
Ventelistebrev 



Hva har blitt gjort med brevene? 

• Dagens 1400 brevmaler er gjennomgått. Teksten i disse 
brevene har deretter blitt bearbeidet og gjort om til 
fraser 
– Kommunikasjonsavdelingen har språkvasket frasene 
– Frasene er godkjent av Fagdirektør etter en gjennomgang i Stab 

Helse  

 
• Brevene avdelingene har i dag blir borte           

21. oktober 2017. Disse vil erstattes med 
standardiserte brev 
– For å tilfredsstille avdelingenes behov for informasjon til 

pasientene, må fraser legges inn i brevet manuelt  
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• Det vil være ca. 30 ulike brevtyper  
– Like brev til pas + henv.lege + pårørende til barn 

u/16 år 
 

• Hva er de største endringene? 
– Innføring av regionale maler for innkallingsbrev   
– Egenkomponerte brev og maler blir fjernet 
 

• Hva betyr endringene? 
– Kvalitetssikret informasjon til pasienten 
– Mer enhetlig inntrykk utad 
– Lettere å vedlikeholde informasjon i brev 

Nye og færre innkallingsbrev  
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• At myndighetskrav knyttet til svar på henvisninger 
(pas/henv.lege) blir ivaretatt  

• God kommunikasjon og informasjon mellom 
henviser, sykehus og pasient/pårørende 

• Likt oppsett og innhold i samme type brev i hele HSØ 

• Enhetlig forvaltning av oppdatering av brev 

Standardisering av ventelistebrev skal 
sikre: 
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Regionale ventelistebrev 
Brevtyper 

1. Svar på førstegangs henvisning med rettighetsvurdering 
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Benyttes ved første kontakt med svar til pasient/henviser eventuelt 
pårørende for innkalling til: 

• Vurdering av helsehjelp 

• Innkalling til behandling 
– Innleggelse/dagbehandling 
– Poliklinisk konsultasjon/dagkirurgi 

• Venteliste 

 

 



Regionale ventelistebrev 

Brev 

nr. 
1. Svar på førstegangs henvisning Henviser Pårørende 

1 PAS-Time for vurdering av henvisning X X 

2 PAS-Svar på henv, Innleggelse (BEH og UTR) X X 

3 PAS-Svar på henv, Time (BEH og UTR) X X 

4a PAS-Svar på henv, Venteliste innleggelse(BEH og UTR) X X 

4b PAS-Svar på henv, Venteliste poliklinikk (BEH og UTR) X X 

5 PAS-Svar på henv, Avslag X X 
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Regionale ventelistebrev forts. 

2. Svar på videresendte henvisninger Henviser Pårørende 
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• Benyttes når henvisning er videresendt til SI/REV (din 
avdeling) 

 

• Brukes også når henvisning er videresendt innad i 
SI/REV 

 

• Mottakende avdeling i SI bruker disse 



Regionale ventelistebrev forts. 

Brev 

nr. 
2. Svar på videresendte henvisninger Henviser Pårørende 

6 PAS-Svar på viderehenv, Time X X 

7 PAS-Svar på viderehenv, Innleggelse X X 

8a PAS-Svar på viderehenv, Venteliste innleggelse X X 

8b PAS-Svar på viderehenv, Venteliste poliklinikk X X 
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Regionale ventelistebrev forts. 
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• Brukes når pasient tidligere har fått info om 
resultatet av vurdering av henvisningen med 
rettighetsvurdering 

 

• Dvs. tidligere fått brev om: 
– Venteliste med rettighetsvurdering 
– Første time med rettighetsvurdering 

