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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 

Dokumentet er revidert med bakgrunn i godkjent regional prosessbeskrivelse: 
Henvisningsforløpet 

 
2. Målgruppe og omfang  

 

Brukerveilederen beskriver korrekt registrering ved vurdering av henvisning for ny tilstand 
(primærhenvisning) i DIPS. 

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.» 

Brukerveilederen gjelder vurderingsansvarlig lege/psykolog, men må være kjent for alle 
som er involvert i henvisningsprosessen. Viser også til Regionalt eLæringskurs om 
henvisninger og Regional prosessbeskrivelse; Henvisningsforløp 

Innhold 

3.1.  Finne henvisninger «Til vurdering» i skjermbildet Mine arbeidsoppgaver 
3.2.  Finne henvisningen i avdelingens liste over ikke-vurderte henvisninger  
3.3.  Lese vedlegg til henvisningen  
3.4.  Innhenting av supplerende opplysninger 
3.4.1.  Be kontor innhente supplerende opplysninger - overføre oppgaven tilbake til kontor  
3.4.2.  Lege/psykolog ringer og innhenter opplysninger 
3.4.3.  Innkalling til vurderingssamtale før ferdigstilling av rettighetsvurdering - utredning av 

rett til helsehjelp 
3.5.  Registrere vurdering av henvisning 
3.5.1. Bruk av fritekstfeltene 
3.5.2. Feltet Resultat/dato 
3.5.2.1. Resultat «Avvist» 
3.5.2.2. Resultat «Behandles» 
3.5.2.3. Resultat «Forespørsel» 
3.5.2.4. Resultat "Henvises annet sykehus" 
3.6.  Second opinion - anmodning om fornyet vurdering av henvisning 
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3. Fremgangsmåte 

 

Dersom vurderingsansvarlig lege/psykolog i hovedsak benytter Mine arbeidsoppgaver for 
å hente opp henvisninger til vurdering, anbefales det at vurderingsansvarlig 
behandler jevnlig sjekker Vis l Venteliste l Til vurdering.  

Vurderingsansvarlig lege/psykolog i avdelinger eller seksjoner som er delt geografisk eller 
som benytter flere sorteringskolonner anbefales å benytte Vis|Venteliste|Til vurdering.  

3.1. Finne henvisninger "Til vurdering" i skjermbildet Mine arbeidsoppgaver 

Automatisk arbeidsflyt sender henvisningen til en fellesarbeidsgruppe i 
avdelingen/seksjonen. Dersom avdelingen er oppdelt i seksjoner velger avdelingens 
henvisningsmottak hvilken seksjon som skal motta henvisningen. Avdelingens eller 
seksjonens fellesarbeidsgruppe for vurdering av henvisninger er navnsatt slik: 
[ORG]Henvisning. 
 
I Mine arbeidsoppgaver har vurderingsansvarlige leger/psykologer tilgang til alle 
seksjonenes fellesarbeidsgrupper for vurdering av henvisninger i den avdelingen de er 
ansatt i. Det er derfor viktig at hver enkelt lege/psykolog vet hvilke(n) 
fellesarbeidsgruppe(r) vedkommende har ansvar for å følge opp. 
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1. Åpne Mine arbeidsoppgaver ved å klikke på  (Shift+F9) 
2. Klikk på +-tegnet til venstre for aktuell arbeidsgruppe for Henvisning for å få 

oversikt over innholdet i arbeidsgruppen. I arbeidsgruppen kan det finnes to 
oppgavetyper: 

- Eksternhenvisninger til vurdering = Henvisninger for ny tilstand, dvs. 
primærhenvisning. Denne brukerveilederen beskriver vurdering av 
primærhenvisninger. 
- Henvisninger til vurdering = Interne henvisninger innad i eget helseforetak. Se egen 
brukerveileder for hvordan disse skal vurderes.  

3. Det er mulig å sortere listen i dette skjermbildet ved å bruke valg i kolonnelisten og 
autofilter. 

4. Marker ønsket henvisning og Klikk Åpne eller dobbeltklikk på henvisningen. 
Skjermbildet Registrer henvisning kommer opp og eventuelle vedlegg kan leses på 
høyre side i skjermbildet.  
 

