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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 

Dokumentet er en del av regionale brukerveiledninger overført til EK 
  

2. Målgruppe og omfang  
 

Brukerveilederen gjelder for alle som registrerer i henvisningsbildet i DIPS 
 
Brukerveilederen beskriver feltnavnene i henvisningsbildet i DIPS, og hvordan de skal 
benyttes. 
 

3. Fremgangsmåte 

Forklaring av feltnavn i henvisningsbildet. 

Feltnavn i DIPS Forklaring, merknad 

Mottak (venstre side)   

Avdeling Den avdelingen pasienten skal behandles ved skal velges.  

Seksjon Den seksjonen i avdelingen som skal ha fagansvaret for pasienten. 

Post 
Gjelder innleggelse og dagbehandling, innleggelse. Angir hvilken 
sengepost eller dagenhet pasienten skal til. 

Lokalisering 
Gjelder poliklinisk behandling eller dagbehandling, poliklinikk. Angir 
hvilken enhet pasienten skal til. 

Datert Datoen henviser har datert henvisningen. 

Mottattdato Dato henvisningen er mottatt i eget helseforetak/sykehus 

Trenger transport Ikke i bruk 

Second opinion 

Skal kun benyttes ved anmodning om fornyet vurdering av 
henvisning regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3.  
Second opinion er en ny medisinsk-faglig vurdering av en 
problemstilling som tidligere har vært vurdert av annen 
helsearbeider med medisinsk-faglig kompetanse.  

Fritt sykehusvalg 
Benyttes hvis henviser har oppgitt at henvisningen gjelder fritt 
behandlingsvalg. Haken settes aktivt ved dobbeltklikk i feltet. Hake 
endres til svart hake på hvit bakgrunn. 

    

Henvisers hastegrad 
Må-felt. Henvisers hastegrad/prioritet for henvisninger. Velg 
fra meny.  

Henvist av Må-felt. Navn på henvisende lege. Søkefunksjon via kikkerten. 

Henv. fra type 
Feltet angir hvilken instans henvisningen kommer fra. Velg fra meny. 
Eks. Fastlege/ primærlege/ legevakt eller psykisk helsevern eller 
spesialisthelsetjenesten 
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Ansiennitetsdato 
annet sykehus 

Mottaksdato for henvisningen ved første sykehus i 
spesialisthelsetjenesten for henvisningsperioden. 

Vurdertdato annet 
sykehus 

Dato for når henvisningen ble rettighetsvurdert ved første sykehus i 
henvisningsperioden 

Sykehus Beskriver hvilket sykehus som viderehenviser 

Henvisningsårsak 

Må-felt. Fritekstfelt. Beskriver årsak til henvisningen. Teksten 
kommer fram på venteliste, sengepostliste og Pasientens henvisinger 
(F7).  
Opplysning om at pasienten allerede er rettighetsvurdert og aktuelle 
datoer fra annet HF skal skrives her hvis dette ikke foreligger i 
skannet dokument (bør skrives slik: Allerede rettighetsvurdert for å 
lette filtrering i kolonnen). 

Henvisers diagnose 
Dersom henviser har registrert årsakskode ICD-10 kode registreres 
dette inn her 

Vurdering (høyre side)   

Admin. merknad 

Fritekstfelt.  
Feltet brukes til å gi beskjed til dem som skal administrere ventelisten 
eller vurderende behandler. Skal kun benyttes til administrativ 
informasjon. 
Informasjon i dette feltet vises også i F7-bildet, og i egen kolonne i 
ventelisten. 
Feltet er redigerbart også etter at henvisningen er vurdert og lagret. 

Ventelisteinfo 

Fritekstfelt. 
Feltet vises i egen kolonne i ventelisten men ikke i andre 
skjermbilder. Avdelingene må lage interne rutine for hva dette feltet 
skal benyttes til. 
Feltet er redigerbart også etter at henvisningen er vurdert og lagret. 

Ansvarlig Må-felt Behandler som er ansvarlig for vurderingen av henvisningen 

Resultat/ dato 

Må-felt. Resultat-feltet viser hvordan henvisningen skal tas hånd om. 
Valg i feltet styrer funksjonalitet for videre registrering og valg av 
brevmaler i DIPS, og rapporteres ikke. 
Datofeltet = den dato vurderingen gjøres.  

