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1. Endringer siden forrige versjon 

Prosedyren er gjennomgått og revidert  i sin helhet i henhold til digitale brevmaler, 
gjeldende lovverk og utvikling av digitale innbyggertjenester. 

 

2. Hensikt og omfang 

Prosedyren skal gi en enhetlig forståelse og praksis på tvers av helseforetak i håndtering av 
kapasitetsproblemer i Helse Sør-Øst. Den skal også bidra til korrekt bruk av regionale 
ventelistebrev som gjelder for kapasitetsproblemer (kapasitetsbrev).  

Prosedyren gjelder ved kapasitetsproblemer innen et medisinsk fagområde der 
helseforetaket ikke har startet å yte helsehjelp, eller hvor det ikke er tilfredsstillende 
fremdrift i pasientforløpet. For å forebygge fristbrudd og sikre en bedre utnyttelse av den 
totale kapasiteten i regionen, kan pasienter fra egen region viderehenvises ved 
kapasitetsproblemer dersom pasienten samtykker. 

Målgruppen er personell som håndterer henvisninger og ventelister og ledere som er 
ansvarlige i klinikken.  

2.1. Tabell 

Brev som er omtalt i prosedyren 
Nytt navneforslag på brevmal Stikkord 

Svar på henv, Avslag pga. kap. Fra annen helseregion. 

Svar på henv, viderehenv pga. kap.  
Fra region HSØ. Kontaktet pr telefon. Ønsker 
viderehenvisning. Fare for fristbrudd 

Svar på henv, Viderehenv pga. 
kap. før rettighetsvurd. 

Fra region HSØ. Kontaktet pr telefon. Ønsker 
viderehenvisning. Rettighetsvurdering gjøres av mottakende 
sykehus. 

Viderehenv, Venteliste pga.kap. 
Kontaktet pr telefon. Ønsker viderehenvisning. Fare for 
fristbrudd. Svar på henv.brev sendt tidligere. 

Viderehenv, Kontroll/beh pga.kap. Kontaktet pr telefon. Ønsker viderehenvisning. Frist innfridd. 

Svar på henv, Takker nei til annet 
beh.sted pga.kap. 

Kontaktet pr telefon. Ønsker ikke å viderehenvises. Fare for 
fristbrudd. 

Takker nei til annet beh.sted, 
Venteliste pga. kap.  

Kontaktet pr telefon. Ønsker å stå på venteliste i aktuelt 
foretak. Fare for fristbrudd. Svar på henv.brev sendt tidligere. 

Takker nei til annet beh.sted, 
Kontroll/beh. pga.kap. 

Kontaktet pr telefon. Ønsker å stå på venteliste i aktuelt 
foretak. Frist innfridd. 
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3. Ansvar  

Administrerende direktør i respektive helseforetak er ansvarlig for at prosedyren er kjent i 
eget helseforetak. 

4. Fremgangsmåte 

Håndtering av henvisninger ved kapasitetsproblemer og bruk av kapasitetsbrev 

Aktuelle momenter for vurdering av kapasitetsproblem er: 

 Forekomst av fristbrudd. 

 Forekomst av langtidsventende. 

 Forekomst der helsehjelpen er startet, men hvor det ikke er tilfredsstillende fremdrift 
i pasientforløpet. 

 Forekomst av relevante avviksmeldinger. 

Helseforetakene må vurdere forbruksrate for de aktuelle tjenestene. Det er en lederoppgave 
å vurdere om det foreligger et kapasitetsproblem. 

Helseforetakene i Helse Sør‐Øst er enige om å håndtere henvisninger ved 
kapasitetsproblemer med utgangspunkt i følgende prinsipper: 

 Pasientens ønske om valg av behandlingssted skal respekteres. 

 Pasienter fra Helse Sør-Øst kan ikke avvises, det er mottaksplikt i egen region. 