3.2  Finne henvisningen i avdelingens liste over ikke-vurderte henvisninger  
 
Når avdelinger har seksjoner spredt over flere lokalisasjoner og den som vurderer 
henvisningen vurderer bare for én lokalisasjon, eller det benyttes sorteringskoder for 
seksjonen anbefales å hente opp henvisninger som skal vurderes fra verktøymenyens Vis l 
Venteliste l Til vurdering. Denne framgangsmåten gir flere sorteringsmuligheter. 
  
3.3 Lese vedlegg til henvisningen:  

 
1. Marker det aktuelle vedlegget og klikk på Åpne vedlegg, eventuelt dobbeltklikk på 

linjen for å se hele dokumentet. 
2. Ved å hake av for Forhåndsvisning vises det markerte dokumentet. 
3. Visningsfeltet kan gjøres større ved å dra med musepekeren i skillelinjen mellom 

vedleggsfeltene. ZOOM-funksjonen forstørrer/forminsker teksten i 
forhåndsvisningsfeltet. 
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Dersom det, etter å ha lest henvisningen/vedlegget, er behov for å innhente 
tilleggsopplysninger, se kapittel 3.4. 

 

3.4 Innhenting av supplerende opplysninger  

Dersom det ikke er mulig å få innhentet tilleggsopplysninger innenfor vurderingsfrist på 
10 dager skal henvisningen vurderes ut ifra de opplysninger som foreligger. 
Henvisningen kan ikke avslås grunnet manglende opplysninger 

NB! Innhenting av supplerende opplysninger endrer ikke fristen for vurdering.  

 
3.4.1. Be kontor innhente supplerende opplysninger - overføre oppgaven tilbake til 
kontor  

Feltet Resultat må ikke aktiveres. Vent med å vurdere henvisingen til supplerende 
opplysninger foreligger.  

1. Hvilke tilleggsopplysninger som skal innhentes registreres i feltet Adm.merknad. 
2. Behovet for tilleggsopplysninger dokumenteres i journalnotat. 
3. Send intern melding til arbeidsgruppe for kontor med beskjed om å innhente 

opplysningene. 

3.4.2. Lege/psykolog ringer og innhenter opplysninger 
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Dersom behandler ringer og innhenter opplysninger, må dette dokumenteres i et notat i 
selve henvisningen. 
Dette gjøres på følgende måte: 
 

1. Klikk på knappen Dokumenter>> i skjermbildet Registrer henvisning (primær) 
2. Velg Nytt dokument 
3. Bildet Kontakt kommer opp. Lukk dette 
4. Bildet Nytt dokument kommer opp. Bruk dokumenttype "Telefonnotat"  
5. Velg Nytt Dokument. I dialogboksen som følger velg Telefonnotat. For nærmere 

beskrivelse av opprettelse av journalnotat se brukerveileder.  
6. Skriv og godkjenn. Dette dokumentet legger seg automatisk som vedlegg til 

henvisningen, og finnes også i pasientens løpende journal.  
 
 

3.4.3. Innkalling til vurderingssamtale før ferdigstilling av rettighetsvurdering - utredning 
av rett til helsehjelp 

Rettighetsvurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen. Det er ikke lenger et lovkrav 
å innhente supplerende opplysninger eller innkalle pasienten til undersøkelse hvis 
henvisningen er mangelfull, men kravet til faglig forsvarlig virksomhet kan tilsi at den som 
vurderer henvisningen bør ta kontakt med pasient eller henviser for tilleggsopplysninger.  

