
 

  

Til allmennlegar i Fylket, Hauglandssenteret, Fylkeslegen 

  

Viktig info frå Helse Vest som sjølvsagt også gjeld alle avdelingar i Helse Førde og 

legekontor som soknar til desse.  Meldinga som skal brukast er den same som i dag brukast 

mot pleie og omsorg – Forespørsel (Elin-K).   Meir info om saka vil komme like i førekant av 

innføringa.  Her litt info no 4 veker før som kan vere greit å få med seg.   

_________________________________________ 

  

Innføring av dialogmelding mellom fastlege og behandler i sykehus. 

Prosjektet Innføring av dialogmeldinger i Helse Vest avholdt oppstartsmøte 16/8-2016. Dette 

kjøres som et regionalt prosjekt med egne ansvarlige for innføring av dialogmeldinger i hvert 

foretak. 

Prosjektet bygger videre på piloten som ble kjørt i 2015 mellom to avdelinger i Helse Bergen 

og hele Haraldsplass diakonale sykehus på foretakssiden og 16 legekontor med Infodoc 

plenario som journalsystem.  

Videre bredding vil inkludere journalløsningene CGM Allmenn og System X, i tillegg til 

Infodoc plenario.  

Prosjektet har som mål å bredde til resten av foretakene i Helse Vest og aktuelle Private 

Ideelle med oppstartdato 7/3- 2017.  

Det enkelte legekontor vi skal sende og motta dialogmeldinger med må settes opp teknisk av 

Helse Vest IKT.  

 Løsningen er tenkt som en elektronisk samhandling om behandling og oppfølging av felles 

pasient. Dette skal kunne erstatte telefoner og brev.  

 Vi har i samarbeid med fastleger og sykehusleger jobbet med å definere retningslinjer 

for bruk. Her er noen av de listet opp: 

Dialogmeldinger skal ikke brukes der hvor legen trenger generell veiledning, men er ment 

som et verktøy for å koordinere og samordne et gjeldende pasientforløp.  



Husk ordlyd - dialogmeldinger er et journaldokument og er synlig for pasienten på 

Helsenorge.no.  

Forventet svartid innen 3-5 virkedager.  

Husk å følge opp sendte og mottatte forespørsler.   

Dialogmeldinger skal være korte og klart formulerte. Ikke bruk dialogmeldinger til lange 

forespørsler.  

Forespørselen sendes til en tjeneste på sykehuset, men der det er naturlig kan man starte 

forespørselen med att: navn på behandler på sykehuset, for at den raskere når riktig mottaker.  

Ved tilleggsinformasjon til henvisning som endrer prioritet eller bør føre til nye tiltak, må 

dette presiseres tydelig i teksten.  

Ikke bruk dialogmelding i ØH sammenheng. 

Det er viktig at legekontoret ikke begynner å sende dialogmeldinger før oppstartdato. 

  

  

 