 Bosted er ikke et tillatt prioriteringskriterium når det gjelder pasienter som velger seg 
til et behandlingssted i sin bostedsregion. 

 Henvisning fra primærhelsetjenesten i egen region skal rettighetsvurderes hvis ikke 
annet er avtalt med mottakende behandlingssted. 

Dersom videre henvisning til annet bandlingssted er aktuelt skal pasienten kontaktes pr 
telefon før henvisningen videresendes: 

o Innhente muntlig samtykke fra pasient. 
o Informere om tidspunkt (dato eller uke) for helsehjelp 
o Informere om eventuell økte materialkostnader ved bruk av avtalespesialist. 
o Eventuell konsekvens ved å takke nei i forhold til tid. 

 Ved en vurdering av hvilke pasienter som skal spørres om videre henvisning kan det 
unntaksvis tas hensyn it pasientens bosted (opptaksområdet tilhørighet), alder, 
helsesituasjon, sosiale forhold med mer, dersom dette er nødvendig for å sikre 
pasienten forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp. 

 Den som viderehenviser skal forsikre seg om at mottakende behandlingsted har 
kapasitet til å starte utredning/behandling innen den fristen som er satt for start av 
helsehjelp. 

 Samarbeidet mellom helseforetakene skal styrkes, og Velg behandlingsted (VBS) (en 
del av Fritt behandlingsvalg (FBV)) skal brukes aktivt som formidler til å finne 
løsninger for enkeltpasienter. 

 Pasientene skal sikres god informasjon om viderehenvisningen og årsaken til dette. 
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 En viderehenvisning skal dokumenteres i journal. 

 Henvisninger av pasienter bosatt utenfor Helse Sør-Øst kan og bør avvises hvis man 
ikke klarer å gi forsvarlig tilbud til pasienter innen egen region. 

Det er til enhver tid helseforetaket som har pasienten på venteliste som er ansvarlig for 
eventuelt fristbrudd. 

4.1 Regionale ventelistebrev for bruk ved kapasitetsproblemer 

For å bruke kapasitetsbrevene må det være dokumentert at det foreligger et 
kapasitetsproblem ved egen avdeling. Denne vurderingen er tillagt avdelingsleders 
ansvarsområde. Avdelingsleder vurderer hvem som skal kontakte pasienten. Før 
henvisningen videresendes skal pasienten kontaktes muntlig for samtykke. Dersom en 
henvisning skal videresendes som følge av kapasitetsproblemer, må man sørge for at fristen 
for rettighetsvurderingen overholdes. Det skal som hovedregel gjøres en rettighetsvurdering 
før henvisningen videresendes, hvis ikke annet er avtalt med mottakende behandlingssted. 
Brevmalene som skal brukes til pasienter som viderehenvises er utformet slik at 
viderehenvisningen skjer etter rettighetsvurderingen. En viderehenvisning kan imidlertid 
også skje før rettighetsvurderingen er foretatt, forutsatt at dette gjøres så raskt slik at 
pasientens vurderingsfrist overholdes.  

Brevene skal sendes til både pasient og henviser. 

1) Brevmal: Svar på henv, Avslag pga. kap. 

 Brevet skal brukes til pasient fra annen helseregion enn Helse Sør‐Øst som avvises 
pga. manglende kapasitet. 

 Hovedregel er at alle pasienter skal vurderes på lik linje uavhengig av bosted.  

 Henvisninger kan bare avvises dersom det er fare for at behandlingsstedet ikke kan 
oppfylle forpliktelser for pasienter fra egen region. 

 For mer informasjon se rundskriv IS‐8/2015 (s. 42) 

 Avvisning av pasienter som er henvist fra andre regioner kan skje uten at 
henvisningene rettighetsvurderes, da det er en annen region som har sørge‐for-
ansvaret for pasienten. Når behandlingsstedet avviser en henvisning skal 
henvisningen returneres til henvisende instans umiddelbart. 

2) Brevmal: Svar på henv, Viderehenv. Pga. kap. 

