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Hvorfor denne løsningen?

• Riksrevisjonen påpeker at unødvendige henvisninger og henvisninger 

med dårlig kvalitet fører til at ressursene i helsetjenesten ikke utnyttes 

på en måte som gir best nytte for pasientene

• Dialogmeldinger mellom fastleger og sykehusleger skal benyttes som 

sikker kommunikasjon om felles pasienter i situasjoner der det ikke 

er naturlig å benytte basismeldingene henvisning og epikrise



Hva blir endringen?

Kommunikasjonen går fra telefonsamtale med fastlegene i 

sanntid, til asynkron digital samhandling

• Spørsmål mellom Sykehusleger og fastleger besvares når det 

passer, unngår avbrytelser av telefon i visittiden/under 

konsultasjoner 

• Spørsmål og svar dokumenteres i journal

• Sykehusleger kan rådføres, men fastlegen har fortsatt ansvaret 

for pasienten



Henvisning er mottatt 

Sykehus 
•   Stille spørsmål til henviser,      

etterspørre mulige prøvesvar eller 

vurderinger 

•   Til grunn for prioritering 

•   Tilgjengelig for behandler når 

pasienten kommer til sykehuset 

Legekontor 
•   Ettersende opplysninger 

•   Lab, bildediagnostikk osv

•   Kontaktinformasjon pasient eller     

pårørende 

•   Etterlyse / avbestille avtale 



Endret helsetilstand eller uenig i prioritering?

Bruk ny henvisning

Dokumentet settes i ny vurderingsprosess 



Epikrise er sendt 

Legekontor 
•   Stille spørsmål til behandling og 

oppfølging 

•   Be om kopi av for eksempel tilsyn 

under innleggelsen 

•   Etterlyse epikrise 

Sykehus 
•   Ettersende opplysninger og svar  

som ferdigstilles etter utskrivning 



St. Olav og Helse Vest er allerede i gang

St. Olav startet med dialogmeldinger februar 2017

• Tall fra 2018 viser at det på St. Olavs behandles om lag 800 

meldinger pr måned

- 600 av disse meldingene sendes fra sykehuset til fastlegene 

- Fastlegene sender 200 meldinger inn til sykehuset



Siste status fra St. Olavs



Dialogmelding lege-lege

Retningslinjer for bruk –Dialogmelding er et journaldokument

• Ikke bruk dialogmelding i ØH-sammenheng

• Skriv kort og klart formulert

• Sendte og mottatte forespørsler må følges opp innen  

3 virkedager

• Dialogmelding kan brukes til å sende tilleggsinformasjon 

ved henvisning. Dersom disse forventes å endre prioritet 

eller nye tiltak må dette klart komme fram av teksten

• Ikke bruk dialogmelding for generell veiledning

• Adresseres til en tjeneste, start med Attn.: navn på 

behandler hvis ønske om konkret mottaker på sykehus.

• Godt ajourhold av NHN adresseregister viktig