3. Innkallingsbrev  



3. Innkallingsbrev  Henviser Pårørende 

9 PAS-Time (etter vent + kontrolltime) X X 
10 PAS-Innleggelse (etter vent) X X 
11 PAS-Endret Time, Pas-bestemt   X 
12 PAS-Endret Time, HF-bestemt X X 
13 PAS-Endret Time, Ikke møtt X X 
14 PAS-Endret Innleggelse, Pas-bestemt   X 
15 PAS-Endret Innleggelse, HF-bestemt X X 
16 PAS-Endret Innleggelse, ikke møtt X X 

17 
PAS-Reinnkalling (til pasienter som meget ofte går til kontroller, for 

eksempel kronikere) 

  
X 

18 
PAS-Reinnleggelse Innkalling  

(til pasienter som ofte blir lagt inn ofte, for eksempel kronikere) 

  
X 

24 PAS innkalling – drop-in time X X 

25 

PAS-Kurs  

(ikke rettighetsvurdering. Brukes også til førerkortvurdering, rit. 

omskjæring, abort før uke 12, veiledning) 

  

X 

29 PAS-Telefontime   X 

10 



Regionale ventelistebrev forts. 

4. Kapasitetsbrev 
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Benyttes hvis  

• avdeling/enhet ikke har kapasitet og må viderehenvise til 
annen avdeling eller HF 

 

• dersom det av medisinske årsaker må viderehenvises til 
annen avdeling må det brukes et annet brev 

– Det er søkt om å få opprettet dette som eget brev 



Regionale ventelistebrev forts. 

4. Kapasitetsbrev 

19 PAS-Svar på henv, Avslag pga kapasitet X X 

20 PAS-Viderehenv pga kapasitet (BEH og UTR) X X 

31 PAS-Viderehenvisning kontroll pga kapasitet X X 
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Andre ventelistebrev 

Henviser Pårørende 

21a PAS-Varsel om fristbrudd til HELFO innleggelse    X X 

21b PAS-Varsel om fristbrudd til HELFO Poliklinikk X X 

22 PAS som takker nei fra HELFO  X X 

23 PAS hvor HELFO ikke finner behandler  X X 

26 PAS-Avsluttet, ikke møtt X X 

27 PAS-Lang ventetid  X 

28 PAS-Avsluttet pasientbestemt  X X 

30 PAS-Svar på sekundærhenvisning  X X 
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Innhold i pasientbrevene 
 

Pasientbrevet består av fire hoveddeler: 

• Del 1: svar på henvisning med eventuelt innkalling 
eller avslag 

• Del 2: Individuell rettighetsvurdering 

• Del 3: Forberedelse og praktisk informasjon ang. 
oppmøte og helsehjelpen (her kan frase settes inn) 

• Del 4: Generell informasjon om pasientrettigheter 
(tidligere vedlegg) 

 
Merk! Andre brosjyrer og informasjonsmateriell må 
fortsatt gå som vedlegg 
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Eksempel del 1 i brev med kort frase 
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Del 1 

Kort 
standard-
tekst eller 
kort frase 



Eksempel del 2 
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Siste del av brevet frem til og 
med Med vennlig hilsen… 

 



Eksempel del 3 i brev med lang frase 
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Del 3: Avdelingsfrase f.eks for en diagnose, undersøkelse  



Pasientinformasjon som ikke er frase 

• Søk først i Kvalitetsportalen for å finne aktuelle 
Pasientinformasjonsark 

– SØK: «Pasientinformasjon xxx» for å finne info som gjelder 
hele SI 

 

 

 

 

Slik pasientinformasjon sendes med som vedlegg 

 

18 



Del 4 
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    Fraser i DIPS 

• Felles fraser for SI/REV (ca. 120 stk) 

 

• Avdelingsfraser (ca. 2000 stk) 
– Nødvendig informasjon som ikke er inkludert i 

fellesfrasene må opprettes på avdelingsnivå 

– Gjelder både ventelistebrev- og journalfraser 

 

• Mine fraser 
– Den enkelte brukers egne fraser (ca. 9000 stk) 
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   Fraseansvarlig 

