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Tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark ved Helse Finnmark, 
Klinikk Hammerfest - Fra mottak av henvisning til oppstart av 
behandling ved tykk- og endetarmskreft 
  
Saksansvarlig: Klinikksjef Vivi Brenden Bech 
Saksbehandler: Avdelingsleder Bente Brataas, Kirurgisk/ortopedisk avdeling 
Møtedato: 30. oktober 2013 
 
Sammendrag 
Fylkesmannen i Finnmark hadde tilsyn ved Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest fra 
10.01.12 fram til endelig rapport 23.08.12. 
Hensikten med tilsynet var å undersøke om foretaket gjennom systematisk styring, 
tilrettelegging og forbedring sikrer forsvarlig pasientforløp og at regelverket følges fra mottak 
av henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft. 
Rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innenfor de reviderte områdene. 
 
Systemrevisjonen omfattet følgende områder: 
1. Motta, registrere og videreformidle henvisninger internt i virksomheten. 
2. Vurdere henvisninger og prioritere start helsehjelp. 
3. Utrede, diagnostisere og iverksette behandling. 

Systemrevisjonen ble gjennomført ved granskning av dokumenter, intervjuer og andre 
undersøkelser. 
Områdene som tilsynet omfattet er: 
- Medisinsk avdeling 
- Kirurgisk avdeling 
- Røntgenavdeling 
- Koordineringsavdeling 

Gjeldende regelverk: 
- Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten. 
- Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten. 
- Lov av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter. 
- Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournaler. 
- Forskrift av 1. desember 2000 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utland og om klagenemd. 
- Forskrift av 7. juli 2000 om ventelisteregistrering. 
- Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 

Dokumentunderlag: 
Virksomhetens egen dokumentasjon 
- Organisasjonskartet 
- Innholdsfortegnelse på kvalitets- og internkontrollsystemet 
- Beskrivelse av hvem som inngår i behandling av henvisninger og hvilke oppgaver de har 
- Redegjørelse for opplæring som er gitt 
- Beskrivelse av avviksystem 
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- Rutine for arbeid med kvalitet (KVAM) 
- Rutine for melding av avvik i Doc Map. 

Dokumenter gjennomgått under revisjonsbesøk 
- 13 journaler 
-  Stillingsbeskrivelse sekretærtjenesten 
- Stillingsbeskrivelse for koordineringen 
- Mal for utgående brev: svar på henvisning, ikke prioritert helsehjelp 
- Mal for utgående brev: svar på henvisning, rett til prioritert helsehjelp 

Deltagere ved intervju 
- Randi Hjertø, sykepleier 
- Ingeborg eliassen, fagkonsulent 
- Bjørn Wembstad, avdelingsoverlege 
- Inge A. Nilsen, sekretær kir. Pol 
- Vivi B. Bech, klinikksjef 
- Vigdis Kvalnes, ass. klinikksjef 
- Nina S. Andreassen, kontorleder kir. avd. 
- Liss Mauno, kontorleder med. avd. 
- Enid Larsen, sekretær med. avd. 
- Arnt Johannessen, overlege kir. avd. 
- Grete Nordvang, avdelingsleder radiologi 
- Hans Petter Fundingsrud, adm.dir. 

 
Oppsummering og konklusjoner: 
Avvik: 
Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest, sørger ikke for at håndtering av viderehenvisninger 

er i tråd med regelverket. 
I tillegg avdekket klinikken selv egne svakheter ved behandling av henvisninger for 

pasientgruppen som tilsynet omhandler:  
- Manglende prosedyre for håndtering av henvisninger. 
- Henvisningene fra henvisende lege er mangelfull. 
- Pasienter som skal til colonskopi kan stå på forskjellige ventelister. 
- Vanskelig å avvikle scopier i rett tid.  

I klinikkens tilbakemelding på rapporten til Fylkesmannen 12.09.12 ble følgende tiltak 
presentert og de skulle gjennomføres innen juni 2013: 
- Lean -prosjekt for å gjennomgå pasientforløpet for denne pasientgruppen, fra henvisning er 

mottatt til behandling er påbegynt. 
- Utarbeide klare prosedyrer for håndtering av henvisninger. 
- Utarbeide henvisningskriterier fra henvisende lege. 
- Kvalitetsikre at behandlingsnivåene i Dips ikke er til hinder for oppfølging av ventelister. 
- Faste scopidager. 

Følgende tiltak er gjennomført: 
- Prosedyre for håndtering av viderehenvisninger er utarbeidet, godkjent og opplæring i 

forhold til denne er gitt. 
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- Informasjonsbrev omhandlende henvisninger er sendt alle primærleger i Finnmark. Dette 

er også formidlet via praksisnytt og informasjonsbrevet ligger på Legesida. 
- Klinikken har gjennomført opplæring av alle sekretærer i gjeldende prosedyrer for 

oppfølging av ventelister og håndtering av fristbrudd. 
- Det er innført faste, regelmessige tider for scopier. 
- Klinikken har opprettet en stilling som kreftkoordinator. Dennes oppgave er å følge 

pasientforløpet fra mistanke om kreftsykdom for å sikre at utredning, behandling og 
kontroller skjer innen gitte frister, både internt og eksternt. Kreftkoordinator vil som følge 
av sin kontrollfunksjon, ha en viktig rolle med hensyn til å avdekke svakheter i vårt 
system, og å melde dette i vårt avviksystem Doc Map.  

 
Vedlegg: 

1. Rapport fra Fylkesmannen i Finnmark datert 23.8.2012 
2. Tilbakemelding fra Helse Finnmark datert 12.9.2012 
3. Oppfølging etter tilsyn – Fylkesmannen i Finnmark datert 17.12.2012 
4. Oppsummeringsrapport – Helsetilsynet datert 23. mai 2013 
5. Oppfølging etter tilsyn – Helse Finnmark datert 7. juni 2013 
6. E-post korrespondanse Fylkesmannen i Finnmark – Klinikksjef Vivi Brenden Bech 

datert 28.8.2013 og 6.9.2013 
7. Registrering av henvisninger inkludert overføring fra annet sykehus 
8. Brev til primærleger i Finnmark datert 29. mai 2013 
9. Diverse retningslinjer og prosedyrer fra DocMap 
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Helse Finnmark HF Telefon: 78 42 10 00* Besøksadresse: Avd: Klinikk Hammerfest Saksbehandler:
Sykehusveien 35 Avd tlf:  Ingeborg Eliassen
9613 Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Avd faks:  Dir tlf: 78421200
Org nr: www.helse-finnmark.no Avd e-post: Saksbehandler epost:
MVA 983 974 880 NO Ingeborg.Eliassen@helse-finnmark.no

Fylkesmannen i Finnmark
Helse- og sosialavdelingen
Statens hus
9815 VADSØ

Deres ref: Vår ref: Sted / Dato:

2012/714 2012/92-6 Hammerfest, 12.09.2012

Tilbakemelding på rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og 
utredning av pasienter med tykk og endetarmskreft ved Helse Finnmark klinikk 
Hammerfest

Viser til tilsendt rapport fra tilsynet med håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med 
tykk- og endetarmskreft, der det ble konstatert ett avvik. I følgebrev ber fylkesmannen om 
tilbakemelding på plan for hvordan klinikken skal lukke avviket.

Avvik:
Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest sørger ikke for at håndtering av viderehenvisninger er i 
tråd med regelverket.

Under tilsynet avdekket klinikken mange svakheter ved behandlingen av henvisninger for 
pasientgruppen som tilsynet omhandlet. Klinikken ble spesielt oppmerksomme på at god praksis i 
hovedsak skyldtes oppmerksomme medarbeidere,og ikke godt innarbeidede prosedyrer og 
arbeidsrutiner.

Klinikken har igangsatt et eget Lean-prosjekt som skal gjennomgå pasientforløpet for denne 
pasientgruppen, fra henvisning er mottatt til behandlingen er påbegynt. 

Problemstillinger som man arbeider med, forslag til tiltak og planlagt gjennomføringsdato følger:
● Manglende prosedyrer for håndtering av henvisninger. Utarbeide klare prosedyrer. 1. 

desember
 Henvisningene fra henvisende lege er mangelfull. Informasjon til fastlegene via 

praksiskonsulentene. Utarbeide egne henvisningskriterier. Ca 15. desember.
 Pasienter som skal til colonscopi kan stå på flere ventelister. Kvalitetssikre at

behandlingsnivåene i Dips ikke er til hinder for oppfølging av ventelister. 
Gjennomføringsdato usikker.

 Vanskelig å få avviklet scopier i tide. Faste scopidager. Vår 2013

Helse Nord RHF har for tiden en total gjennomgang av Dips for å bedre brukersnittet, samt sikre 
kommunikasjonen mellom de forskjellige nivåene i helsetjenesten. Klinikk Hammerfest mener 
oppfølging av denne pasientgruppen vil forbedres når kommunikasjonsmulighetene blir bedre. I 
tillegg vil en få del funksjoner som sikrer bedre oppfølging.
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Klinikk Hammerfest har plan om å lukke avviket innen juni 2013. Det kan synes lenge til, men vi 
vet at endring av rutiner og implementering av nye prosedyrer tar tid. Dette arbeidet krever godt 
samarbeid mellom avdelingene og store endringer for enkelte.

Med vennlig hilsen
Helse-Finnmark HF

Vivi B. Bech Ingeborg Eliassen
Klinikksjef Fagkonsulent
Klinikk Hammerfest

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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DERES REF: l YOUR REF: VAR REF: l OUR REF: DATO: /DATE 

2011/766 23. mai 2013 

Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestens 
håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med 
tykk- og endetarmskreft- oppsummeringsrapport 

Fylkesmennene gjennomførte i 2012 landsomfattende tilsyn med 
spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med 
mistanke om tykk- og endetarmskreft. 

For pasienter med kreft eller andre alvorlige sykdommer kan svikt få alvorlige følger. 
Tilsynet undersøkte om helseforetakene gjennom systematisk styring sikret forsvarlig 
håndtering av henvisninger og pasientlogistikk frem til oppstart av behandling til 
denne pasientgruppa. 

Tilsynet avdekket at ansiennitetsdato og rettighetsstatus ikke ble videreformidlet eller 
innhentet ved internhenvisninger mellom sykehusavdelinger og ved 
viderehenvisninger mellom helseforetak. Disse forholdene er etter Statens helsetilsyns 
oppfatning alvorlige systemfeil. Funnene tilsier tiltak på flere områder: 

• kontinuerlig oppfølging fra ledelsen for å sikre god pasientlogistikk 
• opplæring i pasientrettigheter 
• opplæring i elektroniske journal- og pasientadministrative systemer 
• opplæring om risiko for negative konsekvenser for pasienter ved svikt 
• standardisering og opplæring i rutiner. 

Vi forventer at helseforetak og regionale helseforetak bruker rapporten som underlag 
for gjennomgåelse og forbedring i hele virksomheten. 

Statens helsetilsyn 
Norwegian Board of 
Health Supervision 

Org. nr.: 974 761 394 

Postadresse l Postal address: 
Pb 8128 Dep, 
N0-0032 OSLO, Norway 
Besøksadresse l Street address: 
Calmeyers gate 1 

Fakturaadresse l lnvoice address: 
Statens helsetilsyn 
Fakturamottak SSØ 
Pb 4104, 2307 Hamar 

Tlf. l Tel.: (+47) 21 52 99 00 
Faks l Fax: (+47) 21 52 99 99 
E-post l E-mail: 
postmottak@helsetilsynet no 
Internett: www.helsetilsynet no 



I tråd med Meld. St. 9 (2012-2013) trengs det også en sterkere nasjonal styring av 
elektroniske pasientjournaler og pasientadministrative systemer. Utvikling av disse 
systemene vil være et kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Oppsummeringsrapporten og rapporter fra de enkelte tilsyn finnes på 
www.helsetilsynet.no 
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flu.~ RY~ 
Jan Fredrik Andresen 
direktør 

Marianne N oodt 
fagsjef 

Vedlegg: Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av 
pasienter med tykk- og endetarmskreft. Oppsummering av landsomfattende 
tilsyn i 2012. Rapport fra Helsetilsynet 4/2013. 
Liste over mottakere av rapporten. 

Saksbehandler: Pål Børresen 21529967 
Elisabeth Arntzen 2152997 4 
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Fylkesmennene gjennomførte i 2012 
tilsyn med helseforetakenes håndtering 
av henvisninger og utredning av pasi-
enter med tykk- og endetarmskreft. 
Tilsynet ble gjennomført som system-
revisjon. Det ble konstatert avvik på 17 
av 28 steder, og til sammen ble det 
 konstatert 24 avvik. Tilsynene ble gjen-
nomført med regionvise tilsynsteam satt 
sammen fra fylkesmennene. I tillegg ble 
det gjennomført en enkel kartlegging av 
foretakenes måloppnåelse av forløps-
tidene. 

Tilsynet har vist at flere foretak ikke har 
håndtert henvisninger i samsvar med 
 regelverket. Foretak sikrer ikke at ansien-
nitetsdato og rettighetsstatus formidles 
ved viderehenvisning og foretak sikrer 
ikke at disse opplysningene innhentes 
ved mottak av henvisninger. Manglende 
formidling og innhenting av ansienni-
tetsdato innebærer brudd på venteliste-
forskriften. 

Ved mottak av viderehenvisninger gjen-
nomfører også flere foretak nye rettig-
hetsvurderinger for pasienter som alle-
rede er vurdert som rettighetspasienter. 
Pasientens rettighetsstatus innhentes 
ikke, og det gis nye juridiske frister for 
samme pasientforløp/tilstand. Nye 
 rettighetsvurderinger, innen samme 
 pasientforløp, innebærer brudd på 
pasient- og brukerrettighetsloven (pasrl.) 
§ 2-1 b, jf. prioriteringsforskriften § 4. 

Manglende sikring av informasjon om 
ansiennitetsdato og rettighetsstatus skjer 
både ved interne henvisninger mellom 
avdelinger/enheter i samme helseforetak 

og ved viderehenvisninger mellom to 
foretak. 

Tiden som spesialisthelsetjenesten 
 allerede har brukt på pasientforløpet/ 
tilstanden, tas ikke med ved vurderin-
gen av viderehenvisningen og den på-
følgende utrednings- og behandlings-
logistikk. I praksis starter pasient-
forløpene på nytt. 

Sammen med manglende oppfølging av 
opprinnelig rettighetsstatus, og med nye 
juridiske frister, innebærer dette en 
praksis hvor viderehenviste pasienter 
ikke prioriteres ut fra den fristen som 
opprinnelig var satt for helsehjelp. 
Fristen skal være satt for når helse-
hjelpen senest skal starte og ut fra at 
hele det påfølgende behandlingsforløp 
skal være forsvarlig. Fastsettelse av nye 
frister, uten å innhente og ta hensyn til 
opprinnelig frist og prioritering, kan 
medføre at innkallinger til undersø-
kelse/behandling skjer senere enn det 
som var forutsatt ved første rettighets-
vurdering. De viderehenviste blir 
vurdert, innkalt og prioritert på samme 
måte som når de henvises for første 
gang. 

En annen konsekvens av nye ansiennitets-
datoer og rettighetsvurderinger for 
samme pasientforløp/tilstand, er at 
 styringsdata for virksomheten blir feil. 
Tilsvarende vil innrapporteringer basert 
på disse tallene være forbundet med feil. 
Foretakets mulighet for sammenligning, 
styring og kontroll av pasientforløpene 
og pasientlogistikken reduseres. 

1  Sammendrag
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Statens helsetilsyn savner en mer aktiv 
tilnærming, hvor foretakene følger opp 
funn og kunnskap fra egne revisjoner 
og tilsynsmyndigheter, men også at 
foretakene aktivt følger opp funn fra 
andre avdelinger og foretak. Etter vår 
mening er det, etter den oppmerksomhet 
som de pasientadministrative systemene 
har hatt de siste årene, grunn til undring 
over at foretakene ikke har korrigert 
manglende oppfølging av ansiennitets-
dato og gjennomføring av nye rettig-
hetsvurderinger. 

