
Oppsett for rekvirentsøk i DIPS 
 
Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer 
innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under beskriver 
hvordan dette kan gjøres.  
 
Hak av for Fritekst under Søk på, hak av for Ekstern under Behandlere  
 

 
 
For å finne riktig rekvirent er det viktig at kolonnene er tilpasset og at søket presiseres på en 
god måte. 

For å tilrettelegge for en hensiktsmessig tabellvisning anbefales følgende kolonnerekkefølge: 
Organisasjonsnavn,  
Rekvirent, Tjenestetype, Rollenavn, Adresse og Poststed. Hent frem kolonnen 
Organisasjonsnavn, som ligger til høyre i tabellen, dra pilen under mot høyre. Legg 
Organisasjonsnavn til venstre i tabellvisningen, ved å klikke på kolonnenavnet,  
holde venstre musetast nede, dra kolonnen over til venstre side og slipp for å legge den ned. 
Gjør det samme med de øvrige kolonnene. Hvis ikke alle kolonne navnene ligger inne i 
skjermbildet Rekvirentsøk; Hak av for vis kolonneliste nederst til venstre i skjermbildet og 
kryss av for aktuelle kolonnenavn. 
 
Lagre innstillinger i skjermbildet ved å høyreklikke i skjermbildet og velg «Lagre innstillinger i 
skjermbilde». Det fremkommer en melding som sier at innstillingene i skjermbildet er lagret i 
din profil. Klikk OK.  
 



Hver gang en skal søke må man hake av for Fritekst under Søk på, hak av for Ekstern under 
Behandlere. Disse valgene kan ikke lagres og en må aktivt endre disse hver gang en skal søke 
i rekvirentregisteret. 
 

Søk på rekvirent fra ulike omsorgsnivåer og tjenester  
Når det gjøres søk i Adresseregisteret er det en fordel å ha en forståelse av hvordan 
Adresseregisteret er satt opp for ulike omsorgsnivåer og tjenester.  
Avsnittet under gir en forklaring på registrering og rekvirentsøk på:  
• Lege/legekontor  
• Helseforetak/sykehus  
• Kommunehelsetjenesten (pleie‐ og omsorg)  
 

Rekvirentsøk – rekvirent på legekontor  
• Søk på rekvirenter på legekontor foregår oftest ved registrering av henvisning og fastlege. I 
de fleste tilfeller vil legen  
og/eller legekontoret finnes ved søk i Adresseregisteret i DIPS. Velg alltid legen (ikke 
legekontoret). Dersom man velger legekontoret, blir meldingen avvist ved mottak ved 
legekontoret.  
• Legene kan fremkomme med flere adresser i Adresseregistret fordi de har flere 
arbeidsforhold. Pass på å velge riktig  
rekvirent med riktig adresse.   
 

 
 
Rekvirentsøk – rekvirent på annet helseforetak eller helsetjeneste  
Søk på rekvirent ved Helseforetak gjøres ved å søke på navn på Helseforetak. De fleste 
Helseforetak har tjenesteorientert  
adressering. Det betyr at legens navn ikke vil fremkomme. Da skal Tjenestetype registreres 
som rekvirent. For eksempel:  



Sykehuset Innlandet HF, Barnesykdommer, Elverum.  
 

 
 
Kun teksten i kolonnen rekvirent gir treff ved søk etter fritekst. Derfor kan man ikke søke på 
f.eks. Elverum. Rekkefølgen på søkeordene er av betydning ved søk.  
For å finne rekvirent må man for eksempel skrive inn «Barnesykdommer Sykehuset 
Innlandet», eller bare «Barnesykdommer» (da får man opp alle som har denne tjenesten i 
hele landet), eller «Sykehuset Innlandet» (da får man opp alt Sykehuset Innlandet tilbyr, 
inkludert Barnesykdommer og at denne finnes blant annet i Elverum). 
 

Rekvirentsøk – rekvirent knyttet til kommunehelsetjenesten 
I Adresseregisteret vises kommune som en organisasjon med ulike tjenestetyper som 
rekvirenter.  
 
Legetjeneste ved sykehjem  
Dersom pasienten skal skrives ut til sykehjem i kommune, eller private sykehjem med avtale,  
skal epikrisen sendes elektronisk til Legetjenesten, Pleie‐ og Omsorg, i aktuell kommune. 
 



 
 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten i kommunene kan kun motta brev. Rekvirenter til disse 
tjenestetypene, er betegnet med Helsestasjons‐og Skolehelsetjeneste, i aktuell kommune.  
I kolonne Rollenavn fremkommer om det er helsestasjon eller skolehelsetjeneste, og den 
geografiske beliggenheten.  
 