Brevet skal brukes til pasient fra Helse Sør-Øst med rett til nødvendig helsehjelp, men som 
viderehenvises pga. manglende kapasitet. 

Forutsetninger: 

 Viderehenvisningen må være avtalt med mottakende behandlingsted, f.eks. 
formidlet gjennom Velg behandlingssted (VBS). 
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 Før henvisningen videresendes skal pasienten kontaktes muntlig for samtykke. Det 
skal gis informasjon om situasjonen for å fange opp de tilfellene hvor pasienten 
motsetter seg at henvisningen videresendes til det aktuelle behandlingsstedet. 
Pasienten kan ha spesielle grunner til ikke å ønske å få sine personopplysninger 
oversendt til annet aktuelt behandlingssted og det bør i et slikt tilfelle undersøkes om 
det da er mulig å finne et annet behandlingssted med kapasitet. 

 Det må foreligge et tilbud, med konkret time for utredning / behandling ved 
mottakende behandlingssted. 

 Viderehenvisningen må inneholde alle relevante opplysninger relatert til hvilket 
stadium i henvisningsforløpet viderehenvisningen skjer, herunder opplysninger om: 

o ansiennitetsdato  
o vurderingsdato 
o pasientens rettighetsstatus (utredning, behandling) 
o dato for frist start helsehjelp 
o helsehjelp igangsatt (ventetid sluttdato) 
o Pakkeforløp – forløpsdatoene 

3) Brevmal: Svar på henv, Viderehenv. Pga.kap. før rettighetsvurd. 

Brevet skal brukes til pasient fra Helse Sør-Øst som viderehenvises før 
rettighetsvurdering pga. manglende kapasitet. 

Forutsetninger: 

 Avtale om rettighetsvurdering og viderehenvisning må være avtalt med mottakende 
behandlingsted, f.eks. formidlet gjennom Velg behandlingssted (VBS).  

 Før henvisningen videresendes skal pasienten kontaktes muntlig for samtykke. Det 
skal gis informasjon om situasjonen for å fange opp de tilfellene hvor pasienten 
motsetter seg at henvisningen videresendes til det aktuelle behandlingsstedet. 
Pasienten kan ha spesielle grunner til ikke å ønske å få sine personopplysninger 
oversendt til annet aktuelt behandlingssted og det bør i et slikt tilfelle undersøkes om 
det da er mulig å finne et annet behandlingssted med kapasitet. 

 Viderehenvisningen må sendes umiddelbart for å ivareta vurderingsfrist på 10 
virkedager.  

4) Brevmal: Svar på henv. Takker nei til annet beh.sted pga. kap. 

Brevet skal brukes til pasient med rett til nødvendig helsehjelp som er informert om 
det kommende fristbruddet, og som likevel vil stå på venteliste ved opprinnelig 
behandlingssted.  

Forutsetninger: 

 Pasienten takker nei til et konkret tilbud ved annet aktuelt behandlingssted. 

 Pasienten er informert om at dette medfører at pasienten mister sin rett til å 
påberope seg helsehjelp via Helfo Pasientformidling (PF). 

 Ansvarlig behandler må informere pasienten om situasjonen og eventuelle 
helsemessige konsekvenser dette kan medføre for pasienten.  
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5) Brevmal: Viderehenv venteliste pga. kapasitet 

Brevet skal brukes til pasient med rett til nødvendig helsehjelp som tidligere er satt på 
venteliste med tentativ dato før frist for start helsehjelp. På grunn av kapasitetsproblemer 
ved opprinnelig helseforetak må pasienten viderehenvises. Det er tidligere sendt Svar på 
henv. ventelistebrev. 

Forutsetninger: 

 Viderehenvisningen må være avtalt med mottakende behandlingsted, f.eks. 
formidlet gjennom Velg behandlingssted (VBS). 