Dersom det er uklart om pasienten skal inn i spesialisthelsetjenesten og det er ønskelig at 
pasienten innkalles til undersøkelse før henvisningen kan ferdigvurderes registreres det 
som følgende: 

 Resultat: Behandles 
 Omsorgsnivå: Poliklinisk omsorg 
 Kontakttype: Utredning av rett til helsehjelp 
 Rett til helsehjelp kommer opp med spørsmålstegn (?) og skal ikke fylles ut 
 Utfall av vurdering blir gult (MÅ-felt): Velg Utredning (uavklart tilstand) 

Merk: Vurderingsfrist er fortsatt 10 virkedager 

Dersom det etter pasientundersøkelsen vurderes at pasienten har rett til 
spesialisthelsetjeneste, må det foretas en ordinær rettighetsvurdering der feltet «Utfall av 
vurdering» endres til Utredning (uavklart tilstand) eller Behandling (avklart tilstand) og 
frist start helsehjelpsdato settes. 

Dersom det etter pasientundersøkelsen vurderes at pasienten ikke har behov for hjelp i 
spesialisthelsetjenesten avsluttes henvisningen. Bruk avvistkode: "Ikke medisinsk ind." og 
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ventelistebrev 5: Svar på henv, Avslag (til førstelinjetjenesten) skal sendes pasient og 
henviser med begrunnelsen for avslaget. Se avsnitt Resultat "Avvist" for brevutsendelse. 

3.5. Registrere vurdering av henvisning 

Vurderingsansvarlig lege/psykolog har ansvar for å registrere vurderingen av 
henvisningen elektronisk i DIPS. 

3.5.1. Bruk av fritekstfeltene 
Avdelingen bør ha interne rutiner for bruk av fritekstfeltene. 

 

 Admin. Merknad: Feltet er redigerbart, og allerede skrevet tekst kan slettes.  
Feltet brukes til å gi beskjed til dem som skal administrere ventelisten eller 
vurderende lege/psykolog. Skal kun benyttes til administrativ informasjon. 
Informasjon i dette feltet vises også i F7-bildet, og i egen kolonne i ventelisten. 

 Ventelisteinfo: Feltet er redigerbart, og allerede skrevet tekst kan slettes. Bruken 
av feltet kan avtales internt i avdelingen. Feltet Ventelisteinfo vises i egen kolonne 
i oversikten over ventende pasienter (Vis| Venteliste |Venteliste), men ikke i 
andre skjermbilder. I feltet kan det skrives korte beskjeder om for eksempel 
undersøkelser pasienten må gjennomføre før et besøk.  

 
3.5.2. Feltet Resultat/dato 

Resultat er resultatet av vurderingen av henvisningen, og viser om henvisningen avvises, 
behandles (=rettighetsvurderes), eller sendes videre. Resultat her gjelder ikke behandling 
av pasienten.  Dato for vurdering fylles i automatisk med dagens dato, men kan endres. I 
nedtrekkmenyen er det fire mulige alternativer som beskrives nedenfor  
 

Fyll først inn: 
1. Ansvarlig: Navn på den som vurderer henvisningen. Fylles inn manuelt. 
2. Dato: Settes automatisk til dagens dato. 
3. Fyll inn feltet Resultat: nærmere beskrivelse nedenfor.  
 

3.5.2.1. Resultat "Avvist" 

Benyttes når pasienten ikke skal ha helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (henvisning fra 
førstelinjetjenesten) eller når pasienten ikke skal behandles/utredes i helseforetaket men 
returneres til henvisende sykehus (viderehenvises i spesialisthelsetjenesten). 

Nederst i henvisningsbildet under fanen Avvist henvisning fylles ut feltene Avvist kode, og 
Tilbakemelding gitt samt datoen for når dette er gitt. I feltet Type tilbakemelding angis om 
den er skriftlig. Som en hovedregel skal all tilbakemelding om avslag gjøres skriftlig til 
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pasient og henviser, og dokumenteres. Brev som skrives ut fra henvisningsskjermbildet 
gjelder i stedet for eget journalnotat. 

Følgende avvist kode skal benyttes når: 

 Henvisning mottatt fra allmennlege, spesialist (førstelinjetjenesten). Pasient 
har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjeneste: Bruk avvistkode: "Ikke 
medisinsk ind." 

