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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 

Revidert navn på ventelistebrev, rettet skrivefeil og revidert bilder. 

 
2. Målgruppe og omfang  

 
Beskrivelse av arbeidsoppgaver etter at henvisningen er ferdig vurdert. 
Gjelder personell som gir tid til kontakt og skriver ut ventelistebrev i forbindelse med 
vurderingsresultat av henvisning. 
 

Innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt skal pasienten ha informasjon om utfallet av 
vurderingen. 
Hvis pasienten får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal det gis 
informasjon om fristen for når helsehjelpen senest skal starte: 

 Pasienten skal få informasjon om sted og tid for oppmøte  
o Hovedregelen er at alle pasienter som gis en juridisk frist, innen 4 måneder 

skal få en konkret dato og klokkeslett (time) i første svarbrev 
o Hvis den juridiske fristen er lenger fram i tid enn 4 måneder kan 

oppmøtetidspunkt angis innenfor et tidsintervall som ikke bør overstige en 
uke (for eksempel i uke 40) 

 Henviser skal ha samme informasjon som pasienten 

Fra Helsedirektoratets Rundskriv IS 2331 Ventelisterapportering til Norsk pasientregister, 
Kap. 3.2 Viderehenvisning internt og til et annet sykehus  

«En henvisningsperiode strekker seg fra spesialisthelsetjenesten mottar en henvisning og til all aktivitet 
knyttet til denne henvisningen er avsluttet. Dersom et sykehus/ behandlingssted mottar en henvisning, og 
all aktivitet knyttet til vurdering, utredning, behandling og oppfølging skal skje ved en og samme 
institusjon, skal aktiviteten registreres i samme henvisningsperiode.  
Et pasientforløp kan involvere flere avdelinger eller helseforetak.  
For eksempel kan pasienten bli vurdert ett sted, bli utredet et annet sted og bli behandlet på et tredje sted. I 
de tilfellene pasienten henvises videre, skal henvisningen som hovedregel ikke vurderes på nytt i forhold til 
rettighetsstatus og juridisk frist der den mottas. Dette gjelder også dersom pasienten viderehenvises til et 
annet helseforetak.» 

 

3. Fremgangsmåte 
 

Innhold: 

3.1. Hente henvisningen fra Mine arbeidsoppgaver 
3.2. Oppfølging av henvisningen 
3.2.1. Resultat: Avvist  
3.2.2. Resultat: Behandles 
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3.2.3. Resultat: Henvises til avtalespesialist 
3.2.4. Resultat: Henvises videre til annet helseforetak, uten rettighetsvurdering 
3.2.5. Resultat: Forespørsel 
3.3. Etterregistrering av opplysninger om frister og rettighetsvurdering fra annet helseforetak 
3.4. Innhente tilleggsopplysninger 

 

 

3.1. Hente henvisningen fra Mine arbeidsoppgaver 

1. Åpne Mine arbeidsoppgaver ved å klikke på  (Shift+F9) 
2. Marker mappen for Henvisninger til oppfølging, og marker aktuell pasient. Åpne 

henvisningen ved å dobbelklikke på linjen eller ved å klikke Åpne. 
 

 
  

Mappen for [ORG]Henvisninger til oppfølging kan inneholde både eksterne og interne 
henvisninger.  
Fire kalenderdager etter at henvisningen er ferdig vurdert vil oppgavelinjen markeres som 
gul-merket «Frist utløpt». 

 

3.2. Oppfølging av henvisningen 

Alle pasienter som har fått vurdert henvisningen sin skal få tilbakemelding om resultat av 
rettighetsvurdering innen 10 dager etter mottatt henvisning. Brev til henvisende instans skal 
også sendes ut. 

