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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 

Beskrivelse av registreringspraksis for avslutting av henvisningsperiode med og uten aktiv 
kontakt i kap. 4.3. Tekst erstatter POL - Henvisningsperiode, avslutte_BV. 

 
2. Hensikt og omfang  

 
Prosedyren skal sikre korrekt registrering av ventetid slutt og avvikling av henvisningsperiode 
etter lov- og forskriftskrav krav overholdes. Prosedyren gjelder alle som arbeider med 
henvisninger og ventelister. 

 
3. Ansvar  

Administrerende direktør har ansvaret for at prosedyren er kjent og følges i eget 
helseforetak 

Leger, behandlere og personell har ansvar for å kjenne til og følge prosedyren og 
brukerveiledere som er aktuelle for deres arbeid.  

 
4. Fremgangsmåte  

 

4.1. Avslutte ventetid - Start av helsehjelp.  

Ventetiden slutter når helsehjelpen som pasienten er informert om, blir påbegynt. 

 For utredning (uavklarte tilstander): Når helsehjelp i form av utredning er igangsatt. 
 For behandling (inkl. utredning av avklarte tilstander): Når helsehjelp i form av faktisk 

behandling er igangsatt.  
o Eventuelle oppmøter til forundersøkelser før selve behandlingstiltaket (eks. 

operasjon) innebærer ikke at fristen er innfridd 

 

4.2. Avslutning av henvisningsperioden  

Når pasienten er ferdig utredet/behandlet og har vært til siste kontroll eller behandling for 
tilstanden han/hun ble henvist for skal henvisningsperioden lukkes. Avsluttende notat eller 
epikrise skal da sendes til det helsepersonellet som trenger opplysningene for å gi forsvarlig 
oppfølgning. Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrisen skal sendes til. Dersom 
annet ikke opplyses eller fremgår sendes epikrise til henvisende instans og fastlege. 
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Når en henvisningsperiode er lukket, skal denne normalt ikke åpnes igjen, selv om det 
kommer en ny henvisning for samme sykdom eller lidelse. Slike henvisninger skal 
rettighetsvurderes og pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp skal gis en juridisk frist 

for oppstart helsehjelp (utredning/behandling). Det skal her åpnes en ny henvisningsperiode. 
Henvisningen skal markeres med "Tilstanden er diagnostisert tidligere". Unntak fra dette er 
tilfeller der pasienten ikke henvises på nytt, men uforutsett kommer tilbake for samme 
lidelse. Henvisningsperioden kan i slike tilfeller gjenåpnes dersom den nye kontakten er en 
forlengelse av det som allerede er gjort, og kommer innen kort tid etter lukking av 
henvisningsperioden. 

Pasienter som henvises videre internt i spesialisthelsetjenesten som ledd i utredning eller 
behandling av samme tilstand, skal som hovedregel ikke rettighetsvurderes på nytt. Unntak 
fra dette gjelder ved nyoppdaget problematikk som i seg selv ville gitt grunnlag for en 
henvisning. Slike henvisninger skal rettighetsvurderes og det skal registreres en ny 
henvisningsperiode. 

4.2.1. Avslutting av ventetid og henvisningsperioden og helsehjelp har ikke startet 

Å avslutte ventetiden vil ikke alltid innebære at helsehjelpen er startet. I disse tilfellene vil 
avsluttkoden referere til at ventetiden er avsluttet ved helseforetaket. Dato for helsehjelp 
startet skal ikke settes. 

Dette gjelder når: 

 Pasienten ikke ønsker helsehjelp 
 Pasienten er henvist til et annet sykehus/institusjon for oppstart av helsehjelp 

(unntatt fritt sykehusvalg) 
 Pasienten har valgt annet sykehus/institusjon oppstart av helsehjelp. Fritt 

sykehusvalg 
 Pasienten mottar helsehjelp ved annet sykehus/institusjon rekvirert av HELFO 

oppstart av helsehjelp 
 Pasienten viderehenvises til avtalespesialist 

4.2.2. Avslutning av ventetid og henvisningsperiode når pasienten henvises til annen 
samarbeidende spesialisthelsetjeneste 