PLO-dialogmeldinger 
Dersom rekvirentsøket gjelder PLO‐melding, vil adresseringen være avhengig av hva 
dialogmeldingen gjelder følgende, men overordnet vil det være slik:  
• Sykepleietjenesten – utfører den kommunale tjenesten. Rekvirent: Sykepleietjenesten, 
Pleie‐ og Omsorg, i aktuell Kommune  
• Saksbehandler – tildeler kommunale tjenester. Rekvirent: Saksbehandler Pleie, Omsorg, 
Rehab, i aktuell Kommune  
 
Ved øyeblikkelig hjelp  
Dersom det ved øyeblikkelig hjelp henvendelser ikke foreligger kjent henviser, eller henviser 
ikke finnes i Adresseregister, må intern lege (Interne rekvirenter = Ansatt ved HF), den som 
har konferert om innleggelsen, benyttes.  
 
Interne rekvirenter  
Søk på rekvirentkode til person som er ansatt ved HF. Dersom man ikke finner den interne 
henviser i DIPS kan det være at denne personen ikke har henvisningsrett (for eksempel 
sykepleier).  
Det kan være flere ansatte ved HF som også jobber ved private legekontor. Disse vil finnes 
med flere registreringer i DIPS, men knyttet til ulike organisasjoner. Her er det viktig å velge 
riktig tilknytning og adresse for den aktuelle legen. 



 

Når rekvirent ikke ligger i Adresseregisteret  
Det vil være enkelte behandlere/ leger i primærhelsetjenesten og private spesialister som 
ikke finnes i Adresseregisteret. I slike tilfeller anbefales det å gjøre et søk i 
Adresseregisteret; https://register.nhn.no/ar. Her kan man søke på HPR, 
organisasjonsnummer, gateadresse, postnummer, sted, deler av eller hele navn, og man 
øker sannsynligheten for å finne rekvirenten. Finnes den i Adresseregisteret, skal den også 
finnes i DIPS med samme navn.  
Det kan da være et godt tips å søke opp organisasjonen i DIPS med navnet en finner her på 
virksomheten/organisasjonen.  
Visningsnavn fra Adresseregisteret ligger i DIPS hvis det er angitt, og en vil da ikke finne 
organisasjonsnavnet. Organisasjonsnavn brukes hvis visningsnavn ikke er angitt i 
Adresseregisteret. 
  
Dersom organisasjonen eller legen ligger inne i Adresseregisteret, men med feil eller 
mangler, er det mulig å benytte «Meld feil» knappen som gir en melding til Norsk Helsenett. 
 
Dersom legen ikke ligger registrert i Adresseregisteret, må Sentralt henvisningsmottak eller 
andre som skal registrere rekvirent, ringe til legekontoret og be legen selv om å bli registrert. 
Dette må gjøres samme dag.  
Det skal samtidig sendes et standardbrev til legekontoret hvor det oppfordres til å registrere 
lege i Adresseregisteret med riktig adresse.  
• Dersom lege ikke er tilknyttet Norsk Helsenett og dermed ikke står oppført med sin 
adresse i Adresseregisteret, og heller ikke ønsker å opprette navn og adresse i 
Adresseregisteret, må legen registreres manuelt i DIPS.  
• Behov for manuell opprettelse sendes via «Min sykehuspartner (IKT/HR)» som sak til 
Sykehuspartner  
• Sykehuspartner oppretter rekvirenten i DIPS og gir tilbakemelding til den som har meldt 
saken slik at oppgaven kan ferdigstilles. 
 
Utenlandske leger  
Noen pasienter blir henvist fra utenlandske leger. Det kan for eksempel være som turist på 
cruisebåt, eller at pasienten er turist i Norge og har kontaktet sin egen lege i hjemlandet som 
henvender seg til HF’et.  
Det kan også være pasienter som henvises til og fra utenlandske institusjoner som har avtale 
med HF’et. Følgende prinsipper gjelder for håndtering av disse:  
• Utenlandske helseorganisasjoner som HF’et har avtale med opprettes som rekvirenter i 
DIPS  
• Andre utenlandske leger legges ikke inn i rekvirentregisteret. Da benyttes «pasienten 
selv», eller «intern rekvirent» som henviser. Navn på henvisende lege kan dokumenteres i 
journalnotat.  
 
Manglende adresse i rekvirentregisteret  
Ved bruk av rekvirentsøk i DIPS kan man oppdage rekvirenter som ikke har adresse. Det 
skyldes at det ikke foreligger postadresse på rekvirenten i Adresseregisteret, kun 
besøksadresse. Dette meldes til adresseregisteret som beskrevet over. 

https://register.nhn.no/ar


Adresseregister  
Adresseregisteret administreres av Norsk helsenett og er et felles nasjonalt register for 
adressering ved utveksling av  
helseopplysninger som sendes elektronisk eller per post innen helse‐ og omsorgssektoren. 
Alle enheter er selv ansvarlige for at sine opplysninger er korrekte.  
Dette gjøres gjennom egen brukerkonto som tildeles av Norsk Helsenett.  
 
Rekvirent  
Rekvirent i DIPS kan være:  

 Henvisende behandler fra Adresseregisteret = Ekstern rekvirent  

 Henvisende behandler er ansatt ved HF = Intern rekvirent 

 Mottaker av ekstern korrespondanse (eks brev med tilkoblede mottakere) 