 Før henvisningen videresendes skal pasienten kontaktes muntlig for samtykke. Det 
skal gis informasjon om situasjonen for å fange opp de tilfellene hvor pasienten 
motsetter seg at henvisningen videresendes til det aktuelle behandlingsstedet. 
Pasienten kan ha spesielle grunner til ikke å ønske å få sine personopplysninger 
oversendt til annet aktuelt behandlingssted og det bør i et slikt tilfelle undersøkes om 
det da er mulig å finne et annet behandlingssted med kapasitet. 

 Det må foreligge et tilbud, med konkret time for utredning / behandling ved 
mottakende behandlingssted. 

 Viderehenvisningen må inneholde alle relevante opplysninger relatert til hvilket 
stadium i henvisningsforløpet viderehenvisningen skjer, herunder opplysninger om: 

o ansiennitetsdato  
o vurderingsdato 
o pasientens rettighetsstatus (utredning eller behandling) 
o dato for frist start helsehjelp 
o helsehjelp igangsatt (ventetid sluttdato) 
o Pakkeforløp - forløpsdatoene 

6) Brevmal: Viderehenv kontroll pga. kapasitet 

Brevet skal brukes til pasient der videre forløp flyttes til annet behandlingssted pga. 
kapasitetsproblemer ved opprinnelig behandlingssted. Det er tidligere sendt Svar på 
henv. ventelistebrev. 

Forutsetninger: 

 Viderehenvisningen må være avtalt med mottakende behandlingsted, f.eks. 
formidlet gjennom Velg behandlingssted (VBS). 

 Før henvisningen videresendes skal pasienten kontaktes muntlig for 
samtykke. Det skal gis informasjon om situasjonen for å fange opp de 
tilfellene hvor pasienten motsetter seg at henvisningen videresendes til det 
aktuelle behandlingsstedet. Pasienten kan ha spesielle grunner til ikke å ønske 
å få sine personopplysninger oversendt til annet aktuelt behandlingssted og 
det bør i et slikt tilfelle undersøkes om det da er mulig å finne et annet 
behandlingssted med kapasitet. 

 Det må foreligge et tilbud, med konkret time for utredning / behandling. 
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 Viderehenvisningen må inneholde alle relevante opplysninger relatert til 
hvilket stadium i henvisningsforløpet viderehenvisningen skjer, herunder 
opplysninger om: 

o ansiennitetsdato  
o vurderingsdato 
o pasientens rettighetsstatus (utredning eller behandling) 
o dato for frist start helsehjelp 
o helsehjelp igangsatt (ventetid sluttdato)Pakkeforløp – forløpsdatoene 

7) Brevmal: Takker nei til annet beh.sted, Venteliste pga. kap. 

Brevet skal brukes til pasient med rett til nødvendig helsehjelp som tidligere er satt 
på venteliste med tentativ dato før frist for rett til helsehjelp. På grunn av endringer i 
kapasitet må pasienten nå viderehenvises. Pasienten er informert om at 
helseforetaket ikke vil kunne overholde fristen, men ønsker likevel å bli stående på 
venteliste. Det er tidligere sendt Svar på henv. ventelistebrev. 

 Forutsetninger: 

 Pasienten takker nei til et konkret tilbud ved annet aktuelt behandlingssted. 

 Pasienten er informert om at dette medfører at pasienten mister sin rett til å 
påberope seg helsehjelp via Helfo Pasientformidling (PF). 

 Ansvarlig behandler må informere pasienten om situasjonen og eventuelle 
helsemessige konsekvenser dette kan medføre for pasienten.  

8) Brevmal: Takker nei til annet beh.sted, kontroll/beh. pga. kap. 

Brevet skal brukes til pasient som har fått innfridd fristen, og videre forløp tilbys å 
flyttes til annet behandlingssted pga. kapasitetsproblemer ved opprinnelig 
behandlingssted. Pasienten ønsker å bli stående på venteliste ved opprinnelig 
behandlingssted.  

