Hvordan bruke de regionale ventelistebrevene?
Nr.

Brev navn

1

Pas-Time for vurdering av henvisning

2
3

PAS-Svar på henv, Time
Pas-Svar på henv, Innleggelse

X
X

4a
4b

PAS-Svar på henv, Venteliste poliklinikk
PAS-Svar på henv, Venteliste
innleggelse
PAS-Svar på henv, Avslag

X
X

X
X
X

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PAS-Svar på viderehenv, Time
Pas-Svar på viderehenv, Innleggelse
PAS-Svar på viderehenv, Venteliste
poliklinikk
PAS-Svar på viderehenv, Venteliste
innleggelse
PAS-Time (etter vent)
PAS-Innleggelse (etter vent)
PAS-Endret time, Pas-bestemt
PAS-Endret time, HF bestemt
PAS-Endret time, Ikke møtt
PAS-Endret innleggelse, Pas-bestemt
PAS-Endret innleggelse, HF bestemt
PAS-Endret innleggelse, Ikke møtt
PAS-Reinnkalling/kontroll poliklinikk
PAS-Reinnleggelse
Pas-Svar på henv, Avslag pga kapasitet

20

Pas-Viderehenvisning pga kapasitet

X

21a PAS-Varsel om fristbrudd til HELFO
poliklinikk

X

5

6
7
8a
8b

Kopi
henv
X

X

X
X
X

X

Bruk
Dersom man må innhente ytterligere info fra
pasienten for å kunne rettighetsvurdere
Svar på henvisning fra primærhelsetjenesten hvor
pasienten har fått rett til helsehjelp i form av
utredning/behandling med time/tid for innleggelse
i første brev
Svar på primærhenvisning uten time/tid for
innleggelse i første brev
Pasienten vurderes til ikke å ha rett til hjelp i
spesialisthelsetjenesten. Vurderingsansvarlig skal
skrive en kortfattet begrunnelse i fritekstområdet
som gir tilstrekkelig informasjon til at pasienten
evt. kan klage på vedtaket, og evt. forslag til
behanding.
Svar på viderehenvisning fra annet HF hvor
pasienten har fått rett (skal ikke
rettighetsvurderes på nytt). Informasjon om
rettighetsvurdering gjort ved første HF skal følge
med. Brev 7 er med time. Brev 8a og b brukes når
pasienten settes på venteliste
Timebrev/innkalling til innleggelse til pasienter
som står på venteliste
3 varianter av endring av time og tid for
innleggelse

Litt kortere brev – brukes til
kontroller/reinnleggelser
Avslag til pasient fra annen region pga
kapasitetsproblemer. Merk: Egen retningslinje for
bruk av dette brevet
Svar på henvisning hvor pasienten har fått rett til
helsehjelp, og som viderehenvises pga
kapasitetsproblemer til annet HF som det er
gjort avtale med på forhånd. Pasienten skal alltid
kontaktes telefonisk først og godkjenne
dette. Merk: Egen retningslinje for bruk av
dette brevet.
Sendes samtidig som man varsler fristbrudd i
Fristbruddportalen
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21b PAS-Varsel om fristbrudd til HELFO
innleggelse
22 PAS-som takker nei fra HELFO

X

23

PAS-hvor HELFO ikke finner
behandlingssted

X

24
25
26

PAS-Innkalling Drop-in
PAS-Kurs
PAS-Avsluttet, Ikke møtt

27

PAS-Lang ventetid

28

PAS-Avsluttet, Pasientbestemt

29
30

PAS-Telefontime
PAS-Sekundærhenvisning venteliste

31

PAS-Viderehenvisning kontroll pga
kapasitet

32

PAS-Svar på viderehenv, Retur henv.
sykehus

X

33

PAS-Pasient som takker nei til tilbud
om annet behandlingssted – Venteliste

X

34

PAS-Pasient takker ja til tilbud om
annet behandlingssted – Venteliste

X

35

PAS-Svar på henv, Takker nei til tilbud
om annet behandlingssted

X

X

X

Brev til pasient som er meldt til HELFO, men takker
nei. Sendes når HELFO gir beskjed om dette
Brev til pasient som er meldt til HELFO, men hvor
HELFO ikke finner behandler. Sendes når HELFO gir
beskjed om dette
Ikke i bruk hos Ahus
Innkalling til kurs og opplæring
Brukes til avvikling av venteliste/lukking av
henvisningsperiode når pasienten ikke har møtt 2
ganger.
Ryddebrev ved lang ventetid. Pas. Får
avkryssingsbrev med 3 ukers svarfrist.
Brukes til avvikling av venteliste/lukking av
henvisningsperiode. Brev som informerer om
avslutning av henvisningsperiode, da pasienten
ikke har svart på brev nr. 27.
Brukes ved Telefonkonsultasjon
Sendes til pasienten når sekundærhenvisning er
mottatt og pasienten er satt på venteliste
Sendes pasient og henviser dersom videre forløp
flyttes til annen behandlingsinstans pga kapasitet.
Merk: Egen retningslinje for bruk av dette brevet
Henvisning fra annet sykehus. Sendes henviser
dersom man avviser henvisningen vedr. overføring
av behandlingsansvar.
Pasient står på venteliste og kontaktes på telefon
fordi man ikke kan gi time innen frist med tilbud
om time et annet sted med time innen frist.
Pasient takker nei til tilbud.
Pasienten står på venteliste og kontaktes på
telefon fordi man ikke kan gi time innen frist hvor
henvisning er sendt videre til annet sykehus.
Pasient takker ja til tilbud
Ny henvisning hvor pasienten kontaktes på telefon
fordi man ikke kan gi time innen frist med tilbud
om time et annet sted med time innen frist.
Pasient takker nei til tilbud -