Flere steder har det også vært fremholdt 
at de pasientadministrative systemene 
er kompliserte og vanskelige. Det er 
 utfordringer knyttet til blant annet 
 systemenes tekniske løsninger, funksjo-
nalitet og ulike versjoner. Helsetilsynet 
finner grunn til å fremheve at elektro-
niske pasientjournaler og pasientadmi-
nistrative systemer må være forsvarlige 
til enhver tid. Disse system enes funk-
sjonalitet med korrekt bruk og kontinu-
erlig oppfølging er helt nød vendige og 
kritiske forutsetninger for å sikre for-
svarlig pasientbehandling. 
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I 2012 har fylkesmennene gjennomført 
landsomfattende tilsyn med spesialist-
helsetjenestens håndtering av henvis-
ninger og utredning av pasienter med 
mistanke om kolorektalkreft (tykk- og 
endetarmskreft). I tillegg til henvisninger 
fra fastlegene omfattet tilsynet intern-
henvisninger mellom avdelinger/
enheter innen foretaket og videre-
henvisninger mellom helseforetak.

Formålet med tilsynet har vært å under-
søke om helseforetakene gjennom 
 systematisk styring, tilrettelegging og 
forbedring sikrer forsvarlig håndtering 
av henvisninger og forsvarlig logistikk 
av utredning for denne pasientgruppa. 
Det sentrale tidsrommet var fra hen-
visningen ble mottatt og fram til 
 behandlingen startet. Aktiviteter hos 
fastlege i forkant av henvisningen var 
ikke en del av tilsynet. 

Sommeren 2011, mens Statens helse-
tilsyn forberedte det landsomfattende 
tilsynet, besluttet regjeringen å innføre 
forløpstider i kreftbehandlingen. 
Helsedirektoratet har inkludert forløps-
tidene i de nasjonale retningslinjene. 

Forløpstidene er også inntatt i tilleggs-
dokument til Oppdragsdokumentet 
2011 for de fire regionale helsefore-
takene (6). Det fremgår at forløpstidene 
ikke er pasientrettigheter.

Selv om forløpstidene ikke er pasient-
rettigheter og måloppnåelsen i henhold 
til tilleggsdokumentet skal overvåkes av 
Helsedirektoratet, griper formålstidene 
direkte inn i foretakenes logistikk 

knyttet til håndtering av henvisninger 
og utredning. Under tilsynet var det 
 ønskelig å sammenholde tidsbruken, 
ikke bare med regelverket, men også 
opp mot de nye forløpstidene. 

Forløpstidenes mål er at spesialisthelse-
tjenesten vurderer henvisninger innen 
fem virkedager og starter utredning og 
behandling innen henholdsvis ti og 20 
virkedager. Målsetningen er at fristene 
overholdes for 80 prosent av pasientene. 

2.1 Bakgrunn for valg av 
tilsynstema

Statens helsetilsyn gjennomførte i 2009 
en risikoanalyse av norsk kreftomsorg 
(1). I rapporten fra 2010 konkluderes 
det med at risikonivået i norsk kreft-
behandling er for høyt. De fire viktigste 
risiko områdene som ble påvist i denne 
 analysen var utredningslogistikken  (sen 
diagnostikk), informasjonsflyt, konti-
nuitet og komplikasjonsovervåking. 
Kjernen i tilsynet ble derfor foretakenes 
logistikk og kommunikasjon knyttet til 
henvisninger, vurdering av henvisninger 
og utredning av pasientene fram til 
igangsetting av behandling.  

Kreft i tykk- og endetarm ble valgt som 
fagområde for tilsynet fordi dette er en 
kreftform som rammer mange personer 
av begge kjønn, og fordi utfordringer i 
diagnostikkfasen, som svikt i over-
ganger mellom ulike avdelinger, egner 
seg for tilsyn. I fagmiljøene er det 
enighet om hvordan pasienter med 
denne kreftformen skal følges opp. 

2  Tema for tilsynet
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Dette er beskrevet i nasjonalt handlings-
program med retningslinjer for diagnos-
tikk, behandling og oppfølging av kreft 
i tykktarm og endetarm i april 2010 (3). 
I tillegg foreligger det to prioriterings-
veiledere som er aktuelle for området 
(4, 5). 
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3.1 Systemrevisjon

Tilsynene ble gjennomført som system-
revisjon. Ved denne formen for tilsyn 
undersøker tilsynsteamet hvordan virk-
somhetens ledelse sikrer at nærmere 
angitte lovkrav blir overholdt. System-
revisjon egner seg godt til å klarlegge 
om det faglige arbeidet er underlagt 
styring, eller om det er tilfeldig og opp 
til enkeltpersoners innsats. 

Systemrevisjon brukes ofte når vi utfører 
planlagte tilsyn med virksomheter. 
Statens helsetilsyn har utarbeidet en 
egen prosedyre for denne typen tilsyn 
(7).

Tilsynet er gjennomført etter en felles 
veileder (8). Fra det enkelte tilsynet blir 
det laget en rapport som presenterer 
hvilke forhold som er undersøkt, hvilke 
opplysninger som er innhentet og kon-
klusjonene som tilsynsmyndigheten har 
trukket. Dersom det er avdekket forhold 
som innebærer brudd på lovkrav, blir 
dette omtalt som avvik eller brudd på 
regelverket. Påpekningen av brudd på 
regelverket blir underbygget med fakta 
som er knyttet både til selve oppgave-
løsningen eller tjenesteytingen og til 
styringen av de faglige aktiviteter. 
Rapporten kan også inneholde en samlet 
vurdering av styringssystemet til den 
aktuelle virksomheten. Rapporten over-
sendes ansvarlig leder der tilsynet ble 
gjennomført, i dette tilfellet vil det si 
helseforetakets direktør. Det er også 
 utarbeidet regionvise samlerapporter. 
Tilsynsrapportene er offentlig tilgjenge-
lige på www.helsetilsynet.no.

3.2 Utvalg av enheter

Tilsynene ble gjennomført med region-
vise team fra fylkesmennene. 
Fylkesmennene besluttet hvilke helse-
foretak og enheter innenfor helsefore-
taket de skulle føre tilsyn med i eget 
fylke. Valgene var blant annet basert på 
kunnskap om hvor vurdering av hen-
visninger og/eller utredning og behand-
ling av pasienter med mistanke om 
tykk- og endetarmskreft blir foretatt, og 
hvor det kunne være svikt eller fare for 
svikt. Den risikovurderingen som 
Fylkesmannen gjør som bakgrunn for 
valget av enhet/foretak, innebærer at 
 utvalget av tilsynsobjekter er skjevt. 
Funn og påpeking av brudd på regel-
verket i dette utvalget av enheter/helse-
foretak kan derfor ikke generaliseres til 
landet som helhet. Hvis hensikten 
hadde vært en samlet nasjonal oversikt 
over tilstanden i landets helseforetak 
måtte utvalg og metode vært anner-
ledes. Funnene gir likevel mer generell 
kunnskap om utfordringer i forståelse 
og implementering av regelverket, 
håndtering av henvisninger og opp-
følging av pasientlogistikk og pasient-
administrative systemer. 

Det ble gjennomført 28 tilsyn fordelt på 
19 helseforetak. Det innebærer at det 
ble gjennomført flere tilsyn ved noen 
helseforetak, men med forskjellige 
 organisatoriske enheter. I dette utvalget 
av helseforetak ble følgende betegnelser 
benyttet: sykehus, divisjon og klinikk. 
Vi velger i denne rapporten å bruke 
 begrepet enhet om den delen av helse-
foretaket det ble gjennomført tilsyn 

3  Metode og utvalg

http://www.helsetilsynet.no
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med, eksempelvis Vestre Viken helse-
foretak HF, Klinikk Ringerike sykehus. 

Aktiviteter i forbindelse med mottak av 
henvisning, vurdering og utredning av 
pasienter med tykk- og endetarmskreft 
involverer og berører flere medisinske 
spesialiteter: indremedisin, kirurgi, 
 patologi, radiologi og onkologi. Hver 
av disse spesialitetene er ofte organisert 
i egne avdelinger eller seksjoner.

3.3 Utvalg av pasienter

Pasienter som ble innlagt som øye-
blikkelig hjelp for eksempel på grunn 
av blødning fra endetarmen, og som 
fikk diagnose og behandling de på-
følgende dagene var ikke inkludert i 
 tilsynet. De som tidligere var behandlet 
for tykk- eller endetarmskreft, var heller 
ikke inkludert. 

De fleste pasienter med mistanke om 
tykk- og endetarmskreft har ”alarm-
symptomer” som gjør at de blir henvist 
til spesialist utredning. Disse symp-
tomene er imidlertid lite spesifikke for 
kreft og kan opptre ved flere andre til-
stander i fordøyelsessystemet. Blant 
 pasientene henvist til spesialisthelse-
tjenesten på grunn av disse symptomene 
er det bare ca. fem prosent som har 
kreft (2). Spesialisthelsetjenesten må 
derfor utrede et stort antall pasienter for 
å identifisere de pasientene som har 
tykk- og endetarmskreft. 
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Totalt ble det gjennomført 28 tilsyn 
fordelt på 19 helseforetak. I alt ble det 
konstatert 24 brudd på regelverket på 
17 av de 28 stedene det ble gjennomført 
tilsyn. Hovedtypen av funn, i alt 22 
avvik, var knyttet til ulike typer av 
brudd på regelverket for håndtering av 
henvisninger. To avvik var også knyttet 
til forsvarlighetskravet. Det ene avviket 
handlet om at henvisninger ikke ble lest 
i ferieperioder og ellers ved fravær av 
personell. Det andre avviket handlet om 
at enheten ikke fulgte opp egne satte 
frister for koloskopi. 

Mottak av henvisninger, vurdering av 
henvisninger og utredning av pasienter 
ved mistanke om kreft, utgjør helt 
 sentrale aktiviteter i foretakene. Svikt  
i disse aktivitetene vil innebære risiko 
og kan få katastrofale følger for den 
enkelte pasient. Oppgavene må i stor 
grad må være systematisert, slik at det 
ikke er opp til enkeltpersoner hvordan 
pasientene følges opp på kritiske områder.

Forsvarlig organisering av mottak, 
 registrering og videreformidling av 
 henvisninger, innebærer at henvisning-
ene blir registrert daglig hver virkedag, 
og senest påfølgende virkedag blir 
fordelt til spesialist for vurdering slik  
at foretaket kan overholde kravene til 
vurdering etter pasient- og brukerrettig-
hetsloven § 2-2 fjerde ledd ved alvorlig 
sykdom som kreft. Tilsvarende må 
motatt  viderehenvisning ved mistanke 
om kreft eller diagnostisert kreft regis-
treres daglig hver virkedag og formidles 
til spesialist senest påfølgende virkedag 
for vurdering og planlegging av videre 

utrednings- og behandlingsløp, jf. 
 spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 

Foretakets ledelse må ha oversikt over 
virksomhetens arbeidsflyt og system for 
håndtering av henvisninger gjennom 
mottak, registrering og videreformidling. 
Det må følges opp at arbeids- og 
 kontrollrutiner blir fulgt ved hvert 
enkelt ledd som deltar i håndteringen av 
henvisninger fra mottak til vurdering.

4.1 Vurdering og vurderingsfrist 
etter pasient- og bruker rettighets-
loven § 2-2 

Pasienter som henvises til spesialist-
helsetjenesten har rett til å få vurdert sin 
helsetilstand innen 30 virkedager /  
6 uker, jf. pasient- og brukerrettighets-
loven § 2-2 første ledd. Ved alvorlige 
tilstander, som kreft, har en krav på 
raskere vurdering etter bestemmelsens 
fjerde ledd. Det skal vurderes om 
 pasienten har rett til nødvendig helse-
hjelp fra spesialisthelsetjenesten som 
følger av lovens § 2-1 b andre ledd, og 
eventuelt fastsettes en frist med rett til 
helsehjelp som omtalt i samme ledd 
andre punktum. Pasienter som har en 
slik rettighet, skal underrettes om retten 
til nødvendig helsehjelp og om fristen, 
samt konsekvenser ved fristbrudd, jf. 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 
andre ledd andre punktum og priorite-
ringsforskriften §§ 4 og 6. 

Vurderingsretten gjelder alle pasienter 
som henvises spesialisthelsetjenesten 
uavhengig av ressurser og kapasitet, og 

4  Nærmere omtale av funn påpekt under tilsynet
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uavhengig av om vedkommende vil ha 
rett til nødvendig helsehjelp etter 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b. 
Retten innebærer at det regionale helse-
foretaket må sørge for at det er tilstrekke-
lig kapasitet til å sikre vurdering av alle 
henviste pasienter som har fast bopel 
eller oppholdssted innen helse regionen. 

For rettighetspasientene er tidsfast-
settelsen for rett til helsehjelp rettslig 
bindende for foretakene. De må plan-
legge, organisere, evaluere og korrigere 
for å oppfylle avgjørelsene om start 
utredning eller behandling. Videre må 
de sikre at hele behandlingsforløpet blir 
forsvarlig, jf. pasient- og brukerrettig-
hetsloven § 2-1 b, jf. prioriteringsfor-
skriften § 4 andre ledd og spesialist-
helsetjenesteloven §§ 2-1 a tredje ledd 
og 2-2, jf. § 3-2, og helsetilsynsloven § 3. 

Det følger av pasient- og brukerrettig-
hetsloven § 2-2 fjerde ledd at vurdering 
av henvisninger skal være raskere ved 
alvorlige tilstander som kreft. I de gene-
relle merknadene til bestemmelsen 
uttalte Stortingets Sosialkomité at det 
bør være en maksimumsfrist på 15 
dager i slike tilfeller. Denne vurderingen 
må, for nesten alle praktiske tilfeller, tas 
på et tidligere tidspunkt enn 15 dager 
for tilnærmet 100 prosent av pasientene, 
slik at pasienten om nødvendig kan inn-
kalles til undersøkelse eller for at det kan 
innhentes supplerende opplysninger, jf. 
tredje ledd i § 2-2. Forløps tidenes mål 
er at 80 prosent av henvisningene vur-
deres innen fem virkedager.

Slik Helsetilsynet ser det, er vurdering 
innen fem virkedager for 80 prosent av 
henvisningene et rimelig mål for vur-
dering av helsetilstand ved mistanke om 
alvorlige tilstander som kreft. Det vil 
sikre at tilstander som det haster ekstra 
mye med blir fanget opp raskt, og det 
gir tid til å innhente ytterligere opp-
lysninger eller foreta undersøkelser  
ved behov. Bruk av mer enn fem dager, 
men innenfor lovens frist ved alvorlige 
tilstander, kan blant annet tenkes ved 
vanskelige vurderinger med behov for 
konsultasjon av andre spesialister, 
behov for å innhente informasjon fra 
fastlege eller behov for undersøkelser 
av pasienten for å ta stilling til «helse-
tilstand». 

Av tilsynsrapportene fremgår at vurde-
ringene i all hovedsak gjøres første eller 
andre virkedag. Tilnærmet alle henvis-
ningene ble vurdert innen forløpstidenes 
mål på fem virkedager, men unntaksvis 
ble det brukt ytterligere noen dager. 

I noen rapporter fremgår imidlertid at 
enkelte henvisninger returneres til fast-
lege med ønske om undersøkelser og ny 
bestilling. Dette er det ikke anledning 
til. Pasienten har rett på å få sin helse-
tilstand vurdert. Dersom henvisningen 
ikke gir tilstrekkelig opplysninger, må 
pasienten innkalles til undersøkelse for 
å vurdere helsetilstanden og retten til 
nødvendig helsehjelp.

