkelte pasient. 

• Ivareta mer generelle behov for kommunikasjon

Hvorfor dialogmeldinger



PILOTERING I 2015

Helse Vest fikk på oppdrag fra NUITgjennom

Nasjonal IKT som tiltakseier å gjennomføre piloten

NUIT: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren.NUIT innstiller årlig 

prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og 

strategiske problemstillinger.

Deltagere:

• Totalt 16 legekontor

• Haukeland universitetssjukehus 

– Barneklinikken

• Haraldsplass Diakonale Sykehus oppstart juni 2015 

– Medisinsk avdeling - Endokrinologisk seksjon



ERFARINGER  OG ANBEFALINGER FRA PILOT



Bekymringer – merarbeid!!!
Etablerte en arbeidsgruppe med to fastleger og 
to sykehusleger.



• Den faglige bruk dekker behov for en rask og 

sikker dialog mellom behandlere i foretak og 

fastleger. 

• Sikrer en raskere pasientbehandling. 

• Hindrer at det blir sendt henvisninger som ikke er 

reelle henvisninger til foretakene. 

o bruk av dialogmelding vil gi henviser et godt 

alternativ.

Bruk av melding:
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• Forespørselen bør være så konsis og 

konkret som mulig.

• Ikke bruk meldingen til lange faglige 

utredninger, men kun korte avklaringer
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• Meldinger blir liggende i pasienten sin 

journal og overføres til Helsenorge.no –

tilpass språkbruk. 

• Unngå internt språk som er kryptisk 

(forkortelser) og som mottager kanskje ikke 

forstår. 

Bruk av språk:
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Responstid:

• Forventet svartid innen 2-3 virkedager. 

• Må ikke brukes alene i øyeblikkelig hjelp saker. 

Opplæring i bruk:

• Opplæring synes å være minimal. 

• Behandlere i Dips og fastleger er allerede kjent 

med bruk av andre meldinger i sitt fagsystem.
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• I pilot var det kun behandlere som fikk tilgang 

til å besvare dialogmeldinger. 

• Bør vurderes å gi tilgang til merkantilt personell 

for å svare på forespørsler av ikke medisinsk 

art, oppfølging av time etc. 

Tilgang til å svare på forespørsler:

13



Journal blir opprettet i DIPS dersom den ikke 

finnes fra før ved mottak av dialogmelding
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HVA HAR VI GJORT FOR Å SIKRE 

EN GOD IMPLEMENTERING?
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• Målet var å innføre frittstående dialogmelding 

mellom behandlere i foretak og fastleger i Helse 

Vest, ved bruk av DIPS.

• Utveksle dialogmeldinger med: 

• Infodoc plenario, CGM Allmenn og System X

• Avgrensning:

• Andre løsninger enn DIPS ved sykehusene 

er ikke en del av dette prosjektet.

Regionalt innføringsprosjekt



• Teknisk oppsett i DIPS og meldingsmiljø, 

tilganger, oppsett av legekontor

• Felles rutiner

• Forvaltning 

• Verifisert at CGM Allmenn og System X 

håndterer dialogmeldinger

Regionalt innføringsprosjekt



• Besøkte alle klinikker/avdelinger 

• Presentasjon av dialogmeldinger

• Gjennomgang av arbeidsflyt for mottak av 

dialogmeldinger

• Tett samarbeid med våre PKO’er

• Avklaringer med foretaksjurist

Kartlegging Haukeland universitetssjukehus



• Ulike behov

• Entusiasme

• Bekymringer og skepsis

• Ulik organisering

 Avdelingene fikk selv velge hvordan 

mottak og evt. viderefordeling av 

dialogmeldinger bør være.

Kartlegging forts. 



Arbeidsgruppe med sykehusleger, fastleger og 

prosjektdeltagere.

Enighet om hvordan dialogmeldinger best skal 

brukes.

Noen eksempler:

• Sendte og mottatte dialogmeldinger må følges  opp

• Forventet svartid er innan 3-5 virkedager. 

• Ved behov for generell veiledning, bruk andre kanaler enn 

dialogmeldinger.

• Husk å vedlikeholde NHN Adresseregister når leger 

begynner/slutter ved legekontoret.

Utarbeide retningslinjer for bruk
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Alle legekontor som Helse Vest samhandler med vil 

bli tilrettelagt for oppstart 7. mars 2017

• utføres av Helse Vest  IKT

Omfang: ca. 471 legekontorer 

Oppstart for legekontorene



Alle avdelinger og legekontorer vil få tilsendt 

på mail:

• Brukerveiledning

• Retningslinjer for bruk

• Annen relevant informasjon

Informasjon legges ut på intranett, samt på PKO 

sine sider.

I februarutgaven av PKO-nytt er dialogmeldinger 

omtalt.



 Ikke bruk dialogmelding i ØH- sammenheng. 

 Skriv korte og klart formulerte dialogmeldinger. 

 Sendte og mottatte dialogmeldinger må følges opp, og 

forventet svartid er innen 3-5  arbeidsdager. 

 Tilleggsinformasjon kan sendes som dialogmelding ved 

henvisning. Dersom opplysningene kan endre prioritet eller 

føre til nye tiltak, må dette komme helt klart frem av 

teksten. Det er ikke mulig å sende vedlegg med 

dialogmeldingene.

 Ved behov for generell veiledning, bruk andre kanalar enn 

dialogmeldinger.  Skal ikke brukes til lengre faglige 

utredninger.

Retningslinjer for bruk av 

dialogmeldinger



• Feil i ny brukerrolle for merkantile

• Feil i mapping – havner i udefinert 

arbeidsflyt

Utfordringer etter oppstart



Utfordringer etter oppstart
Fastlegen benytter felter som ifølge veileder ikke skal 

benyttes, og leses derav ikke inn i DIPS.

• Feltet MERKNAD. 

• Tilsvarende under pilot - feltet BEGRUNNELSE ble 

brukt.



Utfordringer etter oppstart

• Fastlegen sender DIALOG_NOTAT

• Fastlegen sender vedlegg til dialogmeldingen.

MessageBroker/DIPS støtter/takler ikke dette 



Oppdaget feil i CGM Jounal:

• Meldingen/svaret fra legekontoret mangler 

<RefToParent>

• Medfører flyt til udefinert arbeidsgruppe

Utfordringer etter oppstart



Erfaringer med dialogmeldinger

Som fastlege – et uvurderlig 
verktøy for bedre og tryggere 
pasientsikkerhet
Gjør hverdagen enklere 