Vurderte henvisninger har fire mulige resultat: 
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 Avvist - avvise henvisning: Den som vurderer henvisningen har redigert (lagt inn 
begrunnelse) i avslagsbrevet, og de dokumentene som er knyttet til avvisningen vil 
ligge i kontorarbeidsgruppe som «Dokumenter til utskriving». Samtidig vil avviste 
henvisninger vises i kontorarbeidsgruppe Henvisninger til oppfølging.  

o Henvisning fra førstelinjetjenesten (fastlege/avtalespesialist/spesialist): 
Behandler som vurderer henvisingen har ansvar for å dokumentere medisinsk 
begrunnelse for avslaget i standardisert avslagsbrev m/ informasjon om 
klagerett som sendes pasient og henviser. (jfr. regional brevmal-standard for 
dette).  

o Viderehenvisning i spesialisthelsetjenesten (fra annet helseforetak): Behandler 
som vurderer henvisning har ansvar for å dokumentere medisinsk 
begrunnelse for avslaget som sendes henviser med kopi til pasient.  
Henvisende sykehus har fortsatt behandlingsansvaret 

 Behandles: Benyttes når vurderingsansvarlig lege mener at pasienten skal 
behandles/utredes ved sykehuset eller hos avtalespesialist 

 Forespørsel: Benyttes dersom det er opprettet en primærhenvisning og dette ikke er 
søknad om å ta pasienten inn til undersøkelse/behandling, men ønske om medisinsk 
råd 

 Henvises videre (til annet sykehus): Benyttes dersom aktuelt helseforetak ikke har 
behandlingstilbud for henvist tilstand eller for videresending vedr. fødeplass.  

 

3.2.1. Resultat: Avvist 

Henvisning for ny tilstand 
Send ventelistebrev: Svar på henv, Avslag til pasient og henviser. Påse at medisinsk 
begrunnelse for avslaget, dokumentert av vurderingsansvarlig overlege/psykologspesialist 
står i brev både til henviser og pasient. 

Henvisning fra annet helseforetak- samme tilstand 
Send ventelistebrev: Svar på viderehenv. Retur til henvisende sykehus som inneholder 
vurderingsansvarlig overlege/psykologspesialist medisinske begrunnelse for avslaget med 
kopi til pasient. 

 

3.2.2. Resultat: Behandles  

Pasientens henvisning er ferdig vurdert, og pasienten skal få helsehjelp ved sykehuset. 

1. Åpne aktuell henvisning og klikk Oppmøte i midten på knapperaden nederst. 
Skjermbildet Planlagt behandling åpnes 

2. For utfylling av Planlagt kontaktbildet. Se brukerveiledning «Venteliste - Utfylling av 
bildet: Planlagt kontakt» 

 
3.2.2.1. Gi time med en gang, og sende ut innkallingsbrev 
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Brevet er svar på henvisningen og inneholder både legens rettighetsvurdering og 
opplysninger om tid for kontakt. Pasienten skal som hovedregel ha time i første brev når 
fristdato er mindre enn 4 mnd. 

1. Fra skjermbildet Planlagt behandling: Klikk Ny kontakt. Skjermbildene for 
timebestilling, seriebestilling, og gruppebestilling kan hentes opp fra arkfanene. 
Bruk av disse: Se brukerveiledningene for oppmøtebestilling: «Gi time, poliklinikk» og 
«Gi tid til elektiv innleggelse»  

2. Når aktuell oppmøtetid er valgt vises det i feltet Planlagte tiltak 
3. Skriv deretter ut brev. Velg Brev. Bilde for valg av ventelistebrev kommer opp 

 

Brevmaler kommer automatisk opp som valg i forhold til resultatet av registreringen i den 
planlagte kontakten. Vær nøye med å velge riktige brevmaler (til innleggelse eller poliklinisk 
time) ved hjelp av nedtrekkmenyene.  

Ventelistebrev: Svar på henv, Time/Innleggelse 
Ved viderehenvisning i spesialisthelsetjenesten benyttes: Svar på viderehenv, 
time/innleggelse   

Det skal være samme brev til pasient og henviser. Dersom pasienten er under 16 år, og det 
er haket av i F5-bildet for at pårørende kan få brev, vil brevmal til pårørende også komme 
opp som valg. 

1. Klikk i feltet Rediger på begge brev og deretter OK 
2. Sjekk og legg til evt. andre fraser  

Viktig: Del 1 og 2 i brevmalene (dvs. før underskriften) skal aldri redigeres eller 
fjernes. Dette er standard formulerte deler av ventelistebrevet og som dekker 
pasientens juridiske krav til informasjon, og må stå uendret. Det kan settes inn 
informasjon til pasienten i del 3. Se prosedyre «Beskrivelse av ventelistebrev ‐ 
Regional standard» 

3. Når brevene er ferdige til utskrift: trykk Ctrl P (eller skriver-ikonet). Brevene skrives 
ut, og godkjennes automatisk 

4. Klikk Lukk. Skjermbildet Mine arbeidsoppgaver kommer opp på nytt. Oppgaven må 
kvitteres ut for at den skal forsvinne fra oppgavelisten. Marker aktuelle 
pasient/oppgave 
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5. Klikk på Oppgave >>, velg Sett Utført.  
6. Aktuelle pasientlinje blir grå som tegn på at oppgaven er ferdigstilt, og pasienten 

vises heretter på ordinær venteliste for oppmøte. 