Forutsetninger: 

 Pasienten takker nei til et konkret tilbud ved annet aktuelt behandlingssted. 

 Ansvarlig behandler må informere pasienten om situasjonen og eventuelle 
helsemessige konsekvenser dette kan medføre for pasienten.  

 

5. Definisjoner 
 

Nasjonal behandlingstjeneste 
Pasienter fra andre helseregioner som henvises til nasjonale eller flerregionale 
behandlingstjenester kan ikke avvises pga. manglende kapasitet. 
Med nasjonal behandlingstjeneste menes en tjeneste som er lagt til en institusjon i 
spesialisthelsetjenesten med monopol på tjenesten i Norge. Behandlingstilbudet er 
landsdekkende og må være godkjent fra Helse- og omsorgsdepartementet som nasjonal 
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behandlingstjeneste. En nasjonal behandlingstjeneste er godkjent for enten utredning eller 
behandling, eventuelt for både utredning og behandling. 
 
Fritt behandlingsvalg (FBV) 
Fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter har rett til å velge ved hvilken offentlig eller 
privat virksomhet henvisningen skal vurderes ved. (Pasienter kan bare velge mellom 
virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter). 
 
Fritt behandlingsvalg innebærer videre at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten har rett til å velge hvilken offentlig eller privat virksomhet den 
planlagte helsehjelpen skal ytes ved. Retten gjelder alle offentlige virksomheter og private 
virksomheter som enten har avtale med et regionalt helseforetak eller er godkjente av Helfo, 
se forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling 
fra staten. For mer informasjon se Helsenorge.no 
 
Retten til å velge gjelder ikke i øyeblikkelig hjelp-situasjoner. Retten til å velge gjelder på 
hvert stadium i pasientforløpet, men ikke mellom behandlingsnivå. 
 
Informasjonstjenesten Velg behandlingssted (VBS) (tidligere fritt sykehusvalg) består av en 
nettside og en telefontjeneste. Nettsiden www.helsenorge.no/velgbehandlingssted eies av 
Helsedirektoratet. Ansvaret for telefontjenesten er lagt til RHF-ene. Telefontjenesten, 
Informasjonstjenesten Velg behandlingssted (VBS) besvares av pasientrådgivere som har 
oversikt over ventetider i spesialisthelsetjenesten, pasientrettigheter og valgmuligheter. 
Pasientrådgiverne følger også opp manglende oppdatering av forventet ventetid på 
behandlingsstedene, og etterser at informasjonen er korrekt. jfr. veileder for fastsetting av 
forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted. 
VBS har et telefonnummer for brukere 800 41 004, og et telefonnummer for helsepersonell 
800 50 004. Tjenesten er hjemlet i Lov om pasient- og brukerrettigheter og 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-11. 
 
Helfo Pasientformidling (PF) Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling 
dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis. 
Helfo vil da forsøke å finne et annet behandlingstilbud til pasienten. Spesialisthelsetjenesten 
er ansvarlig for utgiftene. Fristbrudd skal primært varsles elektronisk. Dersom dette ikke er 
mulig, kan manuell varsling benyttes. Helfo pasientformidling må da kontaktes på telefon 
960 96 533. Pasienten kan også selv ta kontakt med Helfo om fristbrudd. 
 
Forbruksrate: 
Med forbruksrater menes aldersjusterte rater for antall konsultasjoner eller for antall 
innleggelser for hvert boområde. 
 

6. Referanser 
  

Pasient - og brukerrettighetsloven 
Spesialisthelsetjenesteloven 
Forskrift om ventelisteregistrering  
Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten 
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer
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https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted 
https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/samarbeid/avtaler-med-private/avtalespesialister 
 

 
Relaterte dokumenter  
Overføring av pasienter mellom helseforetak i Helse Sør-Øst 
Melde behov til Helfo Pasientformidling (PF) 
Beskrivelse av regionale ventelistebrev 
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