 Henvisning som returneres til henvisende helseforetak, hvor henvisende 
instans har behandlingsansvaret: Bruk avvistkode: "Til annen institusjon" 

Behandler som avviser henvisningen må opprette avslagsbrev til pasient og henviser med 
begrunnelse for avslaget. 

1. Opprett avslagsbrev. Klikk på Dokumenter og velg Brev.. 
2. Velg rett brevmal fra nedtrekkmenyen:  

Henvisning fra førstelinjetjenesten (fastlege/avtalespesialist/spesialist): Behandler 
som vurderer henvisningen 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). Ventelistebrev nr. 5: Svar på 
henv, Avslag benyttes. 
 
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. Ventelistebrev nr. 32: Svar på 
viderehenv. Retur til henvisende sykehus  
 

3. Hak av for Rediger, klikk OK, og brevmalen kommer opp.  
4. Skriv inn begrunnelsen for avslaget. Unntaksvis kan begrunnelsen for avslaget bare 

sendes henviser. Pasienten skal likevel ha brev, og det må i disse tilfellene stå i 
pasientens brev: «Begrunnelse for avslaget er sendt til den som har henvist deg. 
Vennligst ta kontakt med henviser for mer informasjon» 

5. Stå med musepil i dokumentet, høyreklikk og velg Godkjenn.  
6. Velg kontorarbeidsgruppe som skal håndtere utskrift. 
7. Hvis du skal skrive eller diktere melding til kontor, trykk Skriv. Fyll ut melding, trykk 

Send. 
8. Du kommer tilbake til godkjenningsbildet, Godkjenn. 

  

3.5.2.2. Resultat "Behandles" 

Velges når vurderingsansvarlig lege/psykolog vurderer at pasienten skal få helsehjelp 
ved helseforetaket eller hos avtalespesialist.  

Henvisninger fra førstelinjetjenesten/avtalespesialist skal rettighetsvurderes. Se også 
brukerveiledninger for henvisninger videresendt i spesialisthelsetjenesten for samme 
tilstand og henvisninger som ikke skal rettighetsvurderes.  

Felter på høyre side i henvisningsbildet blir aktivert når Resultat settes til Behandles. Gule 
felt er obligatorisk. 
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Merk: Feltet «Henv.type» har skiftet navn til «Utfall av vurdering» og er flyttet fra venstre 
til høyre side i henvisningsbildet. Feltet er nå plassert sammen med øvrige felter for 
rettighetsvurdering og beskriver hva pasienten er rettighetsvurdert til - rett til Utredning 
(uavklart tilstand) eller Behandling (avklart tilstand). Se rød ramme. 

 

 

1. Omsorgsnivå Må fylles ut – velg omsorgsnivå fra nedtrekkmeny: Døgnopphold: 
Innleggelse i døgnavdeling (Både elektiv og ø.hj.) Aktuelt å benytte for: Alle 
heldøgnsenheter/ sengeposter. Dagbehandling, innleggelse: Planlagt innleggelse 
uten overnatting. Koden skal bare benyttes for dialyseenheter, tverrfaglig palliativt 
team/senter. og tverrfaglig dag-rehabilitering.  Forutsetter tilgang til seng. Gir DRG-
poeng som innleggelse, ingen egenandel for pasienten. Dagbehandling, poliklinikk: 
Mer omfattende behandling enn vanlig poliklinikk. Gir poliklinisk refusjon og 
pasienten betaler egenandel. Aktuelt å benytte for dagkirurgi, dagbehandling i 
poliklinikker. Naturlig å bruke dette omsorgsnivået også for poliklinisk cytostatika-
behandling, pga. kompleksiteten ved slike behandlinger. Poliklinisk konsultasjon: 
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Benyttes ved ordinære polikliniske konsultasjoner. Gir poliklinisk refusjon og 
pasienten betaler egenandel. 