 

3.2.2.2. Sende ut brev med melding om at pasienten står på venteliste, og gi time 
senere  

Ventelistebrev: Svar på henv, Venteliste poliklinikk/innleggelse. Ved viderehenvisning i 
spesialisthelsetjenesten benyttes: Svar på viderehenv, venteliste poliklinikk/ innleggelse   

Det skal være samme brev til pasient og henviser. Dersom pasienten er under 16 år, og det 
er haket av i F5-bildet for at pårørende kan få brev, vil brevmal til pårørende også komme 
opp som valg. 

1. Bruk den planlagte kontakten som er generert fra vurdert henvisning 
2. Gjør deretter som beskrevet i 3.2.2.1. 

Brevet er svar på henvisningen og inneholder både rettighetsvurdering og opplysninger om 
at pasienten står på venteliste. Satt dato i feltet «Tentativ dato» i henvisningsbildet blir 
angitt som forventet uke for kontakt i ventelistebrevet. Innkallingsbrev til time sendes på et 
senere tidspunkt. Pasienten skal ha time i første brev når fristdato er mindre enn 4 mnd. 

 
 

3.2.3. Resultat: Henvises videre til avtalespesialist 

Før videresending av henvisningen til avtalespesialist må henvisningen rettighetsvurderes. 
Brev om utfall av rettighetsvurdering skal sendes pasient og henviser. Det forutsetter at 
pasienten har samtykket i overføring samt at avtalespesialist har sagt seg villig til å håndtere 
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pasienter innenfor frist start helsehjelp - dette før dokumenter videresendes. Det må 
dokumenteres i journal av vurderingsansvarlig lege/psykolog. 

Det finnes ikke regionale standardbrev for overføring til avtalespesialist utover 
kapasitetsbrev. Se retningslinje «Kapasitetsproblemer ‐ håndtering av henvisning og bruk av 
regionale ventelistebrev» 
 
Det anbefales at det ved overføring utarbeides et eget brev til pasient og henviser om 
overføring. (dersom ikke kapasitet er hovedgrunnen for overføring) Brev hentes fra 
Dokumenter|Nytt dokument|Brev til.. 

Dette skal sendes med til avtalespesialisten: 

 Kopi av henvisningen til sykehuset 
 Utskrift av vurderingen av henvisningen.  

Velg i primærhenvisningsbildet: Dokumenter | Skriv ut henvisning.  

Avslutt henvisningsperioden med avsluttkode «Behandles avtalespesialist». Se prosedyre 
«Avslutning av ventetid og henvisningsperiode» 

 

3.2.4. Resultat: Henvises videre til annet helseforetak, uten 
rettighetsvurdering  

Skal kun benyttes dersom sykehuset ikke tilbyr ønsket tjeneste eller ved kapasitetsmangel 
ved fødeplass. Når dette valget benyttes er ikke pasienten rettighetsvurdert. Dato for når 
henvisningen ble mottatt i spesialisthelsetjenesten må skrives på ordinær henvisning før 
videresending til annet helseforetak. Alternativt sendes dokument «Utskrift av henvisning» 
med henvisningen.  

Før viderehenvisningen til annet behandlingsted skal pasienten kontaktes, slik at det kan gis 
informasjon om situasjonen og innhente samtykke fra pasienten til at henvisningen 
videresendes til det aktuelle sykehuset som er valgt. 

Det anbefales ved overføring at det utarbeides et eget brev til pasient og henviser om 
overføring. Brev hentes fra Dokumenter|Nytt dokument|Brev til.. 

3.2.5. Resultat: Forespørsel 

Forespørsel benyttes når det er opprettet en primærhenvisning og dette ikke er søknad om 
å ta pasienten inn til undersøkelse/behandling i helseforetaket, men ønske om medisinsk 
råd. 

