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Tema/problemstilling:  
 
 Hvilke langsiktige effekter og gevinster har SSHF oppnådd etter innføring av løsning for 

"Frittstående Dialogmelding mellom sykehus og legekontor" og hvordan kan disse effektene 
måles? (kvalitative og kvantifiserbare effekter) 

 Suksesskriterier: Hvilke forutsetninger/premisser må være tilstede for at målet kan oppnås? 
(både tekniske forutsetninger i form av infrastruktur og andre vurderinger som f.eks. 
organisasjonsendringer og internkommunikasjon) 

 Hvordan sikre informasjonsflyt mellom sykehus og legekontor? 
  
Emneord: Gevinstrealisering, effekter, måling, analyse, evaluering, suksesskriterier, informasjonsflyt, 
organisasjonsendringer, kommunikasjon, digitale verktøy, elektronisk pasient journal (EPJ), electronic 
data interchange (edi) 
 
Format: business case (foreta en studie/evaluering) 
 
Arbeid: utføre analyse av innsamlet data, tallfeste (kvalitative og kvantitative) effekter og gevinster, 
utarbeidelse av oppfølgingsspørsmål etter innføring av løsning (spørreundersøkelse for å kartlegge 
forbedringsområder), evaluering av e-lærings- og opplæringsmateriale, kvalitetsarbeid, kontinuerlig 
forbedring 
 
Kontaktperson: Caroline Hallgren, Klinisk IKT/ Leif Steinar Brådland, Klinisk IKT 
  
Utdypende informasjon: For å sikre god pasientbehandling og økt pasientsikkerhet er det svært viktig 
at sykehus og legekontor kommuniserer med hverandre på en effektiv måte. Det har lenge vært et 
ønske om å lage en plattform hvor både sykehus og legekontor kan henvende seg til hverandre 
dersom det er behov for korte avklaringer om pasienten.  Tidligere har sykehusleger/behandlere kun 
hatt anledning til å kommunisere via telefon, brev pr. post, faks og henvisninger/epikriser via sitt EPJ-
system (Elektronisk Pasient Journal). Dette medfører til økt telefontid, hvor begge parter opplever å 
bruke unødvendig tid i telefonkø og i enkelte tilfeller legger på eller glemmer å ringe opp igjen. 
Dessuten er det opp til den enkelte lege/behandler om telefonsamtalen loggføres i et notat i EPJ-
systemet, noe som kan medføre at kritisk informasjon ikke blir registrert i pasientens journal.  
  
Ettersom at legekontor benytter henvisninger/epikriser til å sende avklarende spørsmål til sykehus, 
vil medisinsk/kontorfaglig personell på sykehuset måtte rydde opp i henvisninger/epikriser. Det 
oppstår også tilfeller der sykehusleger/behandlere sender ut en epikrisemelding til legekontor for 
avklarende spørsmål. Denne kommunikasjonsmetoden medfører dermed betydelig merarbeid for 
begge parter i form av opprydding og vurdering av innhold.  
  
For å løse denne problemstillingen har SSHF nå innført "Frittstående dialogmelding" mellom sykehus 
og legekontor (innført 18.11.19). Dermed kan begge parter kommunisere på en sikker, elektronisk 
kanal via deres respektive EPJ-systemer. Løsning for "Frittstående dialogmelding" ble pilotert hos 
sykehuset Vestre Viken i 2018, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Løsningen skal dermed 
videreføres hos resterende helseforetak i Helse Sør-Øst.  
  
Dialogmeldinger har tidligere vært brukt hos SSHF siden 2015, men har vært begrenset til dialog 
mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Begge parter har utvekslet såkalte "PLO-
meldinger" (pleie- og omsorgsmeldinger) via deres EPJ-systemer, og denne logikken videreføres i 
løsning for "Frittstående dialogmeldinger" mellom sykehus og legekontor. Dermed er arbeidsflyt og 



logikk bak denne kommunikasjonsformen kjent for enkelte ansatte hos legekontor og sykehus. Det 
har blitt produsert e-læringsmateriell, brukerveiledning og "kjøreregler" for bruk av "Frittstående 
dialogmeldinger".  
  
"Frittstående dialogmelding" gjør det mulig for begge parter å sende henvendelser i form av 
dokumenttypene "forespørsel", "svar på forespørsel" og "avvik". Avvik brukes i tilfeller hvor 
informasjon er blitt registrert på feil pasient eller dersom det oppdages brudd på prosedyrer (f.eks. 
ved lange utredninger). Informasjonen som blir gitt i dialogmeldingene blir lagt inn i pasientens 
journal. Gjennom dialogmeldingene blir informasjonen registrert én gang og samme informasjon blir 
tilgjengelig i pasientjournalene både hos legekontoret og i foretaket. 
  
Det vil være ønskelig å utføre en evaluering av effekter/gevinster etter gjennomført prosjektet, samt 
gi en vurdering rundt oppfølging av prosjektet (grad av vellykket innføring). En nullpunktanalyse som 
kartlegger dagens situasjon ble gjennomført hos kirurgisk avdeling i Kristiansand, medisinsk avdeling i 
Arendal og ved merkantil enhet hos Flekkefjord før "Frittstående dialogmeldinger" ble innført. Disse 
dataene kan benyttes til å utføre en sammenligning mellom situasjon før og etter innføring av 
løsning.  
  
  
 