2. Kontakttype: Kontakttype beskriver kun hva pasientens første kontakt med 
sykehuset skal være. Dette feltet har kun betydning for sortering av venteliste internt 
i avdelingen. Aktuelle valg i feltet kommer automatisk i forhold til valgte 
omsorgsnivå. Merk! «Utredning av rett til helsehjelp» brukes når pasient må tas inn 
til poliklinisk vurdering før behandler kan rettighetsvurdere pasienten. Da vil det 
dukke opp et «?» i feltet Rett til prioritert helsehjelp. Ved valg av Omsorgsnivå = 
Døgnopphold kommer Heldøgn som default verdi.  Dagopphold (skal ikke brukes 
knyttet til Døgnopphold, men kan ikke fjernes fra nedtrekkmenyen).  

3. Post/Lokalisering: Avhenger av valgt omsorgsnivå. Dersom det velges "Heldøgn" er 
det feltet "Post" som skal fylles ut, og det velges riktig post i nedtrekkmenyen. Ved å 
velge "Poliklinisk behandling" som omsorgsnivå, skal feltet "Lokalisering" fylles ut, 
og de ulike poliklinikkene vil fremkomme i nedtrekkmenyen for Lokalisering. Når lege 
her har valgt post/lokalisering vil de som er ansvarlige for ventelisten kunne se dette 
post/lokaliseringsfeltet ferdig utfylt i Vis I Venteliste I Venteliste 

4. Seksjon Velg aktuell seksjon fra nedtrekkmeny. Seksjon er den enheten i avdelingen 
som skal ha fagansvar for pasienten. Nedtrekkmenyen viser seksjonene i den aktuelle 
avdelingen. 

5. Fagområde Velg aktuelt fagområde fra nedtrekkmeny. Listen viser nasjonalt 
kodeverk for dette. Merk! Enkelte avdelinger dekker flere fagområder. Det er 
pasientens behov for helsehjelp fra et fagområde som skal velges. 

6. Diagnosegruppe Lokalt tilpasset kodeverk, brukes til sortering i ventelister. Avdeling 
og fagområde styrer valg av kode. Feltet vil stå tomt dersom det ikke er definert 
verdier for det aktuelle fagområdet eller avdeling 

7. Tentativ diagnose Sett inn antatt diagnose til pasienten ut fra opplysningene i 
henvisningen. Ved å klikke [F3] hentes ICD10-kodeverket frem. 

8. Hastegrad: default verdi: Planlagt eller venting over 24 timer. Andre valg benyttes i 
liten grad og er valgfritt 

9. Prioritet Tidsrom utfylt her vil gi automatisk beregning av dato i feltet Frist for start 
helsehjelp. Tiden beregnes ut fra verdi i feltet Resultat/Dato(vurderingsdato) 

10. Ressurstype: Evt. hvilken type behandler (lege, sykepleier etc.) som skal ta hånd om 
pasienten, velg fra nedtrekkmeny. Aktuelt bare for poliklinikk. Må ikke fylles ut. 

11. Tentativ dato Sett inn dato for når å angi at pasienten ønskes til kontakt. Angitt 
tidspunkt må være før frist for start helsehjelp utløper. Merk! Tentativ dato omgjøres 
til Ukebeskrivelse i ventelistebrev som "forventet inn i uke xx". Tentativ måned og 
Fast dato og tid skal ikke benyttes når henvisning rettighetsvurderes. Bruk av Fast 
dato og tid gjør at pasienten ikke finnes igjen på ventelisten. Skal bare benyttes 
dersom det allerede er gjort en avtale med pasienten. 

12. Oppmøtekommentar Informasjon fra dette feltet vises i skjermbildet for Planlagt 
behandling (både pol. og innleggelse) og i ventelister. Feltet kan redigeres. Benyttes 
til: Informasjon som gjelder den aktuelle kontakten (eks tolkebehov, behov for 
ledsager, om innkalling skal til andre enn pasienten og lignende) 