4.2 Overganger mellom enheter – 
manglende oppfølging av mot-
taksdato, ansiennitetsdato og 
rettighets status

Foretaket må ha journal- og informa-
sjonssystemer for forsvarlig pasient- og 
behandlingslogistikk, jf. spesialist-
helsetjenesteloven § 3-2. 

Svikt i overganger mellom ulike enheter 
er vel kjent. Ved overganger kan det lett 
oppstå forsinkelser og annen svikt i 
utredning og behandling. Hvordan hen-
visende og mottakende enheter sikrer 
aktivitetene ved viderehenvisninger var 
et sentralt tema ved tilsynet. 

Mottaksdato og ansiennitetsdato er 
viktige parametre for pasientforløp, 
utrednings- og behandlingslogistikk og 
ventelister. Mottaksdato er den dagen 
henvisningen er mottatt av institusjonen. 
Ansiennitetsdato er mottaksdato ved den 
første institusjonen dersom henvisningen 
er sendt fra en annen institusjon, jf. 
ventelisteforskriften § 3 fjerde ledd og 
Rundskriv IS-10/2009 Venteliste-
rapportering til Norsk pasient register.

Ansiennitetsdato er lik mottaksdato for 
første mottak av henvisningen for én og 
samme lidelse, og skal følge pasienten 
gjennom hele pasientforløpet. Ved 
 viderehenvisning skal foretaket, foruten 
vurdering av videre utrednings- og 
 behandlingsbehov mv, sikre videre-
formidling av ansiennitetsdato og rettig-
hetsstatus. Og foretaket som mottar 
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henvisningen må registrere ansiennitets-
dato og rettighetsstatus i sitt pasient-
administrative system. 

I tilsynsrapportene fremgår i stor grad 
svikt på dette området. Ved videre-
henvisninger medfølger ikke ansienni-
tetsdato og rettighetsdato som er satt 
som frist for start helsehjelp (eventuelt 
sluttdato for ventetid), og ved mottak  
av slike henvisninger etterspørres ikke 
pasientenes ansiennitetsdato og rettig-
hetsstatus. 

Foretakene som mottar viderehenvis-
ningene må sikre at de rutinemessig 
mottar/innhenter ansiennitetsdato og 
rettighetsstatus, hvis ikke vil de mangle 
kunnskap og oversikt over hvor lenge 
pasienten har vært i aktuelle pasient-
forløp og pasientens rettighetsstatus. 
Opplysninger om bindende frist, fastsatt 
av henvisende enhet, for når nødvendig 
helsehjelp senest skal starte må inngå, 
eller eventuelt sluttdato for ventetid 
dersom helsehjelp er påbegynt ved 
 henvisende enhet som for eksempel  
ved gjennomført koloskopi. 

Uten rutinemessig sikring av ansienni-
tetsdato og rettighetsstatus vil foretak-
ene mangle oversikt og kunnskap om 
medgått tid i spesialisthelsetjenesten 
ved planleggingen av neste ledd i 
 utredningen og eventuelt behandlingen 
av pasienten. Pasientene vil i praksis 
prioriteres på lik linje med de som er 
direkte henvist til avdelingen/enheten 
og dermed senere enn det ansiennitets-
datoen skulle tilsi. Foretakene sikrer 
ikke at forløpets tidsperiode, innen 
 spesialisthelsetjenesten, er med ved  
den påfølgende vurderingen av videre-
henvisningen. En slik praksis tilrette-
legger heller ikke for bruk og oppfølging 
av det vurderingsarbeidet som allerede 
er gjort av henvisende enhet. 

Feil praksis i fastsettelsen av frister 
fører til feil i ventelister og venteliste-
rapporteringen. Overvåkningen av for-
løpstidene vil heller ikke gi riktige tall 
når ansiennitetsdato fra første enhet 
mangler.

Oversikt og kunnskap om pasientenes 
mottaksdato/ansiennitetsdato er en 
sentral forutsetning for å kunne fange 

opp og følge opp pasienter som av ulike 
grunner ikke har fulgt et ordinært 
 utrednings/behandlingsforløp. Slike 
grunner kan være forsinket vurdering 
eller utredning som følge av mangel  
på spesialist, utstyr e.l., forhold ved 
 pasientens helsetilstand som må av-
klares/behandles før utredning og/eller 
behandling av kreftsykdommen kan 
starte, at henvisningen er forlagt eller at 
innkalling til time ikke er sendt eller er 
feilsendt, eller forhold hos pasienten 
selv, som ferier mv. 

4.3 Nye rettighetsvurderinger  
for samme forløp/tilstand ved 
overganger mellom enheter

I mange tilfeller vil et pasientforløp 
omfatte aktiviteter på flere steder. Ved 
viderehenvisninger skal som hovedregel 
pasienten ikke vurderes på nytt når det 
gjelder rettighetsstatus og juridisk frist 
for helsehjelp.

Viderehenviste pasienter som ikke har 
påbegynt nødvendig helsehjelp, må 
 prioriteres ut fra frist for helsehjelp.  
Det er som hovedregel ikke anledning 
til å sette ny og senere frist. Fristen for 
start av helsehjelpen skal være den 
samme ved viderehenvisning, jf. 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2, 
jf. § 2-1 b andre ledd og prioriterings-
forskriften § 4. 

Det skal i utgangspunktet være det 
samme prioriterte pasientforløp for 
 pasienter som går veien via lokalsyke-
hus, områdesykehus og regionsykehus, 
som for pasienter som henvises direkte 
til områdesykehus eller regionsykehus. 

Ved mottak av viderehenviste som har 
påbegynt nødvendig helsehjelp skal det 
ikke settes ny frist for rett til helsehjelp. 
Rettighetspasienter som har påbegynt 
nødvendig helsehjelp skal imidlertid 
sikres prioritet, slik at pasientforløpet 
reflekterer deres rettighetsstatus. Det vil 
være forsvarlighetsnormen som styrer 
prioriteringen av helsehjelp, og det må 
sees hen til prioriteringsveiledernes 
 veiledertabeller og forløpstidene.

I tilsynsrapportene fremgår det i stor 
grad svikt på dette området. Både ved 
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internhenvisninger og viderehenvisninger 
foretas nye rettighetsvurderinger flere 
steder. 

Pasientene gis ved rettighetsvurdering-
ene nye juridiske frister for start av 
 helsehjelp. Dette gjøres uten at opp-
rinnelige ansiennitetsdatoer og frister 
for oppstart av nødvendig helsehjelp er 
innhentet, og i tillegg til nye rettighets-
frister settes nye ansiennitetsdatoer. For 
de viderehenviste innebærer dette gjerne 
at de blir vurdert på like fot med de som 
er henvist direkte til avdelingen/enheten 
uten at det tas hensyn til hvor lenge 
 pasientforløpet har vart og opprinnelig 
frist satt for når helsehjelpen skal starte. 

De nye rettighetsvurderingene for de 
 viderehenviste/internhenviste innebærer 
gjerne at de vil måtte vente lengre på 
undersøkelse/behandling enn de som er 
direkte henvist. Gjentatte rettighets-
vurderinger bryter med pasientrettig-
hetslovens innretning og forsvarlig-
hetsnormens krav om prioritering etter 
alvorlighet. Den fristen som settes for 
start av helsehjelp ved vurderingen etter 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 
kan i utgangspunktet ikke endres til et 
senere tidspunkt for samme tilstand. 
Etter at helsehjelpen er påbegynt, er det 
forsvarlighetsnormen som styrer kravet 
til videre helsehjelp og tidsforløp. 

Ved nye rettighetsvurderinger vil pasi-
entene og deres fastleger kunne få brev 
med gjentatte og ulike frister for opp-
start av helsehjelp. Under tilsynet 
 frem kom at pasientene noen steder ble 
informert om de nye rettighetsvurde-
ringene med nye frister, mens de andre 
steder ikke ble informert. Pasienter skal 
ha informasjon om sin rett til helse-
hjelp. Gjen tatte rettighetsvurderinger og 
fristangivelser for samme pasientforløp 
og tilstand, er ikke i samsvar med regel-
verket og kan skape usikkerhet om 
hvilke rettigheter og frister som gjelder. 

4.4 Ledelse og styring av 
henvisnings- og utrednings-
arbeidet 

Mottak av henvisninger, vurdering av 
henvisninger med påfølgende utred-
ning, behandling og  eventuelt videre-

henvisning, er helt  sentrale aktiviteter i 
foretakene. Oppgavene må være syste-
matisert. De kan ikke være avhengige 
av enkeltpersoner. De må være planlagt, 
organisert, utført og forbedret i samsvar 
med lovgivingens krav, jf. spesialist-
helsetjenesteloven § 2-1 a tredje ledd. 
Virksomhetens ledere skal systematisk 
overvåke at oppgavene og styringen 
fungerer som forutsatt, jf. helsetilsyns-
loven § 3 og internkontrollforskriften 
for helse- og omsorgs tjenesten. Det er 
viktig at alle involverte kjenner til og 
følger opp foretakets organisering av 
 arbeidet med henvis ninger mv. for 
oversikt, kontroll og oppfølging.

Foruten svikt knyttet til registrering av 
mottaksdato/ansiennitetsdato og gjen-
nomføring av nye rettighetsvurderinger 
for samme tilstand, er det i flere rap-
porter beskrevet ulike typer mangler 
forbundet med de pasientadministrative 
systemene. Det er blant annet beskrevet 
manglende opplæring og kunnskap i de 
pasientadministrative systemene, og 
manglende felles rutine for registrering 
i systemene. 

De pasientadministrative systemene 
opp gis som kompliserte og omstendelige. 
De gir ikke gode totaloversikter og for-
løpstidene overvåkes sporadisk. Flere 
foretak anvender manuelle oversikter 
for forløpstider og noen foretak av-
venter tiltak i påvente av nye journal-
systemer. 

Av noen rapporter fremgår det at 
mangler ved de pasientadministrative 
systemene har vært påpekt tidligere. 
Ledelsen er ukjent med at det foretas 
nye rettighetsvurderinger for samme 
forløp.

Tilsynsfunnene viser at mange foretak 
ikke har tilstrekkelige systemer for å 
styre det enkelte pasientforløp og at 
mange av foretakene mangler nødven-
dige oversikt over pasientforløpene. 
Særlig gjelder dette når pasienter hen-
vises mellom foretak. Mange foretak 
kan ikke ha hatt den nødvendige opp-
merksomhet rettet mot de pasient-
administrative systemene og pasient-
forløpene når mangler knyttet til ansi-
ennitetsdato og nye rettighetsvurderinger 
ikke er fanget opp. Denne type forhold 
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er fulgt opp og påpekt overfor spesialist-
helsetjenesten på flere ulike måter de 
siste årene.

Mottaksdato og ansiennitetsdato er 
 opplysninger som etter regelverket helt 
konkret skal sikres. Det er grunn til 
 bekymring for hvilken pasientlogistikk 
og styringsinformasjon foretakene har 
på pasientadministrative områder hvor 
regelverket ikke gir konkrete og detal-
jerte angivelser for hva som kreves.  

Foretakene har behov for pasientinforma-
sjon, utrednings- og behandlingsinforma-
sjon og styrings informasjon langt 
utover det som kreves etter venteliste-
forskriften. Dette gjelder særlig etter at 
pasienter strykes fra venteliste ved start 
av utredning og pasienten går inn i et 
lengre utrednings-/behandlingsforløp. 
Foretaket må, foruten  ventelistedata etter 
ventelisteforskriften, sikre forsvarlige 
journal- og informasjonssystemer for 
den videre pasient administrasjon og 
utrednings- og behandlingslogistikk, jf. 
spesialisthelsetjeneste loven § 3-2. 

4.5 Forløpstider

Det er alvorligheten av tilstanden, 
sammen med lovens vurderingsfrist, 
som er avgjørende for hva som er 
 forsvarlig tempo på vurdering, utredning 
og behandling. Foretaket må sikre at 
 diagnostikk gjennomføres innen for-
svarlig tid og uten unødig tidsbruk. 
Foretaket må følge med på at prøver og 
bilder som blir rekvirert og gjennomført 
av andre foretak eller private blir gjen-
nomført i rett tid og med rett kvalitet. 
Foretaket må sikre at svar på prøver fra 
avdelinger for patologi og radiologi for-
midles tilbake til rett mottaker innen 
forsvarlig tid, og at svarene umiddelbart 
blir lest, vurdert og signert. 

Foretaket må ha tilrettelagt utrednings-
forløpet frem til iverksettelse av be-
handling eller til henvisning til annet 
sykehus eller foretak når det gjelder 
ansvar, oppgavefordeling og kommuni-
kasjon, og følge opp at avdelingene 
 effektivt samarbeider for at utrednin-
gene og behandlingen gjennomføres i 
rett tid med rett kvalitet.

I tillegg til å sammenholde tidsbruken 
med forsvarlighetsnormen, ble tids-
bruken også sammenholdt med forløps-
tidene. For å kunne overholde forløps-
tidene, nedfelt i de nasjonale retnings-
linjene, forventes at foretakene har en 
stram utredningslogistikk for å gjen-
nomføre vurdering av henvisning og 
starte utredning og behandling for 
80 prosent av pasientene innen hen-
holdsvis fem, ti og 20 virkedager.

Det fremgår av tilsynsrapportene at 
journalgjennomgangen ikke ga grunn-
lag for å konkludere med at  vurdering 
av henvisninger og utredning frem til 
starten av behandling var uforsvarlig. 
Flere steder var imidlertid antall aktu-
elle pasienter lite, slik at bedømmelsen 
er mindre sikker. 

Det fremgår at i all hovedsak gjøres 
vurderinger første/andre virkedag etter 
mottak av henvisningen. Og tilnærmet 
alle vurderes innen fem virkedager. 

Når det gjelder tidsbruken fram til opp-
start utredning og oppstart behandling, 
er det større forskjeller. Beskrivelsene 
av måloppnåelsen i rapportene er heller 
ikke direkte sammenlignbare. Som 
oftest startes ikke utredning og behand-
ling innen henholdsvis ti og 20 virke-
dager for 80 prosent av pasientene, men 
noen sykehus har oppnådd målene.
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Forsvarlig utredning og behandling av 
pasienter ved mistanke om kreft, i 
samsvar med pasient- og brukerrettig-
hetsloven kapittel 2, krever forsvarlig 
håndtering av henvisninger. For pasien-
ter med mistanke om kreft eller andre 
alvorlige sykdommer kan svikt få kata-
strofale følger. Håndtering av henvis-
ninger og en forsvarlig utrednings- og 
behandlingslogistikk, krever at foretak-
ene har sikre og effektive pasientadmi-
nistrative systemer. Systemene må være 
velfungerende. De må beherskes av de 
ulike brukergruppene. Systemene må  
gi de nødvendige oversikter og sikre  
at pasienter som ikke følger ordinært 
forløp fanges opp og gis forsvarlig 
 helsehjelp.

Dette tilsynet har avdekket svikt både 
når det gjelder spesialisthelsetjenestenes 
håndtering av henvisninger fra fastlegene 
og internhenvisninger mellom sykehus-
enheter og viderehenvisninger mellom 
foretak. Funnene er i tråd med Statens 
helsetilsyns risikoanalyse av norsk 
kreftomsorg fra 2009 (1).

Svikt ved håndtering av henvisninger 
har tidligere blitt påvist ved andre tilsyn 
med foretakene og ved foretakenes 
 internrevisjoner. I Helse Sør-Øst har 
konsernrevisjonen de siste årene 
 gjennomført revisjoner av sine foretak.  
I september 2011  etablerte Helse Sør-Øst 
prosjektet ”Økt pasientsikkerhet 
gjennom pasient administrativt arbeid”. 
Prosjektet omtales også som ”Glemt av 
sykehuset”. Videre er det i Meld. St. 9 
(2012–2013) ”En innbygger – en 
journal. Digitale tjenester i helse- og 

omsorgssektoren” pekt på flere utfor-
dringer forbundet med IKT-utviklingen 
i helse- og omsorgssektoren. I meldin-
gens kapittel 5  beskrives en sterkere na-
sjonal styring og koordinering av IKT-
utviklingen i helse- og omsorgssekto-
ren. 