Vurderende overlege/psykologspesialist har besvart forespørsel og dokumentet er sendt til 
utskrift i avdelingens fellesarbeidsgruppe [ORG]Kontor. Kontorpersonell har ansvar for å 
sende besvarelse til henviser. 
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3.3. Etterregistrering av opplysning om frister og rettighetsvurdering fra 
annet helseforetak  

Dersom rettighetsopplysninger foreligger etter at henvisningen er ferdig vurdert eller at det 
ved kontroll fremkommer at data om rettighetsvurderingen ikke er lagt inn, skal disse 
etterregistreres. Tidligere registreringer skal endres i samsvar med opplysningene som er 
mottatt fra henvisende HF med mindre dette innebærer endringer til ugunst for pasienten. 

Kontroll og evt. etterregistrering utføres av kontortjenesten som har ansvar for oppfølging 
av henvisningen. Kontortjenesten skal sende melding til vurderingsansvarlig lege/psykolog 
om mottatte opplysninger og at disse er endret. Dette kan gjøres ved bruk av funksjonen 
intern melding. Tentativ dato blir gjeldende som medisinsk forsvarlig tid i forløpet. 

Kontroll og evt. etterregistrering må gjøres før pasienten settes opp til time og det skrives ut 
ventelistebrev «Svar på viderehenv».  

1. Skriv inn mottatte opplysninger i feltet Henvisningsårsak i skjermbildet. Se 
brukerveiledning «DIPS CL Henvisning fra annet HF - Allerede rettighetsvurdert» 
 

 
 

2. Endre om nødvendig Ansiennitetsdato fra annet sykehus. 
3. Kontroller og ev. korriger opplysninger i feltet Utfall av vurdering 
4. Kontroller og ev. korriger opplysninger i feltet Rett til prioritert helsehjelp, følg 

brukerveileder Rett til helsehjelp – endring]  
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5. Trykk på hengelåsen for å åpne bildet for redigering. Dialogvinduer for endring 
kommer opp. Angi årsak til korrigering 

6. Korriger Rett til prioritert helsehjelp og dato for Frist for start helsehjelp. 
7. Gå til delen av henvisningsbildet som er merket Henvisningsperiode. 
8. I feltet Start dato: Sett inn samme dato som Ansiennitetsdato fra annet sykehus. 

Viktig! Hvis dette ikke korrigeres får en feilmelding. 
9. I feltet Ventetid sluttdato: Sett inn oppgitt dato fra henvisende HF. 
10. Lagre og Lukk  
11. Send melding til vurderingsansvarlig lege/psykolog om mottatte opplysninger. Dette 

kan gjøres ved bruk av funksjonen "Gul lapp". 
  

 

3.4. Innhente tilleggsopplysninger 

Dersom vurderingsansvarlig overlege/psykologspesialist ønsker at kontor skal innhente 
tilleggsopplysninger før henvisningen vurderes ferdig vil henvisningen fremdeles ha status 
Eksternhenvisning til vurdering. 
Se i feltet Melding hva som ønskes.  

Dersom kontor skal innhente opplysninger skal henvisningen overføres tilbake til 
vurderingsansvarlig for vurdering først etter at opplysningene er innhentet. 
Tilleggsopplysninger skal skannes inn og knyttes til henvisningen, slik som beskrevet i 
brukerveileder «DIPS CL Henvisning - Primærhenvisning – Registrering»  
 
Overføre tilbake til leger/psykolog som skal vurdere henvisningen ferdig: 

1. Gå til feltet Arbeidsflyt 
2. Klikk på Overfør 
3. Bildet Overfør oppgave kommer opp 
4. Se at Oppgavetype fremdeles er Eksternhenvisninger til vurdering 
5. Søk fram [ORG] fellesarbeidsgruppe for vurdering av henvisninger 
6. Klikk på OK 

 
4. Definisjoner  

Ekstern henvisning: Henvisning fra en rekvirent utenfor helsforetaket; dette er i DIPS alltid 
en primærhenvising. Henvisningen kommer enten fra førstelinjetjenesten, avtalespesialist 
eller fra annet helseforetak. 