• 2 fraseansvarlige pr. avdeling 

• Ansatt i kontortjenesten 

• Fagansvarlig 

 

• Ansvar/Myndighet 

– Lage og ajourholde fraser og fraseoversikt 

– Avdelingsfrasene skal godkjennes av avdelingssjef/-
overlege 

– Kun fraseansvarlige får tilgang til å redigere avdelingens 
fraser 
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   Prefiks frasekoder 

• Prefiks er starten på frasens navn = type frase  
   

v_nnn     = i ventelistebrev 
 
j_nnn      = i journaldokumenter 

 
• Det finnes flere typer prefiks  
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Hvordan lage brev med fraser 

• Registrer pasienten som tidligere 

 

• Velg korrekt brev avhengig av hvor i forløpet 
pasienten er: 

– Svar på første gangs henvisning 

– Svar på videresendte henvisninger 

– Innkallingsbrev 

– Kapasitetsbrev 

• Send også brev til Henviser og evt. pårørende 
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Pårørende til pasient under 16 år 

1. F5-bildet 

2. Marker aktuell 
pårørende og klikk 
på Endre 

3. Hak av for at 
pårørende skal ha 
«Kopi av 
brev/svar» 

4. OBS. Rekkefølgen 
på 
Hovedpårørende 
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   Utsendelse av brev 

• Brevene er 
nummerert 

• Brev til pårørende kun 
for pas under 16 år  

• Eget brev til barnet? 

• Fraser skal kun inn i 
brev til pas og 
pårørende 

• Automatisk 
godkjenning av brev 
etter 7 timer 
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Sett inn ønsket frase i brevet 

• Bruk avdelingens oversikt: Brev_fraser_vedlegg   
(ventelistebrev) 

• Velg korrekt frase/vedlegg 

 

 

 

 

• Hent frasen fra DIPS F8 

• Sett inn ønsket frase i brevet og skriv ut 

• Kontroller brevet 

• Legg ved vedlegg 
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Type 
undersøkelse/behandling 

Brev 
nr. 

Frasekode Frasenavn Vedlegg Godkjent navn/dato 

Coloskopi 03,  
09 

V_coloskopikort                    Coloskopi kort  Pasientinformasjon 
Coloskopi 

  
 

Innleggelse til 
sammedagskirurgi 

10 V_fastekort 
V_sammedaginfo 

Faste kort 
Sammedagsinfo 

Evt angående type opr 



Sett inn frase i brev 

 

 

 

 

 
Enten standardtekst  

i brevet 
 

Eller frase  
(fjern standardteksten 

på Forberedelser)  

 

Vurder om det skal settes inn lengre frase øverst i del 3 av brevet, + evt vedlegg 
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Utskrift 

• Bruk printer med 2-sidig utskrift 

– Mange ark i konvolutten           evt. økte portokostnader 

– Default oppsett er 2-sidig på sikker print hvis du ikke har 
endret dette 

– Små lokalskrivere skriver bare på 1 side 

– Sidene er nummerert 
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Til slutt… 

• Viktig å redigere fraser for ventelistebrev og journal 

– Skrifttyper/-størrelser 

– Prefiks alle fraser som skal videreføres 

 

• Lage oversikt over fraser/brev/vedlegg til bruk ved 
utsendelse av ventelistebrev 

 

• Lage oversikt over avdelingens fellesfraser 
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• Superbrukere/ instruktører 
 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 
 

• Intranett Sykehuset Innlandet HF 
o Opplæringsmateriell og lister over endringer finner du på 

sykehusets intranett. 
o Oversikt over superbrukere, opplæringsansvarlige og 

fraseansvarlige 
 

• Helse Sør-Øst  
o For at du skal kunne lese om endringene uten å være koblet på 

sykehusnettet, finner du også opplæringsinformasjon på Helse 
Sør-Øst sine admin-nettsider. 

 

 

 

 

 Her får du hjelp etter oppstart 

http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/