13. Utfall av vurdering: Må-felt. Feltet tilhører rettighetsvurderingen og beskriver 
hvilken type helsehjelp pasienten blir rettighetsvurdert til. Utredning benyttes når 
pasientens tilstand er uavklart og det kreves videre utredning og diagnostikk. Det 
videre behandlingsforløpet er uavklart på vurderingstidspunktet. Behandling 
benyttes når pasientens tilstand er avklart, dvs. det er overveiende sannsynlig at 
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vurderende behandler vet hva som er pasientens tilstand og hva som er sannsynlig 
behandlingsforløp. Kontroll benyttes ved oppfølging av pasient i et kontrollforløp. 
Opplæring, kurs, attester, rådgivning benyttes når henvisning ikke skal 
rettighetsvurderes men det er behov for pasientoppmøte. eks. førerkortvurdering, 
veiledning/ forespørsel, søknad om deltakelse på kurs, rituell omskjæring av gutter, 
avbrutt svangerskap før 12 uke. Øvrige valg i nedtrekksmenyen benyttes når det er 
aktuelt eks. graviditet 

14. Rett til helsehjelp Feltet viser automatisk "JA". Dersom pasienten er henvist fra et 
annet HF skal rettighet og frist for start helsehjelp følge pasienten. Opplysninger 
vil være innskrevet i feltet Henvisningsårsak. Dersom det ikke foreligger opplysninger 
om dette fra henvisende HF på vurderingstidspunktet skal vurderingen gjøres etter 
vanlige retningslinjer. Se også brukerveiledning «Henvisning fra annet HF - allerede 
rettighetsvurdert – Registrering» 
Merk! Feltet "JA" og frist start helsehjelpsdato låses ved lagring av henvisningen, og 
kan endres bare av de som har spesiell tilgang til dette. Hvis feilregistrert fristdato må 
dette endres før det sendes ut ventelistebrev med svar på rettighetsvurderingen. 

15. Frist for start helsehjelpdato skal settes individuelt. Det settes automatisk en dato 
hvis det er gjort valg i feltet Prioritet. Frist-datoen beregnes ut fra verdi i feltet 
Resultat/Dato(vurderingsdato) 
Dersom det er satt frist-dato fra et henvisende helseforetak skal denne settes inn 
her. Dette feltet låses sammen med "JA" i feltet Rett til prioritert helsehjelp. 

16. Risiko Ikke obligatorisk felt. Feltet skal beskrive hvilken risiko pasienten løper ved 
ikke å få oppfylt fristen til helsehjelp. Velg fra nedtrekkmeny. To valg: "Redusert 
livslengde" og "Ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet". 

Klikk Utfør/Lagre 
 
Henvisningen går nå videre som oppgave Henvisninger til oppfølging i arbeidsgruppe for 
Kontor. 
 

3.5.2.3. Resultat "Forespørsel"  

Denne status skal ikke brukes i forbindelse med ordinære henvisinger. Henvisningen 
forsvinner fra venteliste til vurdering. 

Forespørsel skal benyttes dersom 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. 

Status Forespørsel kan også benyttes dersom det er behov for å dokumentere at det er 
spesifikk årsak til oppslag i journal (eks. spesialisterklæring, uttak av kopi av 
journal, henvendelse fra annet sykehus eller fastlege om råd). Det skal da skrives inn i 
fritekstfeltet Admin.merknad hva som er årsaken til at Forespørsel er valgt. Dette vises i 
Pasientens henvisninger(F7) i feltet Henvisningens administrative merknad. Alternativt kan 
Grønnlys-funksjon benyttes. 
 
Merk! Svarbrev til offentlige instanser (eks: pasientskadeerstatningen, forsikringsselskaper, 
Fylkesmannen) skal opprettes i sakarkiv etter vanlige retningslinjer, og ikke i journal. 
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Dersom den som har sendt henvendelsen er samarbeidende helsepersonell kan svar 
opprettes og lagres i journal. 
Svarbrevet kan opprettes rett fra henvisningsskjermbildet. Brevet knyttes til henvisningen, 
og henvisers adresse og pasientens navn legges automatisk inn. 
 