Arbeidet med å sikre forsvarlige og 
 effektive pasientadministrative systemer 
vil kreve mange ulike tiltak i spesialist-
helsetjenesten. Helsetilsynet vil først og 
fremst peke på at ansiennitetsdato ikke 
ble fulgt opp ved flere enheter og at det 
mange steder feilaktig ble foretatt nye 
rettighetsvurderinger for samme pasient-
forløp/tilstand. Det er vanskelig å forstå 
at dette ikke har blitt fanget opp og 
 korrigert fra foretakets ledelse, men 
også av andre aktører med betydelig 
ansvar for å følge opp og sikre fore-
takenes pasientlogistikk. Av flere 
 rapporter framgår at disse forholdene 
var ukjente ved fore takene, mens andre 
steder har man i beste mening ønsket å 
sikre pasientene en god oppfølging ved 
bruk av ny  rettighetsvurdering innen 
samme pasient forløp/tilstand.

At disse forholdene var ukjente for 
foretakets ledelse viser etter vår vur-
dering at det må iverksettes tiltak på 
flere plan og med ulik innretning og 
kraft. 

Foretakenes ledelse må følge opp at 
både eksterne og interne henvisninger 
håndteres forsvarlig. 

På kort sikt må opplysninger om svikt 
eller fare for svikt i pasientlogistikken, i 

5  Vurdering
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tilgjengelige tilsynsrapporter, intern-
revisjonsrapporter og konsernrevisjons-
rapporter og annen dokumentasjon 
knyttet til egen avdeling, andre avdelin-
ger i foretaket og andre foretak, brukes 
aktivt for å undersøke og sikre at for-
holdene i egen virksomhet er forsvarlig. 
De regionale helseforetakenes ”sørge 
for”-ansvar ”..innebærer en plikt til å 
planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere virksomheten slik at omfang 
og innhold er i samsvar med krav fast-
satt i lov eller forskrift.” 

Dette vil kreve iverksettelse av tiltak  
på flere områder: opplæring av brukerne 
på flere nivåer i  elektroniske journal-  
og pasientadmini strative systemer, 
herunder risiko for pasienten ved svikt i 
de administrative systemene og bruk av 
disse, opplæring om pasientrettigheter 
og forholdet til pasientadministrative 
systemer, standardisering og opplæring 
i rutiner og kontinuerlig oppfølging fra 
ledelsen for å sikre forsvarlig pasientlo-
gistikk.

Videre må de elektroniske systemene 
forbedres både på kortere og lengre sikt. 
I tråd med Meld. St. 9 (2012–2013) må 
det være en sterkere nasjonal styring av 
elektroniske pasientjournaler og pasient-
administrative systemer. Utvikling av 
disse systemene vil være et kontinuerlig 
forbedringsarbeid.

Tilsynet illustrerer også utfordringer 
knyttet til forståelsen av regelverket,  
og utfordringene med å utvikle hen-
siktsmessig regelverk for en faglig og 
 kompleks virkelighet. Det er ikke 
 umiddelbart innlysende at nye rettig-
hetsvurderinger gjort i beste hensikt for 
den enkelte pasient inne bærer brudd på 
regelverket, selv om  informasjon 
knyttet til nye juridiske  rettighetsfrister 
for pasientene lett vil fremstå som for-
virrende. De nye rettighetsvurderingene 
for samme pasient forløp kan også illus-
trere behov for å utvikle det pasientadmi-
nistrative systemet for logistikken etter 
mottak av første henvisning. 

Funnene fra tilsynet kan imidlertid ikke 
anses som overraskende eller ukjente, 
selv om de ikke burde forekomme etter 
de siste årenes oppfølging fra flere hold.

Foretakene burde undersøkt egen 
 virksomhet ut fra rapporter knyttet til 
egen eller andres virksomhet, og ikke 
ventet på at forholdene blir påpekt. Det 
burde under tilsynene ha fremkommet 
et pågående arbeid for å avdekke og 
rette opp feil i de pasientadministrative 
systemene. 

Det er etter tilsynets vurdering ikke 
grunn til å friskmelde spesialisthelse-
tjenestens styring og kontroll med de 
helt grunnleggende pasientadministra-
tive systemer for pasientbehandling og 
data for styring. Det kan fortsatt stilles 
spørsmål ved om man har kontroll over 
behandlingstall, kapasitet mv. for plan-
legging, ressursbruk mv.
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Mo spesialistadearvvašvuoðabálvalus gieðahallá 
gassačoalle- ja ma ebuoideborasdávdabuhcciid 
čujuheami ja iskkadeami
Č oahkkáigeassu riikkaviidosaš bearráigeahčus 2012 

Dearvvašvuoðageahču Raportta 4/2013 čoahkkáigeassu

Fylkkamánnit čađahedje 2012:s 
bearráigeahču das mo pasieanttaid, 
main lea gassačoalle- dahje 
maŋŋebuoideborasdávda, čujuhus ja 
iskkadeapmi gieđahallojuvvo. 
Fylkkamánniid guovlulaš joavkkut 
čađahedje bearráigeahču 
vuogádatguorahallama vuogi mielde. 

Jus boasttuvuođat dáhpáhuvvet, de 
sáhttá dat leat roassun pasieanttaide 
geain várohuvvo borasdávda dahje eará 
duođalaš buozanvuohta. Čujuhusaid 
gieđahallan ja bealuštahtti čielggadan- 
ja dikšunvuogádat gáibida ahte 
doaimmahagain leat sihkkaris ja 
beaktilis pasieantahálddašanvuogádagat. 
Vuogádagat galget doaibmat bures ja 
iešguđet geavaheaddjit galget máhttit 
hálddašit daid. Vuogádagat fertejit addit 
dárbbašlaš dieđuid geavaheddjiide ja 
sihkkarastit ahte pasieanttat, main ii leat 
dábálaš geavat, maiddái čuovvoluvvojit 
ja ožžot bealuštahtti 
dearvvašvuođaveahki.

Dát bearráigeahčču lea gávnnahan 
váilevuođaid sihke das mo spesialistade
arvvašvuođabálvalus gieđahallá 
čujuhusaid fástadoaktáriin ja maiddái 
siskkáldas čujuhusaid 
buohcciviessoossodagaid gaskka ja 
viidáset čujuhusaid doaimmahagaid 
gaskka.

Dearvvašvuođageahču árvvoštallama 
mielde ii leat spesialistadearvvašvuođab
álvalusas doallevaš stivrejupmi ja 
dárkkistus vuođđo 
pasieantahálddašanvuogádagaid ja 
stivrendieđuid dáfus. Sáhttá ain 

eahpiduvvot leat go dain dihtosis buot 
logut, kapasitehta jna. plánema, 
resursageavaheami ja dakkáriid dáfus.
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The way referral and investigation of patients with 
cancer of the colon and rectum are dealt with by the 
specialized health services 
Summary of countrywide supervision 2012 

Summary of Report of the Norwegian Board of Health Supervision 4/2013

In 2012, the Offices of the County 
Governors carried out supervision of 
the way the specialized health services 
deal with referral and investigation of 
patients with cancer of the colon and 
rectum. Supervision was carried out by 
regional teams as system audits.

For patients with suspected cancer or 
other serious illnesses, deficiencies in 
health care can have catastrophic conse-
quences. Reliable and effective patient 
administration systems are needed for 
dealing with referrals, and for providing 
adequate and sound investigation and 
treatment. The systems must function 
well, and should be understood. The 
systems must provide a necessary over-
view, and ensure that patients who need 
special treatment are detected and 
receive adequate care. 

Deficiencies were detected, both in rela-
tion to the way in which the specialized 
health services dealt with referrals from 
general practitioners, referrals from one 
hospital department to another, and 
 referrals from one health trust to 
another.

In our view, management and control of 
basic patient administration systems for 
providing patient care are not always 
adequate. There is reason to question 
whether patient data and data on capacity 
are used effectively for managing 
 services and allocating resources.



Utgivelser 2012

1/2012 Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med hel-
sestasjonsvirksomheten

2/2012 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 
2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og 
evaluering

3/2012 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 
2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av 
eldre pasienter med hjerneslag

4/2012 Meldesentralen – oppsummeringsrapport 
2008–2011

5/2012 Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn med 
tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helse-
vern for barn og unge. Ei kunnskapsoppsummering

Alle utgivelsene i serien finnes i fulltekst på 
Helsetilsynets nettsted www.helsetilsynet.no.  
Enkelte utgivelser finnes i tillegg i trykt utgave  
som kan bestill es fra Statens helsetilsyn,  
Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo,  
tlf. 21 52 99 00, faks 21 52 99 99,
e-post postmottak@helsetilsynet.no.

Utgivelser 2013

1/2012 Oppsummering av tilsyn med verksemder 
som er godkjende for å handtere humane celler og 
vev til assistert befruktning

2/2012 Glemmer kommunene barn og unge i møte 
med  økonomisk vanskeligstilte familier? Kartlegging 
og individuell vurdering av barns livssituasjon og 
behov ved søknader om økonomisk stønad. 
Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012

3/2012 “Ikke bare ett helseproblem………” 
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–
2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av 
skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd 

4/2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering av 
 henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft. Oppsummering av landsomfattende 
tilsyn i 2012

Tilsynsmeldinger 
Tilsynsmelding er en årlig publikasjon fra Statens helsetilsyn. Den benyttes til å orientere om verdenen om 
saker som er sentrale for sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og for offentlig debatt 
om tjenesten e. 

Tilsynsmeldinger fra og med 1997 finnes i fulltekst på www.helsetilsynet.no. De nyeste kan også bestilles i 
trykt utgave. 
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OPPSUMMERING

Rapport fra Helsetilsynet 4/2013

Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av 
pasienter med tykk- og endetarmskreft. Oppsummering av 
landsomfattende tilsyn i 2012 

Fylkesmennene gjennomførte i 2012 tilsyn med håndtering og vurdering av 
 henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Tilsynet  
ble gjennomført som systemrevisjon av regionvise team fra fylkesmennene. 

For pasienter med mistanke om kreft eller andre alvorlige sykdommer kan svikt  
få katastrofale følger. Håndtering av henvisninger og en forsvarlig utrednings-  
og behandlingslogistikk, krever at foretakene har sikre og effektive pasient-
administrative systemer. Systemene må være velfungerende og beherskes av  
de ulike brukergruppene. Systemene må gi nødvendige oversikter og sikre at 
 pasienter som ikke følger ordinært forløp fanges opp og gis forsvarlig helsehjelp.

Dette tilsynet har avdekket svikt både når det gjelder spesialisthelsetjenestenes 
håndtering av henvisninger fra fastlegene og internhenvisninger mellom syke-
husavdelinger og viderehenvisninger mellom foretak. 

Det er etter tilsynets vurdering ikke grunn til å friskmelde spesialisthelsetjenestens 
styring og kontroll med de helt grunnleggende pasientadministrative systemer for 
pasientbehandling og data for styring. Det kan fortsatt stilles spørsmål ved om man 
har kontroll over behandlingstall, kapasitet mv. for planlegging, ressursbruk mv.

I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles 
 funn og erfaring fra klagebehandling og  

tilsyn med sosiale tjenester i Nav,  
barnevern-, helse- og omsorgstjenester. 

Serien utgis av Statens helsetilsyn. 
Alle utgivelser i serien finne s i fulltek st på 

www.helsetilsynet.no

ISBN: 978-82-90919-62-2 (elektronisk)
ISBN: 978-82-90919-63-9 (trykt)



Klinikk Hammerfest
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Fylkesmannen i Finnmark - Helse- og sosialavdelingen
Statens hus
9815 VADSØ

Deres ref: Vår ref: Sted / Dato:

2012/714 2013/1444-2 HAMMERFEST, 07.06.13

Oppfølging etter tilsyn med Helse Finnmark HF Klinikk Hammerfest - fra mottak av 
henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft

Viser til brev av 17.12.12 angående oppfølging etter tilsyn ved håndtering av henvisninger og 
utredning av pasienter med tykk – og endetarmskreft, der det ble konstatert et avvik i Klinikk 
Hammerfest. Vår tilbakemelding omfattet en rekke tiltak med gjennomføringsdatorer der det siste 
skulle være gjennomført innen juni 2013.

 Prosedyre for håndtering av henvisninger er godkjent og klinikken har gjennomført 
opplæring i forhold til denne.

 Retningslinjer for fastleger som henvisner er lagt ut på vår legeside og formidlet til fastleger 
via praksisnytt. 

 Klinikken får ikke endret oppsettet i DIPS før FIKS/HOS prosjekt er ferdig. Ventelistene 
følges og det er utarbeidet retningslinjer for oppfølging av ventelister og prosedyrer for 
håndtering av fristbrudd. 

 I tillegg har klinikken gjennomført opplæring av alle sekretærer i gjeldene prosedyrer for 
håndtering av ventelister og fristbrudd. Det er planlagt to årlige oppfølgingskurs. 

 Klinikken har opprettet ny stilling som kreftkoordinator tilknyttet kreftpoliklinikken med
planlagt oppstart i juli 2013. Koordinator skal være kontaktperson for alle kreftpasienter i 
klinikken. Denne skal følge pasientforløpet fra første mistanke om kreftsykdom for blant 
annet å sikre at behandling og kontroller blir utført i riktig tid. 

Vennlig hilsen
Helse Finnmark HF

Vivi Brenden Bech
Klinikksjef Klinikk Hammerfest
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



Fra: Njarga Linda [mailto:fmfilnj@fylkesmannen.no] 
Sendt: 28. august 2013 10:05
Til: Bech Vivi Brenden
Emne: oppfølging av tilsynet - henvisning kreft

Hei Vivi.
Snakket med Lena Vendberg, og prøvde å få tak i Lean konsulent Kirsti uten hell.
Jeg gjennomgår nå tilbakemeldingene jeg har fått fra Helse Finnmark etter krefttilsynet. Det er 
fortsatt litt å gjøre før vi kan avslutte.

1. Jeg ba om at prosedyren for henvisning skulle oversendes oss - kan du sende den snarest 
på e-post

Svar: Ligger vedlagt i e-posten(Registrering av henvisning inkludert overføring fra annet 
sykehus). I denne prosedyren er det også lagt inn registrering av ansiennitetsdato. Det er 
gitt opplæring i prosedyren til sekretærtjenesten slik beskrevet i tidligere korrespondanse.

2. Retningslinjer for fastleger som henviser skal være lagt ut på legesida. Jeg finner de ikke. 
Lena skulle sjekke det opp, kan du sørge for at dette bli fult opp(hvis det ikke er slik at det er 
jeg som ikke finner det)
Svar: Vi har sendt informasjonsbrev til alle primærleger i Finnmark, dette er også formidlet 
via praksisnytt og ligger på legesiden. Vedlagt i e-posten ( Til primærleger). 

3. Kan du sende meg retningslinjene for oppfølging av ventelister og prosedyre for håndtering 
av fristbrudd. Spesielt ansiennitetsdato. Hvordan sikrer dere at den følger med pasienten 
og at det ikke settes ny i forløpet.
Svar: Prosedyrer ligger vedlagt i e-posten.Jeg legger ved hele dokumentsamlingen vår. Det 
kommer felles prosedyrer for dette i hele Helse Nord. Klinikk Hammerfest har vært med i 
utarbeidelsen av de nye prosedyrene som ikke er så ulike gjeldene prosedyrer. De er nå på 
høring hos fagssjefene i Helse Nord og de er forankret i styret for Helse Nord og videre ut i 
organisasjonen. Det vil bli kjørt reopplæring når de nye prosedyrene kommer i tillegg til de 
to årlige kursene for oppfølging av sekretærtjenesten. Vi følger opp ventelistene og 
fristbrudd fortløpende i klinikken med spesielt fokus på canser og andre alvorlige lidelse. 
Når det gjelder ansiennitetsdato gjør vi stikkontroller spesielt på henvisninger og kontroller 
fra andre sykehus. 

