
Guide for bruk av ProMed på Helsenett
Programvareforlaget AS



Side 2 av 16 
 

Versjon 1.2 
Sist oppdatert 20. januar 2016 

 

 

 

 

Guide for bruk av ProMed med Helsenett 

 

Dette dokumentet inneholder: 

 

Introduksjon ...................................................................................................................................................... 3 

Send epikriser elektronisk ................................................................................................................................. 4 

Send henvisninger elektronisk .......................................................................................................................... 6 

Elektronisk sykmelding ...................................................................................................................................... 7 

Dialogmeldinger til fastleger eller annet helsepersonell .................................................................................. 8 

Dialogmeldinger til NAV .................................................................................................................................... 9 

Eksterne meldinger .......................................................................................................................................... 10 

Adresseregisteret ............................................................................................................................................ 11 

Hvordan rette meldinger med feil ................................................................................................................... 12 

Hvordan lage elektronisk rekvisisjon for pasienttransport ............................................................................. 14 

Ordforklaring ................................................................................................................................................... 16 

 

  



Side 3 av 16 
 

Versjon 1.2 
Sist oppdatert 20. januar 2016 

Introduksjon 

Vi ønsker å bidra til en økt forståelse og vil her gi deg en liten innføring om hva du går til når du starter med 

Helsenett og elektronisk meldingshåndtering. Denne informasjonen er utformet for deg som skal benytte 

deg av tjenestene. Vår største anbefaling er at alle setter seg inn i dette og at dere spesielt utnevner 1-2 på 

klinikken til å bli en «superbruker». 

Helsenettet gir deg en mulighet til å sende og motta informasjon på en trygg og effektiv måte.  

Denne arenaen er noe alle aktører i helsesektoren kan være med på.  

Dette gir deg en mulighet til å sende medisinske meldinger fra ProMed over helsenettet til en annen 

mottaker. ProMed er tilrettelagt for bruk av helsenett, og våre produkter innenfor Online Booking og SMS 

er også godkjente. Som partner av Norsk Helsenett har Programvareforlaget etablert en plattform for sikker 

elektronisk kommunikasjon. Ordningen krever en del tilleggsprodukter og - tjenester, som vi leverer og 

formidler leveranse av. 

Kort fortalt - du kan nå sende pasientreiser, sykmeldinger, epikriser, henvisninger, dialogmeldinger, 

trygdeoppgjør til HELFO samt motta meldinger fra andre aktører, elektronisk fra din ProMed. 
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Send epikriser elektronisk 

For å sende en epikrise elektronisk til dine partnere kan du kan du gjøre dette med utgangspunkt i 

programbildet Journal (4). Slik går du frem: 

1. Med utgangspunkt i ønsket pasientjournal klikk <Utskrift> 

 

2. Legg inn ønsket tekst i det hvite, store blanke feltet. Det er kun det som blir skrevet her som blir 

sendt! 

Du kan evt. kopiere fra informasjonen du får i bildet for <Hent pasientinfo>. 

 

3. Velg deretter ønsket mottaker (meldingspartner) ved å klikke på Adresselisten i listen oppe til 

høyre. Dersom fastlege er lagt inn i Personalia kommer den automatisk opp. 

 

4. Se til at "Send elektronisk" er huket på og klikk <OK> 

 

Hvis valget "Send elektronisk" ikke er tilgjengelig er meldingspartneren satt opp feil i ProMed. 

 

Hva gjør man da? 

Du må sjekke at organisasjonsnummer, HPR-nummer og evt. HER-id er lagt inn korrekt i 

adresselisten for din mottaker. I Adresseregisteret finnes en knapp som heter «Søk helsenett» og 

den kan brukes til å finne rett identitet. Klikk på den, søk på navn og klikk OK når du har funnet rett 

partner og denne vil legge seg til i adresselisten.  

NB! Vi anbefaler alle å rydde i egen adresse liste og fjerne alle som ikke ligger inne med rett 

informasjon. Da vil du unngå mange avviste meldinger! 
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Her vises et bildet fra Journal (4), du kommer hit ved å klikke <Utskrift> 
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Send henvisninger elektronisk 

For å sende en henvisning elektronisk gjøres via en egen funksjon i ProMed.  

Slik går du frem: 

1. Gå til fane Dokumenter (7), velg Henvisninger, Eksterne (4) og velg <Henvisning til spesialist> fra 

venstre side i programbildet. Dette gjøres på akkurat samme måte som du er vant til fra før, men 

henvisningen skal ikke ut på printeren og vil sendes elektronisk i stedet. 

 

2. Fyll ut skjemaet og velg spesialist 

 

3. Om valgt spesialist er satt opp korrekt i Adresselisten vil du nå se knappen <Send elektronisk> 

Hvis knappen ikke er synlig bør du dobbeltsjekke informasjonen registrert for spesialisten. 

 

Hva gjør man da? 