Ha bildet Registrer henvisning oppe: 

1. Registrer Ansvarlig og Resultat: Forespørsel.  
2. Sett hake i feltet for Avslutt arbeidsflyt. 
3. Klikk Send og Lagre 
4. Opprett dokument: Brev u/ knytning til kontakt og send svar til henviser (edi) 

 
Dokumentet sendes automatisk til utskrift til fellesarbeidsgruppe Kontor i brukers avdeling, 
etter godkjenning.  
  

3.5.2.4. Resultat "Henvises annet sykehus" 

Bruk av dette valget innebærer at henvisningen ikke rettighetsvurderes. Resultat "Henvises 
annet sykehus" skal kun benyttes dersom aktuelt helseforetak ikke har behandlingstilbud 
for henvist tilstand, henvisninger som tydelig er feilsendt eller for videresending vedr. 
kapasitetsproblemer med fødeplass. Dato for når henvisning er mottatt i eget sykehus 
(første dato inn i spesialisthelsetjenesten) må følge henvisningen. Datoen registreres som 
ansiennitetsdato i mottakende sykehus. 

Bruk kikkert og finn aktuelt sykehus henvisningen skal videresendes til. Pasient og/eller 
henviser skal alltid rådføres før videresending av henvisning og gis mulighet til å ønske 
behandlingssted. 

  

3.6. Second opinion - anmodning om fornyet vurdering av henvisning 

Regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3. 

«Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin 
helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand. 
Ved behov for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, gjelder retten 
til fornyet vurdering også etter henvisning fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen og 
sosialtjenesten»  

Retten til fornyet vurdering oppstår på det tidspunkt pasienten har fått den første 
vurderingen. Pasientens krav om ny vurdering må være relatert til ønske om en fornyet 
vurdering i forhold til den første vurderingen. Pasienten behøver ikke oppgi begrunnelse 
for anmodning om ny vurdering. Med fornyet vurdering menes ny rettighetsvurdering. Det 
er ikke vurderingsfrist i disse tilfellene. 

Registrering i DIPS: 

 Registreres og vurderes som ny henvisning fra førstelinjetjenesten 

 Feltet Second opinion hakes av. 

 I feltet henvisningsårsak registreres: «Henvisning til fornyet vurdering» 
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4. Definisjoner  
 

Henvisningsperiode: Tidsperiode fra mottak av henvisning for ett og samme 
sykdomstilfelle til utredning, behandling 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. 
Dersom pasienten er rettighetsvurdert for samme tilstand ved henvisende sykehus og skal 
til behandling eller utredning ved mottakende sykehus. Rettighetsvurderingen skal som 
hovedregel bare foretas en gang for en tilstand. Vurderingsperioden løper fra mottaksdato 
selv om henvisningen er mangelfull.  

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

Primærhenvisning: DIPS-begrep. Henvisning for ny tilstand. MERK: Henvisning videresendt 
i spesialisthelsetjenesten (helseforetak til helseforetak) og som allerede er 
rettighetsvurdert ved annet helseforetak skal også registreres som en primærhenvisning. 

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

Vurderingsfrist: Lege/behandlere 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. 

Utfall av vurdering: Gjelder rettighetsvurdering sammen med frist start helsehjelp. Feltet 
beskriver type helsehjelp pasienten rettighetsvurderes til - Behandling (avklart tilstand) og 
Utredning (uavklart tilstand) NPR-rapporteres 

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 
 Prioriteringsforskriften 
 Forskrift om ventelisteregistrering 
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Relaterte dokumenter: 

 Arbeidsoppgaver i pasientadministrativt system og journal 

 Mine arbeidsoppgaver 

 Beskrivelse av ventelistebrev ‐ Regional standard 

 Feilsendte arbeidsoppgaver, overføre 

 Henvisning ‐ Primærhenvising ‐ Registrering 

 Henvisning fra annet HF ‐ allerede rettighetsvurdert ‐ Vurdering 

 Henvisninger som ikke skal rettighetsvurderes 

 Henvisning ‐ bruke sorteringskode 

 Endring i feltet "Rett til helsehjelp" 

 Journaldokument/skjema/blankett, opprette og skrive 
 
  
 
 