4. Er koordinatorstillingen besatt, hvordan jobber koordinatoren. Er det et tilbud til alle og 
hvordan sikres kontakten til de som pasientene skal følges. Sikres samhandling med UNN av 
denne koordinatoren - hvordan?
Svar: Klinikken har gjort ansettese av 50% kreftkoordinator fra 09.09.13. Det ble en 
forsinkelse ut fra opprinnelig plan. Det er satt opp to faste dager pr uke slik at pasientene
vet når de kan kontakte koordinator. Det er et tilbud til alle kreftpasienter inkludert de 
som er i behandlingsforløp ved UNN. Stillingsbeskrivelse er under utarbeidelse og er på 
plass medio september. 

5. I den første tilbakemeldingen oppgir dere at det jobbes med å få til faste scopidager. Har 
dere fått det.
Svar: I arbeidsgruppen som jobbet med dette var konkusjonen at fast scopidag ikke var 
ønskelig men fast avtale om bruk av fredag morgen til pasienter som haster. Elles vil man 
finne fortløpende tid til scopier.

6. Det skal også kvalitetssikres at pasienter som skal til Colonscopi ikke står på flere 
ventelister.



Svar: Ved innføring av FIKS (nytt datasystem med ny plattform) vil vi få mulighet til felles 
ventelister mellom ulike lokalisasjoner i Finnmark. 

Jeg vil kun ha de retningslinjene som gjelder for den gruppen vi har undersøkt. Ikke send 
sider fra intranett som er uforståelig for utenforstående.

De må i så fall forklares. 
Lena sa at dett skulle opp som sak i styret til helse Finnmark HF nå i høst. Hvis det er 
oppfølging av saken bør vi kanskje få avsluttet den.

Hilsen
Linda Njarga
Rådgiver
Fylkesmannen i Finnmark 



Fra: Bech Vivi Brenden[Vivi.Brenden.Bech@helse-finnmark.no]
Dato: 06.09.2013 12:01:33
Til: 'Njarga Linda'
Kopi: Wennberg Lena; Ekrem Bengt Ole
Tittel: SV: oppfølging av tilsynet - henvisning kreft

Hei
Her er svar angående saken under med vedlagte prosedyrer. 

Vivi Brenden Bech

Klinikksjef, Klinikk Hammerfest

Helse Finnmark HF

Telefon 78 42 11 09

Fra: Njarga Linda [mailto:fmfilnj@fylkesmannen.no] 
Sendt: 28. august 2013 10:05
Til: Bech Vivi Brenden
Emne: oppfølging av tilsynet - henvisning kreft

Hei Vivi.
Snakket med Lena Vendberg, og prøvde å få tak i Lean konsulent Kirsti uten hell.
Jeg gjennomgår nå tilbakemeldingene jeg har fått fra Helse Finnmark etter krefttilsynet. Det er fortsatt litt å 
gjøre før vi kan avslutte.

1. Jeg  ba om at prosedyren for henvisning  skulle oversendes oss - kan du sende den snarest  på e-
post
Svar: Ligger vedlagt i e-posten(Registrering av henvisning inkludert overføring fra annet sykehus). I 
denne prosedyren er det også lagt inn registrering av ansiennitetsdato.  Det er gitt opplæring i 
prosedyren til sekretærtjenesten slik beskrevet i tidligere korrespondanse.  

2. Retningslinjer for fastleger som henviser skal være lagt ut på legesida. Jeg finner de ikke. Lena skulle 
sjekke det opp, kan du sørge for at dette bli fult opp(hvis det ikke er slik at det er jeg som ikke finner 
det)
Svar: Vi har sendt informasjonsbrev til alle primærleger i Finnmark, dette er også formidlet via 
praksisnytt og ligger på legesiden. Vedlagt  i e-posten ( Til primærleger). 

3. Kan du sende meg retningslinjene for oppfølging av ventelister og prosedyre for håndtering av 
fristbrudd. Spesielt ansiennitetsdato. Hvordan sikrer dere at den følger med pasienten og at det 
ikke settes ny i forløpet.
Svar: Prosedyrer ligger vedlagt i e-posten.Jeg legger ved hele dokumentsamlingen vår.  Det 
kommer felles prosedyrer for dette i hele Helse Nord. Klinikk Hammerfest har vært med i 
utarbeidelsen av de nye prosedyrene som ikke er så ulike gjeldene prosedyrer. De er nå på høring 
hos fagssjefene i Helse Nord og de er forankret i styret for Helse Nord og videre ut i 
organisasjonen. Det vil bli kjørt reopplæring når de nye prosedyrene kommer i tillegg til de to 
årlige kursene for oppfølging av sekretærtjenesten.  Vi følger opp ventelistene og fristbrudd 
fortløpende i klinikken med spesielt fokus på canser og andre alvorlige lidelse. Når det gjelder 
ansiennitetsdato gjør vi stikkontroller spesielt på henvisninger og kontroller fra andre sykehus. 

4. Er koordinatorstillingen besatt, hvordan jobber koordinatoren. Er det et tilbud til alle og hvordan 
sikres kontakten til de som pasientene skal følges. Sikres samhandling med UNN av denne 
koordinatoren - hvordan?
Svar: Klinikken har gjort ansettese av 50% kreftkoordinator fra 09.09.13. Det ble en forsinkelse ut 
fra opprinnelig plan.  Det er satt opp to faste dager pr uke slik at pasientene vet når de kan 
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kontakte koordinator. Det er et tilbud til alle kreftpasienter inkludert de som er i 
behandlingsforløp ved UNN.  Stillingsbeskrivelse er under utarbeidelse og er på plass medio 
september. 

5. I den første tilbakemeldingen oppgir dere at det jobbes med å få til faste scopidager. Har dere fått 
det.
Svar: I arbeidsgruppen som jobbet med dette var konkusjonen at fast scopidag ikke var ønskelig 
men fast avtale om bruk av fredag morgen til pasienter som haster. Elles vil man finne fortløpende 
tid til scopier.

6.  Det skal også kvalitetssikres at pasienter som skal til Colonscopi  ikke står på flere ventelister.
Svar: Ved innføring av FIKS (nytt datasystem med ny plattform) vil vi få mulighet til felles 
ventelister mellom ulike lokalisasjoner i Finnmark. 

Jeg vil kun ha de retningslinjene som gjelder for den gruppen vi har undersøkt. Ikke send  sider fra 
intranett som er uforståelig  for utenforstående.
De må i så fall forklares. 
Lena sa at dett skulle opp som sak i styret til helse Finnmark HF nå i høst. Hvis det er oppfølging av 
saken bør vi kanskje få avsluttet den.

Hilsen
Linda Njarga
Rådgiver
Fylkesmannen i Finnmark 
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Registrering	av	henvisninger	inkludert	overføring	fra	annet	sykehus

1. Hensikt
Rutinen	etableres	for	å	standardisere	registreringen	av	henvisninger	i	Helse	
Finnmark	HF	og	for	å	sikre	at	disse	registreres	i	samsvar	med	våre	intensjoner	og	
sentrale	retningslinjer.	Det	er	spesielt	viktig	å	merke	seg	hva	som	er	korrekt	
utfylling	ved	viderehenvisning	fra/til	annet	sykehus.	

2. Omfang
Alt	personell	som	håndterer	registrering	av	henvisninger.

3. Grunnlagsinformasjon
Helse	Finnmark	HF	mottar	i	stor	grad	henvisninger	elektronisk	fra	
primærhelsetjenesten,	disse	blir	automatisk	opprettet	i	DIPS	og	adresseres	til	
forutbestemte	arbeidsgrupper.	Det	vil	likevel	også	være	behov	for	å	opprette	
henvisninger	manuelt.	Dette	gjelder	blant	annet	ved	mottak	av	henvisninger	fra	
annet	sykehus.

Manuell	oppretting	av	henvisning	gjøres	via	menyvalget	Vis	|	Venteliste	|	

Henvisning,	knappen	 eller	hurtigtast	F7.

Noen	av	de	hyppigste	feilene	som	oppstår	i	DIPS	ved	registrering	av	henvisning	er:	

Dobbeltregistreringer.	Hovedregelen	er	èn	henvisning	for	hver	tilstand.
Feilregistreringer	i	forbindelse	med	viderehenvisning fra	annet	sykehus.	
Det	er	avgjørende	for	beregning	av	ventetider	og	fristbrudd	at	man	sørger	
for	korrekt	registrering	av	ansiennitetsdato	og	ventetid	slutt	dato.	Dersom	
arbeidsbeskrivelsen	i	denne	prosedyren	følges,	vil	man	kunne	unngå	
feilregistrering,	og	korrekte	ventelistetall	blir	rapportert.

Definisjoner

3.0.1 Henvisningstype 

Utredning
Behandling
Kontroll
Generert	for	ø-hjelpspasienter
Friskt	nyfødt	barn

NB! NPR	bruker	registrerte	data	for	å	skille	på	avklarte og	uavklarte pasienter.	
Det	er	derfor	viktig	at	pasienter	med	uavklart	tilstand	kodes	”1. Utredning”,	og	
pasienter	med	avklart	tilstand	kodes ”2.	Behandling”.	Det	er	videre	viktig	at	
henvisninger	som	gjelder	kontroll	etter	behandling	ved	annet	sykehus,	kodes	
”Kontroll”.	



3.0.2 Brudd på vurderingsfrist (vurderingsfristbrudd)

Jfr.	Pasientrettighetslovens § 2-2 er	det	en	lovpålagt	pasientrettighet	at	henvisningen	
skal	være	vurdert	innen	30	dager	etter	mottaksdato.	Brudd	på	rettigheten	
rapporteres	når	differansen	mellom	Resultat	dato og	Mottatt	dato overstiger	30	
dager.	

4. Arbeidsbeskrivelse

Opprettelse av henvisning

Trykk	knappen	 ,	hurtigtast	F7	eller	menyvalget	Vis	|	Venteliste	|	Henvisning.	
Følgende	bilde	kommer	opp:

NB!	Dersom	det	finnes	en	eksisterende	henvisning	som	har	status	”behandling”	
(dvs.	henvisningsperioden	er	ikke	avsluttet)	og	som	kan	relateres til	samme	
tilstand	skal	det	ikke registreres	ny	henvisning,	men	ny	kontakt.	Dette	gjelder	selv	
om	den	nye	kontakten	er	ø-hjelp.

Eks.1 Dersom	det	registreres	en	ø-hjelpshenvisning	 		 og	pasienten	
kommer	tilbake	for	kontroll	etter	3	måneder,	skal	ø-hjelpshenvisningen	benyttes	
ved	å	opprette	en	ny	kontakt	knyttet	til	denne.

Eks.	2 Dersom	en	KOLS-pasient,	som	er	
under	behandling,	mottas	som	en	
øyeblikkelig	hjelp,	skal	kontakten	
registreres	på	eksisterende	henvisning,	
men	kontakten	registreres	som	ø-hjelp.

For	å	registrere	ny	henvisning	velges	

Avdeling	– skal	fylles	ut.
Seksjon	– skal	fylles	ut	dersom	det	
er	kjent.	Post	og	Lokalisering	
fylles	ut	dersom	dette	er	i	bruk.



Datert:	Dato	som	står	på	henvisningen
Mottatt	dato:	Dato	for	mottak	av	henvisning	ved	sykehuset	(vårt	sykehus).
Henv.type:	

Behandling:	
Pasienter	med	avklart tilstand	kodes	”Behandling”	og	ventetiden	kan	avsluttes	
når	relevant	behandling	er	påbegynt.

Utredning:	
Uavklarte pasienter	skal	kodes	”Utredning”	og	dersom	pasientens	tilstand	ikke	
kan	avklares	innen	vurderingsfristen	på	30/10	dager,	kan	ventetida	avsluttes	når	
utredningen	starter.	Utredning	av	rett	til	nødvendig	helsehjelp	benyttes	når	
pasienten	må	innkalles	for	å	avklare	rettighet.	Henvisningstypen	kodes	
”Utredning”	ved	rapportering	til	NPR	og	endrer	ikke	frister.

Kontroll:	
Dersom	henvisningen	kodes	”kontroll”	vil	ikke	ventetid	bli	rapportert	til	NPR.	
Dette	gjelder	ofte	pasienter	som	har	vært	til	behandling	hos	spesialist	ved	UNN,	og	
som	skal	følges	opp	i	Helse	Finnmark.	

Henvisers	hastegrad: Fylles	ut	dersom	det	er	kjent.
Henvist	av:	Rekvirentkode	til	den	som	har	henvist	pasienten
Henvisningstype:	Fylles	ut	automatisk	når	”henvist	av”	er	registrert.
Ansiennitetsdato	fra	annet	sykehus:	Dersom	henvisningen	er	vurdert	ved	
annet	sykehus	skal	dato	for	første	gangs	mottak	til	spesialisthelsetjenesten	
registreres.	Dersom	dette	ikke	er	kjent	må	det	etterspørres.
Sykehus:	Angir	sykehuset	som	først	mottok	henvisning	fra	
primærhelsetjenesten.	Må	registreres	dersom	ansiennitetsdato	fra	annet	
sykehus	er	registrert.
Henv.	årsak:	Må	registreres.
Henvisers	diagnose:	Registreres	hvis	den	er	kjent.

Frist	for	nødvendig	helsehjelp,	ventetid	sluttdato	og	ventetid	sluttkode	skal	
overføres	fra	den	institusjonen	henvisningen	kommer	fra.	Som	mottaker	av	
henvisningen	er	vi	ansvarlig	for	å	innhente	disse	opplysningene	dersom	de	ikke	
kommer	klart	fram	i	henvisningen.	

Dersom	behandling	ikke	er	påbegynt	ved	overføring	fra	annen	institusjon,	skal	
ikke	ventetid	sluttdato/kode	settes	før	pasienten	er	tatt	til	behandling	ved	Helse	
Finnmark.

Forsikre	deg	om	at	oppgaven	går	riktig	i	arbeidsflyt.	I	eksempelet	under	vil	en	
oppgave	”Eksternhenvisning	til	vurdering”	legge	seg	i	arbeidsgruppen	
”MEDKontor-Henvisning”



Trykk	 .

Vedlegg:	 Tabell	over	opplysninger/variabler	som	skal	være	med	i	registrering	
av	henvisninger

Referanse: Rundskriv	IS-10/2009	– Ventelisterapportering	til	Norsk	
Pasientregister	(link)
Helsetilsynet:	”Fastsettelse	av	individuell	frist	og	prioritering	av	pasienter	ved	
fristbrudd”	03/12
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Pasient-og-
brukerrettigheter/Fastsettelse-av-individuell-frist-og-prioritering-av-pasienter-ved-
fristbrudd/



Til primærleger i Finnmark og øvrige samarbeidspartnere 

 

               Hammerfest, 29. mai 2013 

HENVISNING TIL COLONO- OG GASTROSKOPI 

Vi erfarer nå at stadig flere pasienter henvist til gastro- og colonoskopi ikke har vesentlig organisk 

sykdom, og dermed at pasienter med kreft og annen alvorlig sykdom blir stående for lenge i kø. Fordi 

colorectal kreft er økende i Norge, vil vi i tråd med nyere nasjonalt og internasjonalt anerkjente 

retningslinjer heretter prioritere til colonoskopi de pasienter som har ”alarmsignaler”: 

 Makroskopisk synlig blod fra tarmen 

 Positiv hemofec i minst 2 av 3 prøver 

 Klart patologisk (≥2-300) fecal calprotectin- verdi (”fecaltest”) 

 Signifikant ufrivillig vekttap (≥ 5 % siste 6 måneder) 

 Anemi (jern-, B12-, folatmangel?) 