Du må sjekke at organisasjonsnummer, HPR-nummer og evt. HER-id er lagt inn korrekt i adresselisten 

for din mottaker. I Adresseregisteret finnes en knapp som heter «Søk helsenett» og den kan brukes til å 

finne rett identitet. Klikk på den, søk på navn og klikk OK når du har funnet rett partner og denne vil 

legge seg til i adresselisten.  

 

 

4. Huk på for "Send elektronisk" og klikk <Utskrift henvisning> 
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Elektronisk sykmelding 

En sykmelding kan bare sendes elektronisk etter at et personlig sertifikat er installert på den aktuelle PC'en, 
fordi den må signeres. Sykemelding fylles ut som normalt, og slik du er vant til fra før. Vi gjør oppmerksom 
på at det ikke går en kopi til fastlegen! 
 
Slik går du frem: 
 

1. Opprett og fyll inn all informasjonen for en sykmelding slik som normal prosedyre tilsier 
 

2. I bildet for utskrift av sykmelding, huk på for "Send elektronisk" før du klikker <Utskrift> 

 
 

3. Du får nå opp et eget bilde for 
elektronisk signering av sykmeldingen.  
 
Skriv inn din PIN-kode og klikk <Åpne>  
  
 

4. Når signeringen er godkjent vil 
meldingen legges i din utboks for 
elektronisk sending. 
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Dialogmeldinger til fastleger eller annet helsepersonell 

En dialogmelding kan benyttes til forespørsler, du kan få svar på forespørsler, notater og avviksmeldinger 

mellom EPJ systemet i tilknytning til pasientbehandling. Disse meldingene er til for å ivareta generelle 

kommunikasjonsbehov som ikke dekket under epikriser, henvisninger, røntgensvar o.l. 

Slik går du frem: 

Fra toppmenyen i ProMed velger du Fil, og Dialogmelding 

 

1. I bildet for "Dialogmelding" velger du Meldingstype og Tema. 

Skriv også inn supplerende tekst til tema og tekst i Notat som et minimum. (Merknad er valgfritt) 

 

 

2. Når informasjonen er utfylt og du er klar for å sende klikker du <Send melding> 
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Dialogmeldinger til NAV  

Ved bruk av dialogmeldinger kan alle sykmeldere og NAV kommunisere elektronisk. NAV får tilgang på disse 

meldingene i sitt saksbehandlingssystem. 

 

Fyll ut meldingstype, tema, og legg inn et notat / merknad før du sender dialogmeldingen: 
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Eksterne meldinger 

I dette bildet kan du sjekke din innboks og utboks. Alle sendte meldinger og alle du mottar havner i denne 

innboksen. Her kan du journalføre ulike svar du mottar, ingen blir journalført automatisk, dette må du selv 

gjøre om ønskelig. Du kan også se om du har meldinger med feil. Disse meldingene bør rettes. Les mer i 

avsnittet «Hvordan rette meldinger med feil» 

Slik går du frem:  

1. Gå til Dagsplan, klikk <Meldinger> nede til venstre i bildet, velg fane <Eksterne meldinger>.  

 
Tips! Knappen <Svar> vises når man får Dialogmelding, Forespørsel, slik at man kan sende svar 

direkte. Denne knappen er også aktiv når man markerer en Dialogmelding, Epikrise eller Henvisning 

slik at man lett kan sende en Dialogmelding til avsender.  
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Adresseregisteret  

Adresseregisteret er et nasjonalt register over norsk helsepersonell som er knyttet til Norsk Helsenett. 

Dette sørger for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk innen  

helse- og omsorgssektoren. ProMed er integrert med Adresseregisteret til Norsk Helsenett.  

NB! Vi anbefaler alle å rydde i egen adresse liste og fjerne alle som ikke ligger inne med rett informasjon. 

Da vil du unngå mange avviste meldinger! 

 

 Du finner funksjonen under Visning og Adresseliste fra toppmenyen i programmet som vist under. 

 

Ønsker du å søke i adresseregisteret utenfor ProMed finnes dette også på https://register.nhn.no/ar/. 

Ved å klikke på Søk Helsenett – kan du søke på navn eller firma og klikk OK når du har funnet rett navn.   

https://register.nhn.no/ar/
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Hvordan rette meldinger med feil 

Skulle du oppleve at det kommer inn meldinger i ProMed som inneholder feil vil de bli lagt inn i 

meldingsboksen under <Meldinger med feil>. Du finner <Meldinger> nede til venstre i Dagsplan, velg 

deretter fanen <Eksterne meldinger>.  

 

Sjekk om meldingen inneholder korrekt navn, fødselsnummer, eller riktig informasjon om behandler. 

Hvis meldingen mangler noe av dette, eller noe av informasjonen er feil, vil den havne under meldinger 

med feil. I meldingsboksen kan du korrigere det som er galt med meldingen, og avhengig av hva som er galt 

vil de respektive knappene aktiveres. Markert med rødt i bildet under vises et eksempel på en melding som 

mangler fødselsnummer, og man kan for eksempel klikke på knappen <Pasient> dersom dette må 

korrigeres. 
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Ved å trykke på <Pasient> vil du få opp et forslag til pasient om vedkommende er registrert tidligere men 

f.eks. uten fullstendig fødselsnummer eller med feil navn. Hvis pasienten er helt ny kan man også registrere 

pasienten i dette bildet og knytte vedkommende opp til meldingen som er mottatt. 