Pasienten rettighetsvurderes i helseforetaket, og behandlingen foregår hos samarbeidende 
spesialisthelsetjeneste (se definisjon). Avtale om dette skal foreligge med det aktuelle 
sykehuset, og det må alltid gjøres en konkret avtale på vegne av den aktuelle pasienten. 
Pasienten må samtykke i overføringen. Utskrift av rettighetsvurderingen skal vedlegges 
henvisning fra henviser i overføringen. 
Henvisningsperioden avsluttes når avtalen med pasienten og konkret avtale foreligger. 
Avsluttkode settes til ”Til annen institusjon” 
Ventetid slutt-dato skal ikke registreres. I rapporteringen til NPR vil ventetid slutt-dato 
automatisk settes lik sluttdato for henvisningsperioden.  
Hvis pasienten takker nei til tilbud om behandling hos samarbeidende 
spesialisthelsetjeneste og pasienten ønsker fortsatt å stå på ventelisten, må pasienten 
informeres om at han/hun mister sin rett til å påberope seg fristbrudd. Lege må 
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dokumentere at pasienten er informert.  
Utsettelseskode må registreres: "Takket nei til tilbud annet behandlingssted" (Volven 
kodeverk 8446-5 Pasienten har takket nei til tilbud om helsehjelp ved annet behandlingssted 
enn sitt primære ønske), se brukerveiledning DIPS CL Endring og kansellering av poliklinisk 
time 

4.2.3. Avslutning av ventetid og henvisningsperiode når pasienten henvises til 
samarbeidende avtalespesialist    
 

Pasienten rettighetsvurderes i helseforetaket, og behandlingen foregår hos samarbeidende 
avtalespesialist (se definisjon). Forutsatt at avtalespesialisten har avtale med RHF, og at 
pasienten ønsker å benytte dette tilbudet går det juridiske oppfølgingsansvaret for aktuelle 
lidelse over til avtalespesialisten.  
Pasienten og henviser skal ha informasjon om utfallet av rettighetsvurderingen og at det 
tilbys oppfølging hos avtalespesialist før det henvises videre til avtalespesialisten. 
Viderehenvisning til avtalespesialist må i forkant være avtalt med mottakende 
avtalespesialist som overtar ansvaret for å gi helsehjelp innenfor allerede fastsatt fristdato. 
Når henvisningen sendes til avtalespesialisten må utskrift av rettighetsvurderingen vedlegges 
henvisning fra henviser.  
Henvisningsperioden avsluttes når avtalen med pasienten og konkret avtale foreligger.  
Avsluttkode settes til "Behandles avtalespesialist". Ventetid slutt-dato skal ikke registreres. I 
rapporteringen til NPR vil ventetid slutt-dato automatisk settes lik sluttdato for 
henvisningsperioden. 
 
Dersom det ikke er planlagt videre oppfølging av pasienten ved helseforetaket skal 
henvisningsperioden lukkes. Sluttdato for henvisningsperioden settes lik den datoen 
viderehenvisningen sendes. Dette gjøres via henvisningsbilde-F7. 
I admin.merknad feltet skrives "Overført til avtalespesialist <navn>".  
 
Hvis pasienten takker nei til tilbud om behandling hos avtalespesialist og pasienten fortsatt 
skal stå på ventelisten, må pasienten informeres om at han/hun mister sin rett til å påberope 
seg fristbrudd. Lege må dokumentere at pasienten er informert.  
Utsettelseskode nå registreres: "Takket nei til tilbud annet behandlingssted"  
  

4.2.4. Avslutning av henvisningsperioden ved åpen retur  

Ved utskriving av pasienter som gis åpen retur, skal henvisningsperioden lukkes dersom det 
ikke er planlagt videre oppfølging. Når pasienten kommer tilbake for samme tilstand skal 
henvisningsperioden gjenåpnes, dersom den nye kontakten skjer innenfor den tidsperioden 
som det er gitt åpen retur for. (beskrevet i journal) 

Kronisk syke pasienter som mottar regelmessig, planlagt behandling i 
spesialisthelsetjenesten over flere år, vil være registrert med en sammenhengende 
henvisningsperiode. I slik tilfeller vil henvisningsperioden stå åpen. Dersom det ikke er 
planlagt nye behandlinger eller kontroller, skal henvisningsperioden lukkes. Dersom 
pasienten henvises på nytt for samme tilstand, åpnes en ny henvisningsperiode, det skal 
gjøres en ny rettighetsvurdering og dersom pasienten anses for å behov for helsehjelp skal 
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det settes en juridisk frist for når helsehjelpen senest skal settes i gang. Den gamle 
henvisningsperioden åpnes ikke på nytt. 

4.2.5. Avslutning av henvisningsperioden ved dødsfall  

Dødsfall i helseforetaket: Ved dødsfall i sykehuset skal pasienten registreres som død før 
utskriving, og henvisningsperioden avsluttes da automatisk på dødsdato med kode: 
«Pasienten død» 

Dødsfall meldt fra Folkeregisteret: Når dødsfall meldes fra Folkeregisteret settes 
avslutningsdato lik dødsdato. Avslutningskode: «Pasienten død» 

Dødsfall meldt telefonisk: Dersom dødsfall meldes telefonisk skal planlagte kontakter 
avvikles med avsluttkode: «Årsak annet.» Henvisningsperioden skal stå åpen inntil korrekt 
dødsdato er meldt fra Folkeregisteret, og lukkes da som nevnt ovenfor. 