 Nyoppstått endring i avføringsmønster 

Husk: Rectal eksplorasjon. Mange rectumcancere kan palperes med en normalt lang finger! 

I tillegg vil vi selvsagt legge vekt på alder ≥ 50 år. Colorectalcancer hos nære slektninger ≤ 50 år, 

nattlige symptomer, tidligere operative inngrep, resultater av andre undersøkelser (radiologiske u.s, 

blodprøver osv) og andre individuelle forhold i tråd med prioriteringsveilederen i 

fordøyelsessykdommer. Calprotectin i fæces er en meget nyttig test for å skille mellom inflammatorisk 

tarmsykdom og ”irritabel tarm”, men den er ikke spesielt egnet som cancer-markør. 

Lignende forhold gjelder gastroskopi, men her er forekomsten av kreft langt lavere. Vi vil prioritere 

de som har: 

 Alder ≥ 50 år med nyoppstått ”dyspepsi” 

 Signifikant ufrivillig vekttap (≥ 5 % siste 6 måneder) 

 Positiv hemofec i minst 2 av 3 prøver 

 Progressiv dysfagi (svelgvansker) 

 Odonofagi (smerter ved svelging) 

 Uforklarlig jernmangelanemi 

 Persisterende oppkast 

 Palpabel tumor eller lymfadenopati 

Blodig oppkast med/uten svart avføring innebærer hast og bør henvises telefonisk. 

Tilleggsrisikofaktorer som i avsnittet over samt Helicobacter- status og evt. individuelle forhold. Vi 

anbefaler testing av gluten- antistoffer på vid indikasjon hos yngre pasienter med diffuse symptomer. 

Yngre pasienter med lette/moderate reflukssymptomer vil i større grad enn tidligere bli avvist, de skal 

(prøve) behandles med syrehemmende medikamenter, og prisen på disse medikamentene er nå såpass 

lav at blåreseptbegrunnelsen ikke lenger er holdbar. 

Hensikten med dette er at vi skal settes i stand til å prioritere bedre. Vi vil underestreke at vi ønsker å 

fortsette å gi pasientene og våre samarbeidspartnere god og adekvat helsehjelp i rimelig tid innenfor 

vårt fagområde, men vi må redusere ventetiden for de ”riktige” pasientene ved å prioritere de 



pasientene der sannsynligheten for signifikant sykdom er størst. Dessuten vil vi selvsagt fortsatt være 

villige til å diskutere enkeltpasienter som ikke passer inn i skjematiske oppsett.  

Renate Jakobsson  Bjørn Wembstad  Arnt Johannessen 

Leankonsulent   Avd. overlege, med. avd.  Avd. overlege kir. avd.  

Helse Finnmark   Hammerfest sykehus  Hammerfest sykehus 
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KLINIKK DOKUMENTSAMLING DS 6145 
Avdeling/ seksjon   
Enhet/ fagområde   
VENTELISTERYDDING I DIPS 
RAPPORTANSVARLIG Kontorleder/avdelingsleder 
RAPPORTERER TIL Avdelingsleder/klinikksjef 
Prosedyrenavn 
DocMap 

DIPS 
Rapport 
id 

Formål Prosedyre 
Doc Map 

Frist 
rappor- 
tering 

Ansvar for rapportering 

 
Veiledning for å rette opp 
manglende data/ feil 
utfylling i kontaktbildet 

 
Vis 
venteliste- 
venteliste 

 Å sikre rett sortering på 
ventelistene  

 Å sikre at pasienter ”ikke faller 
ut” av ventelistene  

 Å sikre kvalitet i rapporter og 
statistikker  

 
RL 1068  

Rydding skal 
gjøres 
fortløpende 
og minimum 
én gang pr 
uke  

Kontorleder – for egen 
internkontroll,  
 
Kontrollskjema i 
veiledningen brukes 

 
Veiledning for å rette opp 
manglende ventetid 
sluttdato på henvisningen 
for pasienter som allerede 
har påbegynt behandling 

 
Vis 
venteliste-
venteliste 

 Å sikre at pasienter på 
venteliste er reelle ventende  

 Å sikre at rapportering av 
antall ventende og ventetid til 
Norsk Pasientskaderegister er 
korrekt  

 Å sikre datakvalitet i interne 
rapporter og statistikker  

 
RL 3206 

Minimum én 
gang pr. 
mnd. – Alltid 
innen 30. i 
hver mnd 

Kontrollskjema i 
veiledningen brukes 

 
Veiledning for kontroll av 
øyeblikkelig hjelp- 
innleggelser mot venteliste 

 
D- 7380 

 Å sikre at pasienter som er ø- 
hjelpsinnlagt siste uke ikke har 
aktive henvisninger på 
venteliste innenfor samme 
tilstand  

 Å sikre at pasienter som er ø- 

 
RL 3207  

Én gang pr. 
uke, 
mandager 

For avdelinger som har ø-
hjelpsinnleggelser 
Kontrollskjema i 
veiledningen brukes 
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hjelpsinnlagt sist uke ikke har 
allerede planlagte kontakter 
for samme tilstand på 
venteliste/ oppmøteliste  

 Rutinen utføres hver mandag  
 
Veiledning for kontroll av 
fristbrudd som mangler 
venteliste sluttdato 

Vis 
venteliste-
venteliste 

 Å hindre at pasienter som har 
fått behandling fortsetter å 
telle som ventende, fristbrudd 
og ventetid til Norsk 
Pasientregister  

 
RL 3208  

To ganger 
pr. mnd., 
alltid innen 
den 30. hver 
mnd. 

Kontrollskjema i 
veiledningen brukes 

 
Veiledning for kontroll av 
henvisninger som står åpen 
uten at det er planlagt flere 
oppmøter 

 
D- 7221 

 Å sikre at det ikke finnes 
ventende pasienter som 
mangler planlagte oppmøter 
på venteliste eller 
oppmøteliste  

 Å sikre at rapporteringen av 
ventende og ventetid til Norsk 
Pasientregister er korrekt  

RL 3209  To ganger 
pr. mnd., 
alltid innen 
den 30. hver 
mnd. 

Kontrollskjema i 
veiledningen brukes 

 
Veiledning for kontroll av  
utgåtte timer på 
oppmøtelista 

 
D- 3874 
eller 
D- 3862 

 Å sikre at planlagte oppmøter 
ikke blir stående på 
oppmøteliste med utgått 
oppmøtetid  

 Å sikre datakvalitet i rapporter 
og statistikker til Norsk 
Pasientregister  

 Utføres annenhver fredag  

RL 1095 To ganger 
pr. mnd., 
alltid innen 
den 30. hver 
mnd. 

Kontrollskjema i 
veiledningen brukes 

 
Veiledning for kontroll av 
tentative oppmøtemåneder 
på venteliste 

 
Vis 
venteliste- 
venteliste 

 Å sikre at planlagte oppmøter 
ikke blir stående og ”henge” på 
oppmøtelista etter at det 
foreslåtte tidspunktet er gått 
ut  

 Å sikre datakvalitet i rapporter 
og statistikker til Norsk 
Pasientregister  

RL 1109  Utføres 
senest 28. i 
hver måned 

Kontrollskjema i 
veiledningen brukes 
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 Utføres senest 28. i hver 
måned  

 
Veiledning for å finne 
langtidsventende 
pasienter som ikke er satt 
på oppmøteliste 

 
D- 8192 

 Å sikre at pasienter unngår for 
lang ventetid  

 Å sikre at pasientens 
gjennomsnittlige ventetid ikke 
blir for lang  

 Å sikre at rapportering til NPR 
er korrekt  

 Å sikre kvalitet i interne 
rapporter og statistikker  

RL 1047 Minimum x1 
per måned, 
gjerne en av 
de siste 
dagene før 
NPR 
uttrekket 
kjøres 

 

 
Veiledning for å finne 
Fristbrudd som kommer 
uten at pasienten er satt 
på oppmøteliste 

 
D- 8192 

 Å sikre at pasienter får 
innfridd behandlingsgarantien  

 Å sikre at sykehuset unngår 
fristbrudd  

 Å sikre at ventende pasienter 
prioriteres riktig  

 Å sikre at rapportering til NPR 
er korrekt  

 Å sikre kvalitet i interne 
ventelisterapporter og 
statistikker  

RL 1108 Minimum x1 
per måned, 
gjerne en av 
de siste 
dagene før 
NPR 
uttrekket 
kjøres 
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Formål og omfang: 
 

 Å sikre at ventelisten kan sorteres korrekt 
 Å sikre at pasienter ikke ”faller ut” av venteliste pga manglende «adressering» i 

henvisnings-, vurderingsbildet, F7 og/eller kontaktbildet 

 Å sikre god datakvalitet i rapporter og statistikker 

 Utføres ukentlig og registreres som utført i eget kontrollskjema 
 

Målgruppe: 
Sekretærer og ventelisteansvarlige 
 
Gyldig fra: 
20.februar 2012 
 

Beskrivelse 

Det kan oppstå problemer med ventelistene fordi det er gjort feil eller manglende valg i ulike 
nedtrekksmenyer: 

 
 Seksjon er valgt feil 

 Lokalisering mangler eller er valgt feil 
 Omsorgsnivå valgt feil 

 Kontakttype er valgt feil 

 Fagområde er valgt feil 

 Diagnosegruppe mangler (for de som har valgt å bruke dette feltet) 
 Tentativ diagnose mangler (for de som har valgt å bruke dette feltet) 

 Tentativ oppmøtetid mangler (for de som har valgt å bruke dette feltet) 
 

Hvis søk settes opp med spesifikt kriterie for seksjon, lokalisering, omsorgsnivå, kontakttype,  
fagområde og/eller diagnosegruppe/tentativ diagnose vil pas ienter som IKKE har dette 

kriteriet registrert falle utenfor i alle søk og rapporter. 
 

Ved å sikre datakvaliteten som beskrevet under, vil nøyaktige søk være et effektivt verktøy 
for å finne aktuelle pasienter på venteliste og i alle rapporter der dette feltet inngår. 
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Kjør Vis venteliste - venteliste   
 

 
1. Sørg for å ha følgende 

kolonner med fra 
kolonnelista: 

 
 Seksjon 

 Lokalisering 

 Omsorgsnivå 
 Kontakttype 

 Fagomr. 
 Diag.gr 

 Tentativ diag. 

 Tent oppmøtetid 
 

 
 
La alle kriterier i nedtrekksmenyene for tabellen stå tomme før du oppdaterer ventelisten. 
 

2. Velg  
 

Du har nå fått listet alle aktive kontakter på avdelingens venteliste 

3. Hak av for Bruk Autofilter slik at du får tilgang til filterbyggeren  
 

Tips: Legg merke til at det grå feltet under lista viser verdien  
 

4. Gå inn i filterbyggeren ved å velge   
 
Nå åpner filterbyggeren seg og du kan sette betingelser for videre avgrensninger i uttrekket 
slik at du bare får fram de pasientene som mangler registreringer 
 

Klikk på knappene  og  og sett opp følgende filterkombinasjon:  
 

Tips: Ved å bruke verdien OR i filterbyggeren 
kan du kombinere kombinasjoner slik at alle 
kriterier gjelder i samme filtrering.  
 
 

 
 

 
Tips: Du kan lagre kombifilteret til senere 

gjenbruk med Lagre som-knappen, og hente 
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det fram igjen til neste kjøring ved å velge ”Åpne”. Husk å gi filteret navn feks «Kontakter 
med manglende eller feil utfylling av felter i kontaktbildet”. 

 

5. Velg    
 

Legg merke til at det grå feltet under uttrekket viser verdiene: 
 

 
 
Tips : Dersom dere registrerer data i de frivillige feltene Tentativ diag. og eller Diag.gr s tår føgende verdier i  den grå feltet: 

 
Du har nå fått et uttrekk som viser samtlige ventende kontakter på venteliste som mangler 

registreringer i feltene Omsorgsnivå, eller Seksjon, eller Fagområde, eller Lokalisering.  
 
 

6. Bruk    for å gå inn på den enkelte pasient og fyll inn de manglende 
registreringene. 
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Kontrollskjema 

 

Dato Kontrollert av Dato Kontrollert av 
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Rette opp manglende ”Ventetid slutt”-dato på henvisningen  

 
Formål og omfang 
 

 Å sikre at pasienter på venteliste er reelle ventende 

 Å sikre at rapportering av ventende og ventetid til Norsk Pasientregister 

er korrekt 

 Å sikre datakvalitet i interne rapporter og statistikker 

 Rutinen utføres innen den 30. hver måned 

 Registreres som utført i eget kontrollskjema 
 
Målgruppe 
Sekretærer og kontorpersonell 

 
Gyldig fra  
20. februar 2012 
 

Beskrivelse 
Normalt har pasienter som settes opp til kontroll eller ’behandling innlagt pasient’, 

’pasientadministrert behandling’, ’opplæring’ eller ’Indirekte pasientkontakt’ allerede starte  
behandlingen - i tråd med retningslinjene fra NPR. De skal dermed IKKE stå på ventelisten til  

Norsk pasientregister og telle som ventende/evt. fristbrudd eller med lang ventetid. 
 
 

Kjør Vis – venteliste – venteliste  

Det anbefales å IKKE bruke ytterligere søkekriterier når ventelisten kjøres for å få med ALLE 
aktive kontakter inkludert de som mangler kriterier i andre felter. 

 

1. Velg   

Sørg for å ha med følgende 
kolonner 

skjermvisningen: 
 

o Kontakttype  
o Utredet 

 

Du har nå fått ei liste 

over samtlige planlagte 

oppmøter på venteliste i 
avdelingen. 
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2. Hak av for Bruk Autofilter slik at du får tilgang til filterbyggeren  

3. Gå inn i filterbyggeren ved å velge   

 
Nå åpner filterbyggeren seg og du kan fastsette kriterier for videre avgrensning i listen. 

 

Klikk på knappen  ( = legg ti l ”betingelser”). Sett opp følgende filterkombinasjon ved hjelp av 

de understrekede linkene (= kolonneoverskriftene fra rapporten) og skriv inn aktuelle verdier i feltene 
som dukker opp.  

 
Tips: En feil  i  DIPS gjør at fi lteret viser 
følgende tall  i  stedet for betegnelse på 

«Kontakttype»: 
 
Kontroll: 106808 

Opplæring: 262093 

 

Tips: Du kan lagre kombifi lteret ti l  senere 
gjenbruk med Lagre som-knappen, og 
eventuelt hente det fram igjen etter neste 
kjøring ved å velge ”Åpne”. Husk å gi fi lteret 

navn for eksempel. ”Kontroll  av manglende 
Ventetid Sluttdato. 
 

 
 

4. Velg  

Du har nå fått ei liste som viser pasienter som sannsynligvis allerede har startet opp 
behandlingen ved tidligere besøk på poliklinikken. Disse skal normalt ha fått Ventetid 

Sluttdato på henvisningen. Når Ventetid Sluttdato mangler på henvisningen må dette rettes  
opp slik at pasienten avvikles fra ventelisten til Norsk Pasientregister. 

 
Tips: Sjekk at du har denne teksten i det grå feltet under lista di. 

 
 

 

5. Bruk  til å gå inn på den enkelte pasients henvisning og fyll inn riktig Ventetid 

Sluttdato på henvisningen. 

