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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 
Følgende endringer er utført: 

 Endring av tekst vedr. ventelistebrev 

 Registrering av henvisning ved graviditet. 
 

2. Målgruppe og omfang  
 

Brukerveiledningen gjelder for de tilstander som ikke skal rettighetsvurderes men 
allikevel har behov for bistand i spesialisthelsetjenesten.  På grunn av mangelfull 
funksjonalitet i DIPS ved henvisninger som ikke skal rettighetsvurderes, må prosedyren 
følges for korrekt registrering og rapportering. 
Dette gjelder for eksempel: 

 Førerkortvurdering 
 Veiledning/ forespørsel 
 Søknad om deltakelse på kurs 
 Rituell omskjæring av gutter 
 Avbrutt svangerskap før 12 uke 
 Søknad om fødeplass 

Brukerveiledningen gjelder for vurderingsansvarlig overlege/psykologspesialist og personell 
som er knyttet til henvisningsprosessen. 

 

3. Fremgangsmåte 
 

Ikke aktuell for rettighetsvurdering, ikke behov for pasientoppmøte. 

 I de tilfeller hvor det ikke er behov for pasientoppmøte eks. Veiledning / 
forespørsel blir henvisningene registrert som mottatt i henvisningsbildet 

 Resultat: Forespørsel. 
 Opprett dokument: Brev u/ knytning til kontakt og send svar til henviser (edi) 

 Merk: Forespørsel skal kun benyttes der man ikke skal ha pasientkontakt. 
Henvisningsperioden lukker seg, og henvisningen blir borte fra ventelisten 
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Ikke aktuell for rettighetsvurdering, men behov for pasientoppmøte til behandling, kurs/ 
opplæring, svangerskap etc. 

Eks. 

 Førerkortvurdering 
 Rituell omskjæring av gutter  
 Kurs/ opplæring 
 Avbrutt svangerskap før 12 uke 
 Søknad om fødeplass 
 Henvisning til rutine ultralyd i uke 17-19 

For å få registrert aktivitet i DIPS må alle felter for rettighetsvurdering utfylles. Dette gjelder 
også i de tilfeller hvor henvisninger ikke skal rettighetsvurderes. Det er derfor viktig at 
feltet Utfall av vurdering blir utfylt med kode "Opplæring, kurs, attester og rådgivning" eller 
«Graviditet» og korrekt ventelistebrev blir sendt slik at avdelingen ikke pådrar seg 
unødvendig fristbrudd.  

Bruk av «Graviditet» som utfall av vurdering: 

Når det under graviditeten oppstår behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, 
og helsehjelpsbehovet omhandler svangerskapet, skal ikke henvisning 
rettighetsvurderes. Eks. henvisning til fosterdiagnostikk og genetisk veiledning, 
henvisning pga. lite fosteraktivitet.  
Obstetrikk er ikke inkludert i prioriteringsveilederen fordi de fleste vil ha behov for 
tilsyn innen få dager eller uker og kategoriseres derfor som øyeblikkelig hjelp. 
I de tilfellene henvisningen ikke registreres som øyeblikkelig hjelp i DIPS skal 
«Graviditet» benyttes som utfall av vurdering. (f.eks. søknad om fødeplass og tilbud 
om rutine ultralyd) 
 

Følgende felter i henvisningsbilde fylles ut slik når det er behov for pasientoppmøte til 
behandling, kurs/ opplæring, svangerskap etc. 

 Resultat: Behandles 
 Kontakttype settes ut fra hva som skal gjøres med pasienten ved første oppmøte 
 Fagområde: Aktuelt fagområde sett ut fra ansvar. 
 Tentativ dato settes til planlagt tid for oppmøte. Se rød ramme i bilde 
 Utfall av vurdering: Opplæring, kurs, attester og rådgivning eller Graviditet. Se rød 

ramme i bilde 
 Frist start helsehjelp dato settes lik «vurdert dato». Se blå ramme i bilde 
 Ventetid sluttdato settes lik "vurdert dato». Se blå ramme i bilde 

Ventelistebrev: Svar på henv, Venteliste - uten rettigheter og Innkalling til time – uten 
rettigheter benyttes. Ved kurs benyttes brev: Kurs 
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4. Referanser 
 

 

 Pasient- og brukerrettighetsloven 
 Prioriteringsforskriften 
 
Relaterte dokumenter  

 Henvisning – Primærhenvisning – Registrere 
 Henvisning fra annet HF - allerede rettighetsvurdert - Vurdering 
 Henvisning, ferdig vurdert til oppfølging 
 Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-063.html&emne=pasientrettighetslov*&
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20001201-1208.html

