Hvordan sende dialogmelding til Helseforetak
Retningslinjer for hvordan dialogmeldinger best skal brukes
Dialogmeldinger er et journaldokument og vil sannsynligvis på sikt bli omfattet av
innbyggernes elektroniske innsynsløsning.
•
•
•
•
•
•
•

Ikke bruk dialogmelding i øyeblikkelig hjelp sammenheng.
Skriv korte og klart formulerte dialogmeldinger.
Sendte og mottatte forespørsler må følges opp, og forventet svartid er innen 3-5
virkedager.
Dialogmeldinger kan brukes til å sende tilleggsinformasjon ved henvisning. Dersom
opplysningene kan endre prioritet eller bør føre til nye tiltak, må dette komme helt
klart fram av teksten.
Ved behov for generell veiledning, bruk andre kanaler enn dialogmeldinger.
Forespørselen adresseres til en tjeneste ved sykehuset. Der det er hensiktsmessig
kan man starte meldingen med navn på ønsket lege/behandler, fagområde og evt.
referanse til henvisning eller epikrise.
Dersom legekontoret får en ny lege eller en lege slutter må dette oppdateres i
Adresseregisteret i Norsk Helsenett.

Fra pasientjournal, trykk på
og søk frem «Forespørsel» og velg «Samhandling
Forespørsel», «Samhandling Forespørsel» blir da lagt til pasientens journal.

Fyll ut Forespørselen med det du måtte ønske å sende til sykehus. Velg riktig type og formål
som passer inn med forespørselen.

For å velge mottaker trykker du på
Norsk Helsenett
Søk deretter frem mottakeren.

og du får opp søkebildet til Adresseregisteret i

Velg mottaker og trykk på
Du vil da komme tilbake til Forespørselen og kan se øverst i dokumentet at mottaker er satt,
trykk deretter på

Hvordan fortsetter konversasjonen (+dialog) ved å legge til ny forespørsel
Hvis du fortsette konversasjonen på en forespørsel du har gjort, kan dette gjøres ved å
«plusse» inn en ny dialogmelding:
Trykk da på «+ dialog» i venstre halvdel, og du vil få opp en ny dialogelding hvor du da legger
til «type»

Hvordan svare på mottatt Forespørsel/epikrise/prøvesvar fra helseforetak
Hvis du skal svare med på en Forespørsel/epikriser/prøvesvar du har fått fra et helseforetak
er det viktig at du svarer med «Forespørsel» eller «Avvik»
Hvis jeg trykker «Svar» på nedenstående epikrise, vil jeg får flere valgalternativer:

Velg enten «Forespørsel» hvis det er noe du vil ha svar på, eller «Avvik» hvis meldingen f.eks
er sendt feil, feil mottaker eller ukjent pasient. Ikke velg «Notat», da svarer du med en
«dialogmelding – Notat», og dette formatet støttes ikke hos HF´ene.

Hvilke felter skal med i en forespørsel?

Når det gjelder «Rolle til pasient» er dette en del av «Bruk av kontaktopplysninger i
basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger og kan derfor fylles ut, men
ikke feil hvis det står tomt.