Primærhenvisning: DIPS-begrep. Henvisning for ny tilstand. En ny henvisning for 
helseforetaket som allerede er rettighetsvurdert ved annet helseforetak skal også registreres 
som en primærhenvisning. 

Henvisningsperiode: Tidsperiode fra mottak av henvisning for ett og samme sykdomstilfelle 
til utredning, behandling, habilitering og oppfølgning er gjennomført, og ingen nye kontakter 
er avtalt. En pasient kan ha flere henvisningsperioder samtidig innen en helseinstitusjon 
dersom det er flere sykdomstilfeller. 
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Dersom pasienten er rettighetsvurdert for samme tilstand ved henvisende sykehus og skal til 
behandling eller utredning ved OUS: Påse at rettighetsvurderingen fra første sykehus følger 
pasienten. Rettighetsvurderringen skal som hovedregel bare foretas en gang for en tilstand. 

Sekundærhenvisning: DIPS-begrep. Intern henvisning innen helseforetaket for en allerede 
rettighetsvurdert tilstand. 

Vurderingsfrist: Lege/psykolog skal fortløpende vurdere henvisninger for sin(e) seksjon(er) 
innen faglig forsvarlig tid. Ved vurdering av henvisninger for en ny tilstand (primærhenvising) 
er vurderingsfristen 10 virkedager. Frist ved mistanke om kreftsykdom er 5 virkedager 
(politisk mål, ikke lovkrav). Vurderingsfristen beregnes fra dato når sykehuset mottok 
henvisningen. 
For at vurdering av henvisning skal skje innen fristen vil arbeidsoppgaven varsles i Mine 
arbeidsoppgaver 

Ansiennitetsdato: Dato for første-gangs mottak av den opprinnelige henvisningen til 
spesialisthelsetjenesten. Ansiennitetsdato vil være den samme gjennom hele 
behandlingsforløpet. (DIPS: Registreres i feltene «Ansiennitetsdato fra annet sykehus» og 
«Start dato».) 
 
Frist for nødvendig helsehjelp: Dersom pasienten blir tildelt rett til nødvendig helsehjelp 
oppgis frist for behandling påbegynt. Denne fristen er bindende for mottakende 
sykehus/institusjon fordi retten er begrunnet ut fra en medisinskfaglig vurdering av 
pasientens helsetilstand/behov for helsehjelp. (DIPS: Registreres i feltene: «Rett til prioritert 
helsehjelp» og «Frist for start helsehjelp») 
 
Utfall av vurdering: NPR-rapporteres. Benyttes til å skille pasienter med avklart og uavklart 
tilstand. Uavklarte tilstander skal kodes til Utredning, avklarte tilstander: Behandling. 
 
Ventetid sluttdato: Skal kun overføres til den institusjonen henvisningen videresendes til 
dersom behandlingen er påbegynt (dvs. at den nødvendige helsehjelpen som pasienten er 
vurdert å ha behov for er igangsatt). (DIPS: registreres i feltet «ventetid sluttdato») 
 
NPR: Norsk pasientregister er et av Norges sentrale helseregistre og blir drevet av 
Helsedirektoratet. Når pasienter får henvisning til eller behandling i et sykehus, en poliklinikk 
eller en avtalespesialist, blir en rekke opplysninger registrert ved behandlingsstedet. Et 
utvalg av disse opplysningene sendes til Norsk pasientregister. 

 
5. Referanser 

  
 

 Pasient- og brukerrettighetsloven 
 
Relaterte dokumenter  

 DIPS CL Henvisning - Primærhenvisning – Registrering 
 DIPS CL Henvisning - Primærhenvisning – Vurdere 
 DIPS CL Henvisning fra annet HF - Allerede rettighetsvurdert 
 DIPS CL Henvisninger som ikke skal rettighetsvurderes 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-063.html&emne=pasientrettighetslov*&
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 Venteliste - Utfylling av bildet: Planlagt kontakt 
 POL - Gi time, poliklinikk 
 POL - Timebestilling, serie 
 POL - Timebestilling, gruppebehandling 
 POL - Timebestilling, èn pasient til flere ressurser samme dag 
 INNL - Gi tid til elektiv innleggelse 
 Venteliste – visningsalternativer 
 Avslutning av ventetid og henvisningsperiode 
 Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard 
 Kapasitetsproblemer - håndtering av henvisning og bruk av regionale ventelistebrev 
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