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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 

 

2. Målgruppe og omfang  
 

Brukerveilederen gjelder alle helseforetak som mottar EDI-dokumenter i Helse Sør-Øst (HSØ) 
og skal: 

 Sikre at eksterne EDI-dokumenter blir administrert på riktig måte 

 Sikre at EDI-dokumenter blir overført til riktig arbeidsgruppe 

 Sikre at eventuelle henvisninger i EDI-dokumentet blir fulgt opp 

 Sikre at eventuelle vedlegg til EDI-dokumentet blir fulgt opp 
 

3. Fremgangsmåte 
 
EDI-dokumenter importert som epikrisemeldinger blir mottatt i DIPS enten i et sentralt 
mottak eller direkte til arbeidsgrupper hos avdelingene. 
 
EDI-dokumenter importert som epikrisemeldinger kan komme som følgende oppgavetyper i 
DIPS: 

 Eksterne epikriser til vurdering 

 Eksterne epikriser til orientering 
 
EDI-dokumenter importert som epikrisemeldinger vil tilhøre enten DIPS journalgruppe «SO 
Epikrise» eller «PS Epikrise» med utgangspunkt i tjenesten EDI-dokumentet er adressert til. 
 

1. Åpne EDI-dokumentet i Mine arbeidsoppgaver 
2. Les gjennom EDI-dokumentet 
3. Endre dokumentbetegnelsen ved behov i tråd med korrigering av dokumenttype 

etter regional standard 
4. Eventuelle duplikater skal få betegnelse «Duplikat» postfix (Epikrise inn (imp) - 

Duplikat”). Avsender og dato settes etter «Duplikat». Deretter kan dokumentet 
slettes 

5. Dersom EDI-dokumentet kun er en henvisning skal ikke epikriseoppgave sendes 
videre i arbeidsflyt. Opprett henvising i Pasientens henvisninger (F7) etter gjeldende 
prosedyre. I arbeidsflytoppgaven skriver kontorpersonell merknad om endring 

6. Klikk på Oppgave | Overføre for å sende EDI-dokumentet videre (dersom aktuelt) til 
riktig arbeidsgruppe etter gjeldende prosedyre for helseforetaket 

7. Oppgavetype Eksterne epikriser til vurdering signeres av riktig behandler 
8. Oppgavetype Eksterne epikriser til orientering utføres av riktig behandler  
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Håndtering av arbeidsflyt dersom EDI-dokumentet har flere mottakere 
 
Dersom et EDI-dokument er sendt til flere tjenesteadresser hos mottakende helseforetak, vil 
mottakende helseforetak få flere arbeidsflytoppgaver på samme dokument.  Hovedmottaker 
får oppgavetype Eksterne epikriser til vurdering og kopimottaker(e) får oppgavetype 
Eksterne epikriser til orientering. 
 
Merk! Sjekk HTML visningen for oversikt over alle helseforetak-mottakere slik at oppgavene 
blir overført (både vurdering og orientering). Dersom det viser seg at kopimottaker egentlig 
er hovedmottaker, noteres dette under overføring av orienteringsoppgaven. 
 
 
Håndtering av vedlegg og ettersendte papirkopier knyttet til EDI-dokumenter 
 

 Papirkopier av EDI-dokumenter som kommer i ettertid skal ikke skannes 

 Vedlegg skannes inn og sendes videre i arbeidsflyt etter gjeldende prosedyre. Dato 
for dokument er lik hendelsesdato/dokumentdato 

 Vedlegg som hører til en henvisning knyttes til denne 

 Ved mottak av papir-epikrise eller andre dokumenter som tidligere er sendt som EDI-
dokument fra helseforetak; sjekke først om EDI-dokumentet allerede er mottatt 
elektronisk i pasientens journal 

 
Håndtering av feilsendte EDI-dokumenter 
 
Ved mottak av feilsendte EDI-dokumenter må avsender varsles. EDI-dokumentet slettes hos 
mottakende helseforetak etter gjeldende prosedyre. Dette gjelder ikke dersom dokumentet 
også eller bare er en henvisning. 

 

 Dersom man sender e-post for å informere avsender skal det kun sendes Meldings-ID 
i e-posten (ikke identifiserbare pasientopplysninger).  Denne informasjonen er 
tilgjengelig nederst i HTML-visningen for det importerte dokumentet. Det skal ikke 
sendes pasientopplysninger per e-post 
 
Merk! DIPS oppretter en pasientjournal dersom journalen ikke finnes fra før ved 
mottak av elektroniske EDI-dokumenter.  Selve journalen skal ikke fjernes. 

 
 

4. Definisjoner  
 
Dokumentbetegnelse 
EDI-dokument viser til alle dokumenttyper som slutter med «...(edi)», uansett om 
dokumentet formidles elektronisk eller via papirutskrift.  Dette gjelder både epikriser, 
polikliniske notater og øvrige DIPS dokumenttyper som har DIPS Admin oppsett «Sendes 
som» = Epikrise eller Generell journalmelding. 
Postfix (edi), som står for «Electronic Data Interchange». 
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Ved mottakende helseforetak vil dokumentbetegnelsen på mottatt EDI-dokument tilsvare 
den som avsender har sendt, men dokumenttype vil alltid være «Epikrise inn (imp)». Postfix 
(imp) står for «Importert».  
 
Dokumentbetegnelse kan redigeres manuelt ved mottakende helseforetak ved behov. Det er 
dokumentbetegnelse som vises i «Beskrivelse»-kolonnen i arbeidsflyt. 
 
Visning 
EDI-dokumenter som er mottatt elektronisk har to visningsmuligheter i DIPS; PDF og HTML.  
PDF-visningen vises som default og er en kopi av visningen som avsendende helseforetak 
også har.  HTML-visningen inneholder samme tekst, men inkluderer også 
adresseringsinformasjon og meldings-ID.  Mottakende helseforetak kan bytte visninger via 
lenkene på toppen av dokumentet (se utklipp). For epikriser fra øvrige aktører benyttes 
HTML-visning (fordi det ikke følger med PDF-vedlegg). 
 

 
 
 
Øvrig informasjon: 

 EDI-dokumenter for pasienter med hjelpenummer fra andre helseforetak vil mottas 
kun på papir 

 Dersom mottakende helseforetak har tatt i bruk «Fraværsassistenten» i DIPS vil 
andre aktører som ikke er inkludert som mottakere i denne, få en negativ 
applikasjonskvittering. 

 
5. Referanser 

 
 
  
 

 
 
  



DIPS CL Mottak av EDI-dokumenter utvekslet som 
epikrisemeldinger i Helse Sør-Øst 

RHF/13/03/03-16 

 

___________________________________________________________________________ 
Side 4 av 4 

 