Tips: Dato for ventetid Sluttdato er som regel lik dato for første kontakt på den aktuelle 

henvisningen som er ”Ordinært avsluttet”. 
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Kontroll av øyeblikkelig hjelps-innleggelser mot 

venteliste 

Dokumentansvarlig: Anne-Lise Ekrem Dokumentnummer: RL3207 
Godkjent av: Leif Arne Asphaug-Hansen Versjon: 3 
Gyldig for: Helse Finnmark HF 
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Formål og omfang  
 

 Å sikre at pasienter som er ø-hjelpsinnlagt siste uke korrigeres i 
venteliste/oppmøteliste 

 Sikre at ø-hjelpspasienter ikke har planlagte oppmøter stående på venteliste 
innenfor samme tilstand 

 Utføres hver mandag 

 Registreres som utført i eget kontrollskjema 
 

Målgruppe  
Helsesekretærer og kontorpersonell 

 
Beskrivelse 
Ø-hjelpspasienter som legges inn KAN samtidig være planlagt inn for samme tilstand. Det 
betyr at de har planlagte oppmøter stående på venteliste. Dette er særlig viktig å gjøre for 
klinikker som har en del ø-hjelpsinnleggelser, og dersom behandlinger startet må dette 
registreres på den opprinnelige henvisningen. Det er mulig at de planlagte oppmøtene også 
må endres. 

 

Gyldig fra  
20. februar 2012  
 

 

 

Kjør uttrekk fra DIPS D-7380 Nye pasienter  
 

1. Tast inn aktuell periode og 
klokkesletter 

Tips: For å få med HELE døgn er det lurt å 
velgeklokkeslettene ”00.01” og ”23.59” 

 

2. Gå til feltet ”Hvilke enheter skal 
velges?  og velg Avdeling og post 

 

3. Gå til feltet ”Hastegrad ved 
innleggelse” og velg Kun 

øyeblikkelig hjelp. 
 

4. Gå til sjekkboksen ”Vis også 
pasienter somikke lenger ligger ved 
avdeling” og hak av her. 

 
 

5. Kjør  
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Du får nå et uttrekk som viser samtlige Øyeblikkelig-hjelp innleggelser på poster som er 

tilknyttet avdelingen i den valgte perioden. 
 
Tips: Pasienter listes flere ganger dersom de har vært flyttet fra post til post i samme avdeling. 
 

 

6.  Hak av for  slik at du får tilgang til filterbyggeren  

 

Tips: Legg merke tilat det grå feltet under uttrekket viser verdien  

 

7.  Gå inn i filterbyggeren ved å velge  
 

Nå åpner filterbyggeren seg og du kan fastsette flere kriterier for videre avgrensning i listen.  
 

Bruk knappen  og sett opp følgende filterkombinasjon ved å klikke på den og de 

understrekede linkene: 

 

 
 

 

8. 5. Velg  

 
Du har nå ei liste som viser samtlige Øyeblikkelig-hjelp innleggelser på poster som er tilknyttet 
avdelingen i perioden OG som har ventende kontakter i Vis-venteliste- venteliste eller oppmøteliste 
eller en henvisning som venter på vurdering liggende i DIPS. 
 

Tips: Legg merke til at det grå feltet under uttrekket viser verdien   
 
Tips: Du kan lagre kombifi lteret ti l  senere gjenbruk med Lagre som-knappen, og eventuelt hente det fram igjen 
etter neste kjøring ved å velge ”Åpne”. Husk å gi fi lteret navn for eksempel ”D – 7380 Kontroll  av 

øyeblikkelighjelpsinnleggelser mot venteliste» 

 

6. Bruk  og sjekk om pasienten er innlagt for samme tilstand som på ventelisten, og 

avslutt eventuelt kontaktene med koden ”Allerede behandlet”. 
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Kontrollskjema 

 

Dato Kontrollert av Dato Kontrollert av 
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Formål og omfang 
o Å hindre at pasienter som har fått behandling forsetter å telle som 

ventende, fristbrudd og ventetid til Norsk Pasientregister 

o Utføres innen den 30. hver måned 

o Registreres som utført i eget kontrollskjema 

Målgruppe 
Sekretærer og kontorpersonell 
 

Gyldig fra 
20.februar 2012 

 

Beskrivelse 
Etter at en henvisning har fått status ”Behandles” er Mottattdato og ulike registreringer av 

Ventetid Sluttdato grunnlaget for hvorvidt pasienten teller som ventende, som fristbrudd og 
ved beregning av ventetid.  

 
Ventetid Sluttdatoen er avgjørende for lengden av ventetiden og for hvorvidt det oppstår 

fristbrudd eller ikke (for rettighetspasienter). Ventetiden er antall dager mellom Mottattdato 
og ventetid Sluttdato. Fristbrudd oppstår dersom behandlingsfristen har tidligere dato enn 

Ventetid Sluttdato. 
 

Kjør Vis – venteliste - venteliste. 

Det anbefales å IKKE bruke søkekriterier når ventelisten kjøres for å få med ALLE aktive 

kontakter inkludert de som mangler registrerte kriterier i andre felter.  
 

1. Velg  

Sørg for å ha med følgende 
kolonner i skjermvisningen 
 

o Helsehjelpsrett  

o Utredet 
o Frist for start 

helsehjelp 
o Utsettelse  

 
Du har nå fått ei liste over 

samtlige planlagte oppmøter 
på venteliste og på 
oppmøteliste i avdelingen. 

2. Hak av for  slik at du får tilgang til filterbyggeren  
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3. Gå inn i filterbyggeren ved å velge   

Tips: Legg merke til at det grå feltet under lista viser verdien  
 

Nå åpner filterbyggeren seg og du kan bygge flere kriterier inn i kombifilteret for videre 
avgrensning i listen: 

 

Klikk på knappen  ( = legg ti l ”betingelser” og/eller «legg til gruppe»). Sett opp følgende 
filterkombinasjon ved hjelp av de understrekede linkene (= kolonneoverskriftene fra ventelista): 
 
Velg også funksjon for filtrering AND 

eller OR – se bildet: 
 
Tips : Velg datoverdi som grenseverdi for ”fristbrudd” ved 
å kl ikke i  det tomme feltet bak er mindre enn 

 
Tips: Du kan lagre kombifilteret til senere 
gjenbruk med Lagre som-knappen, og 
eventuelt hente det fram igjen etter neste 
kjøring ved å velge ”Åpne”. Husk å gi filteret 
navn feks ”Kontroll Fristbrudd”. 
 

 

4. Velg  

Du har nå fått ei liste over planlagte oppmøter for pasienter som betraktes som fristbrudd i 
rapporter og statistikker og uttrekk til Norsk pasientregister.  

 
Tips: Sjekk at du har denne teksten i det grå feltet under lista di: 

 
 

5. Bruk  til å gå inn på henvisningen til den enkelte pasient og sjekke hvorvidt 

behandlingen kan være påbegynt eller om pasienten fortsatt venter på behandling og 

skal bli stående på ventelisten. Hvis pasienten er ferdigbehandlet avsluttes  henvisningen 

med relevant Ventetid Sluttdato, avsluttdato på henvisningen (Periode Sluttid) og 

relevant avsluttkode.  

Tips: Dato for ventetid Sluttdato er som regel lik dato for første kontakt på den aktuelle 

henvisningen som er ”Ordinært avsluttet”. 
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Kontrollskjema 

 

Dato Kontrollert av Dato Kontrollert av 
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Formål og omfang  
 Å sikre at det ikke finnes ventende pasienter som mangler planlagte oppmøter på 

venteliste eller oppmøteliste 

 Å sikre at rapporteringen av ventende og ventetid til Norsk Pasientregister er korrekt 

 Utføres månedlig senest den 28. 

 Registreres som utført i eget kontrollskjema 
 

Målgruppe  
Helsesekretærer og kontorpersonell   

 
Gyldig fra  
20. februar 2012  

 
Beskrivelse  
Henvisninger settes på venteliste når vurderingen er fullført og henvisningsstatusen er satt til 
”Behandles”. Pasienten rapporteres som ventende til Norsk Pasientregister selv om det ikke 

finnes planlagte oppmøter for pasienten. Henvisninger uten planlagt kontakt framkommer ikke i  

Vis-venteliste-venteliste eller på oppmøtelista, og ventende henvisninger står i fare for å bli 
”glemt” når det ikke er planlagt flere oppmøter. Dette er gjerne henvisninger der tidligere 

oppmøter er blitt avsluttet ekstraordinært fordi pasienten ikke møtte eller avbestilte timen (eller 

andre ekstraordinære årsaker). Dermed blir de stående på venteliste n til Norsk Pasientregister 
uten at det er planlagt nye oppmøter på interne ventelister og oppmøtelister.  
 

 

Kjør DIPS rapport ”D – 7221 Ventende 

uten kontakt”  

 

 

1.  Velg aktuell periode ved å 

dobbeltklikke i datofeltet. (Det 

anbefales å gå flere år tilbake i tid)  

 

2.  Velg  
 

Du har nå ei liste over åpne elektive 

henvisninger med mottattdato i den valgte 
perioden. 

3.  Hak av for  slik at du får tilgang til filterbyggeren  

4.  Gå inn i filterbyggeren ved å velge  
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Tips: Legg merke til at det grå feltet under lista viser verdien  
 
Nå åpner filterbyggeren seg og du kan fastsette flere kriterier for videre avgre nsning i listen.  

Bruk knappene  (= legge til ”betingelser”). Sett opp følgende filterkombinasjon ved hjelp av de 
understrekede linkene (= kolonneoverskriftene fra rapporten). Velg også funksjon for filtrering – se 

bildet:  
 

Tips: Ved å bruke verdien AND i 
filterbyggeren kan du 

kombinere flere filtre slik at ulike kriterier 
gjelder samtidig i samme filtrering. 

 
Tips: Du kan lagre denne 

filterkombinasjonen til senere gjenbruk 
med Lagre som-knappen og lagre det på 

DITT hjemmeområde. Deretter kan du 
hente det fram igjen ved å velge ”Åpne” i filterbyggeren. Husk å gi fila et navn du kjenner 

igjen, feks. ”D-7221 – Åpne henvisninger uten planlagt kontakt”.  
 

 

5.  Velg  
 

Du har nå en liste over henvisninger som er blitt stående åpen UTEN Ventetid Sluttdato og UTEN 
det er planlagt noen nye oppmøter. Disse kommer IKKE fram i Vis-venteliste-venteliste eller på 

oppmøtelista, MEN de rapporteres som ventende til Norsk Pasientregister gjennom månedlige 

uttrekk fra DIPS.  

 

Tips: Sjekk at du har denne teksten i det grå feltet under lista di.  

 
 

6.  Bruk til å gå inn på den enkelte pasient og sjekke hvorvidt pasienten skal 
ha videre behandling og fortsatt skal stå på ventelisten. Hvis pasienten skal ha videre 
behandling opprettes ny planlagt kontakt med relevant oppmøtetid, hvis pasienten er 

ferdigbehandlet avsluttes henvisningen med relevant Ventetid Sluttdato, avsluttdato på 

henvisningen (Periode Sluttid) og avsluttkode.  
 

Tips: Dato for ventetid Sluttdato er som regel lik dato for første kontakt på den aktuelle 
henvisningen som er ”Ordinært avsluttet”.  
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Formål og omfang 
 

o Å sikre at planlagte oppmøter ikke blir stående på oppmøteliste med utgått 

oppmøtetid  

o Å sikre datakvalitet i rapporter og statistikker til Norsk Pasientregister   

o Rutinen utføres innen den 30. hver måned 

o Registreres som utført i eget kontrollskjema 

Målgruppe 
Sekretærer og kontorpersonell  
 

Gyldig fra 
20. februar 2012 

 

Beskrivelse 
I daglig arbeid med oppmøtelister hender det 
at planlagte kontakter ikke avsluttes korrekt 

og blir stående å ”henge” med fare for å 
påvirke både venteliste og i statistikker i DIPS. 

Resultatet kan bli at de teller feilaktig som 
ventende og teller ventetid som ikke er reell. 

De står dessuten i fare for å bli ”glemt”. 
 

 

Kjør DIPS rapport  

D - 3874 Inntaksrapport poliklinikk  
eller D- 3862 Inntaksrapport -innleggelse. 

 
Denne rapporten viser alle planlagte 

oppmøter på oppmøtelisten 
 

1. Velg  

Sørg for å ha med følgende kolonner 

skjermvisningen 
 

o Oppmotetid  

 
Du har nå fått ei liste over alle planlagte 
datoer/timer på oppmøtelista, til innleggelse 
eller poliklinisk fremmøte i avdelingen. 
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2. Hak av for  slik at du får tilgang til filterbyggeren  

3. Gå inn i filterbyggeren ved å velge   

Tips: Legg merke til at det grå feltet under lista viser verdien  
 
Nå åpner filterbyggeren seg og du kan fastsette flere kriterier for videre avgrensning i listen. 
 

Klikk på knappen  ( = legg ti l ”betingelser”). Sett opp følgende filterkombinasjon ved hjelp av 
de understrekede linkene (= kolonneoverskriftene fra rapporten). Velg også funksjon for filtrering – 
og klikk i det tomme feltet for dato som åpner seg. Nå får du tilgang å velge dato i en 
kalender….   
 
Tips : Velg datoverdi som grenseverdi for ”utgått dato” ved å 
kl ikke i det tomme feltet bak er mindre enn. Du kan gjerne 
velge verdien ”Today” i  kalenderen som åpner seg med den 
sorte pila. 

 
 
 
 
 

4. Velg  

Du har nå fått ei liste over pasienter på oppmøteliste der oppmøtedato/måned er gått ut i 
forhold til valgt grensedato i filteret.  
 

Tips: Sjekk at du har denne teksten i det grå feltet under 

lista di:  

 

Bruk  til å gå inn på den enkelte pasient og avslutt eventuelt kontakten med 

relevant avsluttkode. Dersom pasienten står på oppmøtelista (med dato og time)må den 
avsluttes derfra (Ctrl U). 

 
Hvis pasienten er ferdigbehandlet avsluttes henvisningen med relevant Ventetid Sluttdato, 

avsluttdato på henvisningen (Periode Sluttid) og relevant avsluttkode. 

Tips: Dato for Ventetid Sluttdato er som regel lik dato for første kontakt på henvisningen 
som er ”Ordinært avsluttet”. 
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Formål og omfang 
 

o Å sikre at planlagte oppmøter ikke blir stående å ”henge” på oppmøteliste etter at 

det foreslåtte tidspunktet er gått ut  

o Å sikre datakvalitet i rapporter og statistikker til Norsk Pasientregister   

o Rutinen utføres ukentlig  

o Registreres som utført i eget kontrollskjema 

 
Målgruppe 
Kontorpersonell og sekretærer  
 

Gyldig fra 
20. februar 2012 
 

Beskrivelse 
I daglig arbeid med ventelistene hender det at planlagte kontakter blir stående å ”henge” 

med utgått oppmøtemåned uten at det er grunn for det. De blir dermed feilaktig trukket 
med i grunnlaget for rapporter og statistikker i DIPS, og resultatet er at de teller med som 

ventende og ventetid som ikke er reell. De står dessuten i fare for å bli ”glemt”.  
 

 

Kjør Vis-venteliste-
venteliste . 
Du får nå fram alle 

planlagte oppmøter på 
venteliste. 

 

1. Velg  

Sørg for å ha med 
følgende kolonner 

skjermvisningen 
 

o Oppmøtetid  
 

Du har nå fått ei liste 
over samtlige planlagte oppmøter som er aktiv på venteliste i avdelingen i øyeblikket. Sorter 

lista ved å trykke på overskrifta ”oppmøteliste” slik at de med eldst oppmøtetid kommer 
først. 

 
Tips: Velg færrest mulig rullegardinkriterier for å få fram alle aktive kontakter i avdelingen. 
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2. Hak av for  slik at du får tilgang til filterbyggeren  

3. Gå inn i filterbyggeren ved å velge   

Tips: Legg merke til at det grå feltet under lista viser verdien  
 
Nå åpner filterbyggeren seg og du kan fastsette flere kriterier for videre avgrensning i listen.  
 