Ved å trykke <Behandler> får du opp oversikten over alle behandlere på klinikken, og du kan knytte 

meldingen til korrekt person. 

Meldingsboksen for meldinger med feil er felles for alle behandlere, og alle på klinikken kan korrigere feil 

på meldingene som er kommet inn. Vi anbefaler at man sjekker denne regelmessig. 
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Hvordan lage elektronisk rekvisisjon for pasienttransport 

Dette er en funksjon som erstatter papirrekvisisjonen for pasienttransport. Rekvisisjonen 
registreres i NISSY (Nasjonalt informasjonssystem for pasientreiser) og dersom hentetidspunkt bekreftes vil 
transportbestilling også sendes direkte til transportør. 
Se også http://www.pasientreiser.no/helsepersonell/  

Programvareforlaget har også en egen manual for dette. Vi anbefaler at du laster den ned og leser den 

nøye.  

http://media.pvf.no/nedlasting/ProMed/Dokumentasjon/Transportrekv%20elektronisk%201.4.pdf 

 

Slik gjør du: 

Du finner dette ved høyreklikk på pasientens klokkeslett i Dagsplan (1), eller ved å klikke <Taxi> i 

Personalia (3). Fyll ut all nødvendig informasjon.  

 

 

NB! Når du klikker på <Send> vil du komme inn i et nasjonalt system som heter NISSY Alle grønne felter må 

fylles ut.  

 

 

 

 

http://www.pasientreiser.no/helsepersonell/
http://media.pvf.no/nedlasting/ProMed/Dokumentasjon/Transportrekv%20elektronisk%201.4.pdf
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Hvordan sende oppgjør til Helfo elektronisk 

Oppgjør til Helfo skal utføres på samme måte som du er vant til fra før, men du slipper å brenne 

oppgjørsfilen til en cd. Oppgjør kan bare sendes elektronisk etter at personlig sertifikat er installert på den 

pc`en som du skal utføre oppgjøret. Vi anbefaler at du tar oppgjør til og med gårsdagen eller etter endt 

arbeidsdag. Etter at samleregning er skrevet ut vil du få spørsmål om oppgjøres skal signeres og sendes 

elektronisk.  

 

1. Du får nå opp et eget bilde for 
elektronisk signering av oppgjøret.  
 
Skriv inn din PIN-kode og klikk <Åpne>    
  
 

2. Når signeringen er godkjent vil 
meldingen legges i din utboks for 
elektronisk sending. 

 

 

 

 

NB! Dersom du ikke får signert (du får 30 

sekunder), kan du signere på nytt ved å gå til <Meldinger> nederst til venstre i Dagsplan, klikk <Eksterne 

meldinger> og velg Utboks, let etter dette e-behandler kravet og klikk «Signer».  
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Ordforklaring 

Vi gir deg her en oversikt over noen viktige begreper samt ord og uttrykk som du bør vite noe om. 

 

EDI Electronic Data Interchange - Elektronisk datautveksling 

Dips Communicator Er en moderne og oversiktlig programvare for elektronisk datautveksling (EDI), 
for alle aktører i helsesektoren som ønsker å gi fra seg eller motta 
pasientsensitiv informasjon på en sikker og effektiv måte. Dips Communicator 
gjør oppslag mot Adresseregisteret på Norsk helsenett for uthenting og 
synkronisering av adresser om samhandlingspartnere. Dips besørger for 
«transporten» av det som sendes og mottas til og fra aktørene i helsenettet. 

Buypass Disse sørger for kort og kortleserutstyr for ID-autentisering og –tilgang. De 
besørger sikkerhet og identifikasjon av din virksomhet og terapeuter. Vi 
hjelper til med bestilling av «Virksomhetsserfikat» og «Smartkort» – Dette gir 
mulighet til en elektronisk legitimasjon av din virksomhet, hver klinikk må ha 
dette. Hver terapeut må ha et «Smartkort» og en smartkort leser.  
Dette installeres på hver PC. 

ProMed Connect Dette er en tilleggsmodul til ProMed og må installeres. Det er en programvare 
som krypterer, og dekrypterer meldinger til et godkjent format. Denne 
forbinder Buypass og Dips Communicator. 

Adresseregisteret Er et felles nasjonalt register for korrekte adresser til store deler av 
helsesektoren. Alle er selv ansvarlig for at egne opplysninger er korrekte, 
dette gjøres gjennom en brukerkonto som tildeles av Norsk Helsenett. 

HER-ID HER-id er en unik identifikator av en kommunikasjons part. HER-id tildeles av 
Norsk Helsenett når kommunikasjonspartner blir registrert i NHN 
Adresseregister. 

NISSY  Nasjonalt informasjonssystem for pasientreiser 

 


