
Dialogmelding mellom fastlege og sykehusbehandler 

 

Retningslinjer for hvordan dialogmeldinger best skal brukes 

• 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 

virkedager. 
• Ved behov for generell veiledning, bruk andre kanaler enn dialogmeldinger. 
• Dialogmelding kan brukes til å sende tilleggsinformasjon ved tilvising. Dersom 

opplysningene kan endre prioritet eller føre til nye tiltak, må dette komme heilt klart 
fram av teksten. 

• Forespørselen adresseres til en tjeneste ved sykehuset, men der det er naturlig kan 
man starte forespørselen med att: navn på behandler på sykehuset, for at den 
raskere når riktig mottaker. 

• Det kan ikke sendes dialogmeldinger til radiologi eller lab 
• Ved manglende eller negativ kvittering på dialogmelding så anbefales det at man 

kontakter mottaker på telefon fremfor brevpost 
• Ikke bruk meldingstypen DIALOG_NOTAT som dialogmeldinger 
• Ikke send vedlegg med dialogmelding 

NB! Dersom legekontoret får en ny lege eller en lege slutter må følgende gjøres av 
legekontoret: 

• Oppdatere informasjonen i NHN Adresseregisteret. 

 

Forespørsel initiert av fastlegen 

- I pasientjournalen velg ‘Meldinger’ 

 

- I meldingsvinduet, velg ‘Skriv dialogmelding’ 

 

- Deretter velg mottaker. Søk opp ønsket HF i ‘Søk-feltet’. Klikk @ på den tjenesten du 
vil sende meldingen til. I eksempelet vårt velger vi tjenesten ‘Lungesykdommer’ .  

OBS!!! Ikke velg lab eller radiologi. 



 

- Som meldingstype, velg forespørsel 

 

- Skriv inn teksten og trykk ‘Send’ 



 

- Vi får pop-up beskjed om at meldingen er sendt 



 

 

- Etter at meldingen er sendt, viser den seg  under meldingsvinduet i pasientjournalen 

 

 

Besvare en dialogmelding 

 

- Under oppgaver i Startpanelet, velg ‘Meldinger’ 



 

- Klikk på den meldingen du vil besvare, den åpner seg. I eksempelet velger vi den 
nederste meldingen fra bildet over. 

 

Her er det flere valg : 

• Vi kan velge ‘Avvis’ hvis meldingen er sendt feil. 



• Vi kan velge ‘Svar’ hvis meldingen skal besvares. 

 

Det er tre andre valg man har tilgjengelig på selve meldingen 

 

• Vi kan velge ‘Signer’ – for å signere ut meldingen. Typisk når man får et svar. 
• Gå til pasientjournal. Når man må inn i journalen. Her må man være obs på å velge 

riktig kontakttype så man ikke lager regningskort. Velg alltid ‘Ingen kontakt’, da det 
ikke er lov å ta takster for å besvare dialogmeldinger fra sykehus. Man kan alltids 
besvare meldingen også fra pasientjournalen. 



 

• Vi kan velge ‘Vis detaljer’. Her er det detaljert visning av meldingen i det formatet 
den ble mottatt i. Her kan man velge å skrive ut meldingen, om ønskelig, enten for 
arkivering eller videresending i brevform. 



 

 

Signert melding viser seg i pasientjournalen under meldinger. 
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