Klikk på knappen  ( = legg ti l ”betingelser”). Sett opp følgende filterkombinasjon ved hjelp av 
de understrekede linkene (= kolonneoverskriftene fra rapporten). Velg også funksjon for filtrering – 
og klikk i det tomme feltet for dato som åpner seg. Nå får du tilgang å velge dato i en 
kalender….   
 
Tips : Velg grense for datoverdi i kalenderen som kommer opp 
ved å  kl ikke i det tomme feltet bak er mindre enn 

 
Tips : Velg månedens s iste dag når du skal filtrere kontakter fra 
venteliste som kun har oppmøtemåned. Da får du med ALLE 
kontakter med oppmøtetid i den aktuelle måneden. 

 
 

4. Velg  

Du har nå fått ei liste over pasienter med planlagte oppmøter på venteliste og oppmøteliste 

der oppmøtedato/måned er gått ut i forhold til valgt dato i filteret.  
 

Tips : Sjekk at du nå har denne teksten i  det grå feltet under lista di:  

 

 

5. Bruk  til å gå inn på den enkelte pasient og sjekke hvorvidt pasienten fortsatt 

venter på behandling og skal stå på ventelisten. I så fall bør oppmøtedato endres slik at 

den er mer i samsvar med kalendere.  

Hvis pasienten er ferdigbehandlet avsluttes henvisningen med relevant Ventetid Sluttdato, 

avsluttdato på henvisningen (Periode Sluttid) og relevant avsluttkode. 

Tips: Dato for ventetid Sluttdato er som regel lik dato for første kontakt på den aktuelle 
henvisningen som er ”Ordinært avsluttet”. 
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Dato Kontrollert av Dato Kontrollert av 
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Finn pasienter som har ventet over 180 dager og som 

ikke er satt på oppmøteliste 

Dokumentansvarlig: Anne-Lise Ekrem Dokumentnummer: RL1047 
Godkjent av: Leif Arne Asphaug-Hansen Versjon: 1 
Gyldig for: Helse Finnmark HF 

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av3 

 
 

Formål: 
o Å sikre at pasienter unngår for lang ventetid  

o Å sikre at gjennomsnittlig ventetid ikke blir for lang 

o Å sikre at rapportering til NPR er korrekt 

o Å sikre kvalitet i interne rapporter og statistikker  

o Utføres månedlig innen den 28. og registreres som utført i eget 

kontrollskjema  

Gyldig fra: 
20.november 2011 
 

Beskrivelse 
Når det kjøres NPR uttrekk fra databasen trekkes data ut som et statisk ”øyeblikksbilde” av 

ventelistestatusen den samme dagen. Alle ventelisteregistreringer på henvisninger i DIPS blir 
med i uttrekket, mens nye registreringer/endringer som er gjort ETTER uttrekksdagen 
kommer IKKE med før ved neste NPR - uttrekk. 

 
Kjør D – 8192 – NPR: Venteliste - 

pasientliste 
 

1. Velg det ferskeste uttrekket under 

rullegardinen for NPR-uttrekk (sist i 

rullegardinlista). 

2. Velg ”Ventende ved periodeslutt” 

under Utvalg. 

 

3. Velg  

Sørg for å ha med følgende kolonner 
skjermvisningen  

 
o Ventetid  
o Tildeltdato  
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Finn pasienter som har ventet over 180 dager og som ikke er satt på oppmøteliste 
Versjon: 1  

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 2 av3 

 
 

Du har nå fått ei liste over alle pasienter (henvisninger) som regnes som ventende  
øyeblikket (dvs. uttrekksdagen/datoen). Dersom dette er månedens siste dag er dette liste 

over ventende som blir rapportert til NPR. 
 

4. Hak av for  slik at du får tilgang til filterbyggeren  

5. Gå inn i filterbyggeren ved å velge   

Tips: Legg merke til at det grå feltet under lista viser verdien  
 
Nå åpner filterbyggeren seg og du kan fastsette flere kriterier for videre avgrensning i listen.  

Klikk på knappen  ( = legg ti l ”betingelser” eller legg til ”grupper”). Sett opp følgende 
filterkombinasjon ved hjelp av de 
understrekede linkene: 
 
Tips : Velg betingelsen ”Ventetid  og  er større enn” og 
AND og ”Ti ldeltdato  er ikke fyl t ut” . Du har nå 
kombinert flere betingelser s lik at filter finner frem a lle 
rader som inneholde begge av disse kriteriene. 

 
Tips: Du kan lagre kombifilteret til senere gjenbruk med Lagre som-knappen, og eventuelt 
hente det fram igjen etter neste kjøring ved å velge ”Åpne”. Husk å gi filteret navn feks ”D 
8192 – Finn langtidsventere som ikke er kommet på oppmøtelista”.  
 

6. Velg  

Du har nå fått ei liste over pasienter/henvisninger på NPR venteliste som 
 

 har ventet over 180 dager  

 ikke er satt på oppmøteliste  
 

Tips: Sjekk at du har denne teksten i det grå feltet 
under lista di: 
 

 

7. Bruk  og F7 til å gå inn på henvisningen til den enkelte pasient og sett 

pasienten på oppmøtelista på vanlig måte. 
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Finn pasienter som har ventet over 180 dager og som ikke er satt på oppmøteliste 
Versjon: 1  

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 3 av3 

 
 

Kontrollskjema 

 

Dato Kontrollert av Dato Kontrollert av 
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Finn fristbrudd der pasienten ikke er satt på 

oppmøteliste 

Dokumentansvarlig: Anne-Lise Ekrem Dokumentnummer: RL1108 
Godkjent av: Leif Arne Asphaug-Hansen Versjon: 1 
Gyldig for: Helse Finnmark HF 

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 1 av3 

 
 

Formål: 
o Å sikre at pasienter får innfridd behandlingsgarantien 

o Å sikre at sykehuset unngår fristbrudd 

o Å sikre at ventende pasienter prioriteres riktig 

o Å sikre at rapportering til NPR er korrekt 

o Å sikre kvalitet i interne ventelisterapporter og statistikker  

o Utføres månedlig innen den 28. og registreres som utført i eget 

kontrollskjema 

Gyldig fra: 
20. februar 2012 
 

Beskrivelse 
Når uttrekk kjøres fra databasen trekkes data ut som et statistisk ”øyeblikksbilde” av 

ventelistestatusen DENNE dagen. Alle ventelisteregistreringer på henvisninger i DIPS blir 
med i uttrekket, mens nye registreringer/endringer som er gjort ETTER uttrekksdagen 

kommer IKKE med før ved neste NPR - uttrekk. 
 

Kjør D – 8192 – NPR: Venteliste – 
pasientliste 

 

1. Velg det ferskeste uttrekket 

under rullegardinen for NPR-

uttrekk (som regel sist i 

rullegardinlista). 

2. Velg ”Ventende ved periodeslutt” 

under Utvalg. 

3. Velg  

Sørg for å ha med følgende kolonner 
skjermvisningen:  

 
o Rettilhelsehjelp  

o Fristtartbehandling  
o Tildeltdato  
o Helsehjelpsfristbrudd  
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Finn fristbrudd der pasienten ikke er satt på oppmøteliste 
Versjon: 1  

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 2 av3 

 
 

Du har nå fått ei liste over alle pasienter (henvisninger) som regnes som ventende i 
øyeblikket  (dvs uttrekksdagen/datoen).  

 

4. Hak av for  slik at du får tilgang til filterbyggeren  

5. Gå inn i filterbyggeren ved å velge   

Tips: Legg merke til at det grå feltet under lista viser verdien  
 
Nå åpner filterbyggeren seg og du kan fastsette flere kriterier for videre avgrensning i listen.  

Klikk på knappen  ( = legg ti l ”betingelser” eller legg til ”grupper”). Sett opp følgende 
filterkombinasjon ved hjelp av de understrekede linkene: 
 
Tips : Velg først betingelsen AND og sette deretter sammen 
følgende filterkominasjon: 
Retti lhelsehjelp  og  er lik og  ”1” og  
Ti ldeltdato  er ikke fylt ut og  
Fris tstartbehandling og er mindre enn og klikk inni feltet for å  få 
fram ka lenderen. Velg deretter en grensedato (gjerne mot 
s lutten av neste måned) som du vil trekke med ”kommende” 
fri s tbrudd og  
Helsehjelpsfristbrudd og er lik og  ”0”. 
 

Du har nå kombinert flere betingelser s lik at filter finner frem alle 
rader som inneholder a lle disse kriteriene. 

 
Tips: Du kan lagre kombifilteret til senere gjenbruk med Lagre som-knappen, og eventuelt 

hente det fram igjen etter neste kjøring ved å velge ”Åpne”. Husk å gi filteret navn feks ”D 
8192 –Finn fristbrudd som kommer uten at pasienten er satt på oppmøtelista”.  

 

6. Velg  

Du har nå fått ei liste over pasienter/henvisninger på NPR venteliste  

 
 Som har Rett til nødvendig helsehjelp  

 som ikke er satt på oppmøteliste  

 som har behandlingsfristdato den kommende perioden  
 

Tips: Sjekk at du har denne teksten i det grå feltet under lista di:  
 

 

7. Bruk  og F7 til å gå inn på henvisningen til den enkelte pasient og sett 

pasienten på oppmøtelista på vanlig måte. 
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Finn fristbrudd der pasienten ikke er satt på oppmøteliste 
Versjon: 1  

 

 

Dette er kun en papirkopi. Gyldig versjon av dokumentet finnes i det elektroniske kvalitetssystemet. Side 3 av3 

 
 

Kontrollskjema 

 

Dato Kontrollert av Dato Kontrollert av 
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1. Hensikt 
Bruk av rapport D-7219 - Pasienter med lang ventetid (NPR-XML Rydding) 
Plukke ut pasienter med ekstremt lang ventetid, ofte er ventetidslutt dato ikke satt i henvisningsbildet i DIPS. Disse må sjekkes opp slik at 

ventelista blir rett i npr-xml raportering. Viktigheten ved og holde denne rapporten korrekt, slik at de tall som rapporteres til NPR (Norsk pasient 
register) er korrekt for Nordlandssykehuset. 

Hvis en ikke klarer og avslutte kontakt og henvisning ta kontakt med brukerstøtte DIPS, og ikke bruk tid på aktuell pasient, viktig at en skriver 
ned NPR-ID, motattdato for henvisning og avdeling slik at en finner igjen aktuell henvisning i ettertid. 
Hvis denne rapporten står uryddet, så vil rapporteringen til NPR (Norsk pasient register) ikke fremstå som korrekt.  

 

2. Omfang 
Prosedyren gjelder for ventelisteansvarlige. 

3. Grunnlagsinformasjon 
Denne rapporten skal kjøres jevnlig ved hver klinikk, minimum en gang per måned. Det er viktig at ventetidslutt dato blir satt korrekt, hvis denne 
står blank, så vil pasient fortsatt stå som ventende uavhengig om pasient har vært fysisk inne på sykehuset. Denne rapporten vil avdekke slike 
tilfeller. Hvis det er henvisninger eller kontakter som fortsatt står åpen som skulle ha vært avsluttet, skal disse avsluttes korrekt. Hvis kontakt var 

avsluttet med ordinært avsluttet så skal også henvisning ha samme kode. 
 

4. Arbeidsbeskrivelse 
Denne rapporten skal kjøres av den ventelisteansvarlige på hver klinikk, denne rutinen bør kjøres på alle fagområdene som kommer inn under 

den aktuelle klinikk. Hvis det avdekkes feil må venteliste ansvarlige fagområde varsles, og kontakter og henvisninger ryddes. 
 

4.1 Tvilstilfeller 

 
Hvis det er tvil om pasient skal avsluttes, eller at pasient skulle ha vært inne til en time men der pasient ikke har blitt kalt inn, må ansvarlig 

overlege for det fagområdet ta stilling til om pasient skal kalles inn til en ny time. 
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Ventelisterydding Rapport D-7219 - Pasienter med lang ventetid (NPR-XML Rydding) 

Versjon: 3  

 
 

4.2 Handling  

 
 
 

Velg rapport D-7219 

Velg rapporter  

Velg henvisninger/Venteliste  

Skrevet ut: 02.04.2013 13:59:20 Gyldig fra: 24.09.2012



Ventelisterydding Rapport D-7219 - Pasienter med lang ventetid (NPR-XML Rydding) 

Versjon: 3  

 
 

 
 
 
 

Velg fra og med dato 01.01.61 (DIPS går 50 år 

tilbake i tid) så i 2012 vil fra og med dato bli 
01.01.62 

Til og med dato skal være dagens dato. 

Velg aktuell avdeling 

Velg tabellvisning 
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Ventelisterydding Rapport D-7219 - Pasienter med lang ventetid (NPR-XML Rydding) 

Versjon: 3  

 
 

 
 
 
 1. Hak av ”bruk autofilter” 

2. Trykk på ventedager, slik 
at du får de som har flest 

ventedager øverst. 
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Ventelisterydding Rapport D-7219 - Pasienter med lang ventetid (NPR-XML Rydding) 

Versjon: 3  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. Merk 

henvisning. 

2. Velg aktiver pasient 

(aktuell pasient vil da stå 
som aktiv i DIPS) 

Husk mottattdato, slik at 

du finner igjen 
henvisningen i F7 bildet 

(pasientens henvisninger) 
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Ventelisterydding Rapport D-7219 - Pasienter med lang ventetid (NPR-XML Rydding) 

Versjon: 3  

 
 

 
 

 

Hak av ”vis bare aktive” 

Velg åpen kontakt. 

Her vil det stå haket av 
hvis ventetidslutt dato er 
satt. 

Velg pasientens henvisninger (F7) 
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Ventelisterydding Rapport D-7219 - Pasienter med lang ventetid (NPR-XML Rydding) 

Versjon: 3  

 
 

 
 
 

 
 
 

Velg rett avsluttkode for kontakt, la avsluttid stå, 

siden det er den faktiske dagen som kontakten ble 
avsluttet. 

Hvis pasienten ryddes i en ryddejobb, 

skriv inn en kommentar her slik at ser at 
kontakt har vært ryddet. 
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Ventelisterydding Rapport D-7219 - Pasienter med lang ventetid (NPR-XML Rydding) 

Versjon: 3  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
PS.  
 
Rutine PR27717 Veiledning for kontroll av fristbrudd som mangler venteliste sluttdato er utviklet ved UNN og har primært gyldighet for UNN. Denne kan 
imidlertid brukes som en veileder  

 

 

Slutt dato blir den dato henvisning ble avsluttet. 

Sett inn ventetidslutt dato. Denne datoen må vurderes 

for hvert tilfelle, men som regel skal denne datoen 
settes lik den dato for første kontakt som er avsluttet 
med avsluttkoden ”ordinært avsluttet”. 

Hvis det ikke er flere åpne kontakter vil en da får spørsmål 

fra DIPS om en vil avslutte henvisningen. Dette må 
vurderes i hvert tilfelle. Hvis en velger JA vil henvisningen 

avsluttes, men ventetid sluttdato vil ikke settes automatisk, 
den må settes i henvisningsbildet,så det anbefales at en 
velger NEI her, får så og avslutte henvisningen separat. se 

figur under. 
Sjekke at pasient er ferdig behandlet for sin tilstand i den 

aktuelle henvisning. Dette må sjekkes i pasientens journal, 
og eventuelt avklare med ansvarlig overlege 

Avsluttkode skal være ordinær avsluttet hvis en av 

kontaktene er avsluttet med ordinært avsluttet, hvis 
alle kontakter er avsluttet med en annen kode, skal 

siste brukte kode på kontakt benyttes 
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