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Informasjon fra Helse Vest IKT angående overgang til ny versjon av 

meldinger: Svarrapport 1.4 og Rekvisisjon 1.6 

I forbindelse med nasjonal plan for overgang til ny versjon av meldinger skal støtte for mottak 

av svarrapport 1.4 og rekvisisjon 1.6 være på plass hos alle aktører innen 1. februar 2022. 

  

Hovedpunkter: 

         Lab og røntgensystemer i Helse Vest vil ikke støtte mottak av rekvisisjon 

laboratorie- eller bildediagnostikk (ofte kalt røntgenhenvisning) på versjon 1.6 innen 

fristen 1. februar 

         Brukes DIPS Interactor levert av Helse Vest IKT for å sende rekvisisjoner og 

røntgenhenvisning trenger man ikke foreta seg noe 

         Alle som rekvirerer bildediagnostikk (sender røntgenhenvisning) direkte fra eget 

fagsystem (ikke gjennom Interactor) må fortsette å sende disse på rekvisisjonsmelding versjon 

1.5 inntil vi gir beskjed om at vi støtter mottak av versjon 1.6 

         Er du usikker på hvilken versjon ditt system benytter, ta kontakt med leverandør av 

journalsystem 

         Vi vil varsle ut når vi planlegger overgang til svarrapport versjon 1.4 

  

Angående rekvisisjon 1.6: 

Vi ser at vi ikke vil være klare til å ta imot rekvisisjonsmeldinger for laboratorie- og 

bildediagnostikk innen denne fristen. Alle systemer som benytter DIPS Interactor trenger ikke 

foreta seg noe da det er Helse Vest IKT som styrer hvilken versjon denne sender. Oss kjent er 

det ingen systemer som rekvirerer laboratoriediagnostikk fra våre laboratorier uten å bruke 

DIPS Interactor. 

Rekvirering av bildediagnostikk (røntgenhenvisning) kan gjøres direkte fra flere systemer, 

uten bruk av DIPS Interactor. Alle som gjør dette må fortsette å sende på versjon 1.5 til vi 

sender ut oppdatert beskjed om at vi støtter versjon 1.6. Kontakt journalleverandør ved 

spørsmål om hvilken versjon som sendes fra deres system. Denne e-posten går også til de 

leverandører vi har kontaktinfo på slik at de er informert om situasjonen. 
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Angående svarrapport 1.4: 

I Helse Vest benyttes det i dag flere forskjellige laboratoriesystemer. Vi er i gang med et 

prosjekt for å gå over til et felles laboratoriesystem for de fleste fagområder, og vil etter dette 

stå igjen med to systemer som sender svarrapporter til eksterne aktører. Systemene som skal 

fases ut vil fortsette å sende versjon 1.3 til de fases ut. Systemene som står igjen skal over på 

svarrapport 1.4. Konsekvensen av dette er at vi i en periode av ukjent lengde trolig vil sende 

ut svarrapporter for laboratoriediagnostikk på både versjon 1.3 og 1.4.  

Av interne og eksterne årsaker ser vi det kan bli utfordringer med å gå over til svarrapport 1.4 

innen nasjonal frist 1. juni. Dette gjelder både laboratorie- og bildediagnostikk. Blant annet 

må støtte være på plass i alle mottagende systemer. Vi vil sende nærmere informasjon i god 

tid før vi gjør endringer på versjon av svarrapport som sendes ut. 

  

Vennlig hilsen  

 

Runar Slethei 

Regional koordinator for ekstern meldingsutveksling 

Konsulent IKT - Samhandling 

samhandling@helse-vest-ikt.no 
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