Se egen prosedyre og brukerveiledning vedr. MORS registrering 

4.2.6. Avslutning av henvisningsperioden ved «Ikke møtt»  

Se Retningslinje for bruk av regionale ventelistebrev vedr. Ikke møtt og avbestilling 

4.3. Avslutte henvisningsperiode i DIPS 
 

4.3.1. Henvisningsperiode med aktiv «Planlagt kontakt» 
 
1. Kontroller at rett pasient er aktivert - kontroller at pasienten ikke skal tilbake til 

sykehuset 
2. Trykk F7, skjermbildet Pasientens henvisninger åpnes, marker riktig henvisning. 
3. Dobbeltklikk på ønsket Planlagte kontakt 

 

 
 

4. Skriv inn kort årsak for at henvisningsperioden skal avsluttes under Avslutt, i 
feltet Kommentar 

5. Fyll inn aktuell avsluttkode i feltet Avsluttkode. Se  veileder: Avsluttkoder i DIPS 
6. Klikk Lagre.  

http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Informasjon%20fra%20PASK/Avsluttkoder%20i%20DIPS,%20veileder%20for%20registrering%20og%20kobling%20til%20utsettelseskoder.pdf
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7. Følgende spørsmål kommer opp 
 

 
 

8. Ved å klikke Ja avsluttes henvisningsperioden med dato for siste konsultasjon 
 

4.3.2. Henvisningsperiode uten aktiv «Planlagt kontakt» 
 

1. Trykk F7, skjermbildet Pasientens henvisninger åpnes 
2. Dobbeltklikk på ønsket henvisning, oppe til venstre i skjermbildet. Sjekk at det ikke 

ligger noen planlagte kontakter frem i tid, og at alle kontakter er avviklet 

Kontroller at pasienten ikke skal tilbake til sykehuset: 

 Se siste aktuelle journaldokumenter, se etter opplysninger som indikerer videre 
forløp.  

 Dersom det ikke fremkommer tydelige opplysninger i journal om videre forløp, 
må det tas kontakt med siste ansvarlige behandler for avklaring og dette må 
dokumenteres i journal  

 Ut i fra opplysningene i journal utføres aktuelle tiltak: 
o Sette opp ny kontakt  

eller  
o Avslutte henvisningsperioden korrekt.  

 

 
3. Under Henvisningsperiode, i feltet Avsluttkode registreres aktuell kode. Er pasienten 

ferdigbehandlet benyttes Ordinært avsluttet 
 

 
 

4. Ved å klikke Ja på denne dialogboksen som kommer opp vil henvisningsperioden 
registreres som ferdig når siste kontakt var 

5. Klikk Lagre 
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5. Definisjoner  

 
Avtalespesialist: Avtalespesialister er spesialister innen et fagområde, som har driftsavtale 
med det Helse Sør Øst RHF. De kan motta pasienter henvist fra primærhelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Henvisningsperiode: Tidsperiode fra mottak av henvisning for ett og samme syketilfelle til 
utredning, behandling, rehabilitering og oppfølgning er gjennomført, og ingen nye kontakter 
er avtalt. En pasient kan ha flere henvisningsperioder samtidig innen en helseinstitusjon 
dersom det er flere sykdomstilfeller. 
 
Spesialisthelsetjeneste: I denne prosedyren: Sykehus/private helseinstitusjoner som 
rapporterer ventetid slutt og sluttdato for henvisningsperioder til NPR. 
  
Ventetid slutt: Dato for ventetid slutt. (se også ventelisterapportering til NPR) 
For eksempel dato for:  

 den dato helsehjelpen starter ut fra en medisinskfaglig vurdering  

 eventuell videresendelse av henvisningen til en annen institusjon  

 når pasienten valgte helsehjelp ved annen institusjon  

 annen avvikling fra venteliste  

Dersom pasient overføres til annet behandlingsted eller avtalespesialist før helsehjelp har 
startet skal angis med en ventetid-slutt-kode (avsluttkode i DIPS, feltet Ventetid sluttdato 
skal ikke registreres), som beskriver årsaken til at ventetiden avsluttes.  

 
6. Referanser 

 
 

 Helsepersonelloven 
 Pasient- og brukerrettighetsloven 
 Spesialisthelsetjenesteloven 
 Prioriteringsforskriften 
 Forskrift om ventelisteregistrering 
Prioriteringsveiledere 
Volven 
 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-064.html&emne=helsepersonellov*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19990702-063.html&emne=pasientrettighetslov*&
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20001201-1208.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20001207-1233.html
https://www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=prioriteringsveileder
https://volven.no/