Omsorgsnivå 

Må-felt. Registrer omsorgsnivå for den aktuelle kontakten. 
Døgnopphold: Brukes ved innleggelse med overnatting i sengepost. 
Poliklinisk konsultasjon: Konsultasjon i poliklinikk, varighet < 5 timer, 
mindre omfattende enn dagbehandling. 
Dagbehandling, innleggelse: Brukes ved innleggelse til behandling i 
seng på sengepost med hjemreise samme dag. F.eks. Dialyse, 
elektrokonvertering 
Dagbehandling, poliklinikk: Frammøte og hjemreise samme 
dag. F.eks. Dagkirurgisk behandling  

Kontakttype 

Må-felt. Kontakttype beskriver formålet ved første oppmøte i 
sykehuset: Utredning, behandling, kontroll, indirekte pasientkontakt, 
dagkirurgi, opplæring, behandling innlagt pasient, 
pasientadministrert behandling. Valgmulighetene styres av valgt 
omsorgsnivå. 
Merk.  
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 Feltet har ikke noe med rettighetsvurdering å gjøre, kun hva som 
skal gjøres ved første oppmøtet. Feltet "Utfall av vurdering" beskriver 
hva pasienten er rettighetsvurdert til. 

Fagområde 
Må-felt. Fagområde beskriver hvilket fag som har 
behandlingsansvaret ved vurdering av henvisningen og første 
oppmøte. Velg fra meny. (Volven kodeverk ID 8451 Fagområde) 

Diagnosegruppe 

Lokalt tilpasset kodeverk som kan brukes til sortering i 
ventelister. Avdeling og fagområde styrer valg av kode. Det vil ikke 
være mulig å velge diagnosegruppe dersom det ikke er definert for 
det aktuelle fagområdet eller avdelingen. 

Tentativ diagnose 
Sett inn tilstandskode. Ved å klikke på kikkerten hentes ICD10-
kodeverket frem 

Hastegrad 
Velg «Planlagt eller venting over 24 timer». Andre valg benyttes i 
liten grad og er valgfritt 

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

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

*Behandlingsnivå 
(OUS) 

Kun for OUS. Beskriver hvilket nivå i spesialisthelsetjenesten 
pasienten får helsehjelp. f.eks. landsfunksjon, regionalfunksjon, 
områdefunksjon, lokalsykehusfunksjon 

Tentativ 
dato/tentativ mnd 

Må-felt. Sett inn dato for å angi når pasienten ønskes til kontakt. 
Angitt tidspunkt må være før frist for start helsehjelp. Merk! Tentativ 
dato omgjøres til Uke-beskrivelse i ventelistebrev som " i uke xx". 
Tentativ måned og Fast dato og tid skal ikke benyttes når 
henvisningen rettighetsvurderes. 

Fast oppmøtetid 

Skal ikke benyttes. Bruk av Fast dato og tid gjør at pasienten ikke 
finnes igjen på ventelisten. Skal bare benyttes dersom det allerede er 
gjort en avtale med pasienten eller der behandler selv sender ut 
brev. 

Oppmøtekommentar 

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

Utfall av vurdering 

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

Rett til prioritert 
helsehjelp 

Må-felt. Feltet viser automatisk "JA". Dersom pasienten er henvist fra 
et annet HF skal rettighet og frist for start helsehjelp følge pasienten. 
Opplysninger vil være innskrevet i feltet Henvisningsårsak eller ligge 
ved henvisningen. Dersom det ikke foreligger opplysninger 
om rettighetsvurdering fra henvisende HF på vurderingstidspunktet 
skal vurderingen gjøres etter vanlige retningslinjer. 
Merk! Feltet "JA" og frist start helsehjelps dato låses ved lagring av 
henvisningen, og kan endres bare av de som har spesiell tilgang til 
dette. Hvis fristdato er feilregistrert må dette endres før det sendes 
ut ventelistebrev med svar på rettighetsvurderingen. 

Frist for start 
helsehjelp 

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

Risiko 

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

Siste kontakt Viser pasientens siste kontakt i sykehuset uavhengig av tilstand. 

Henvisningsperiode 
Tidsperiode fra mottak av henvisning for en og samme lidelse til 
utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging er gjennomført, 
og ingen nye kontakter er avtalt. 

Ny tilstand 
Angir om henvisningen er førstegangs henvisning eller diagnostisert 
tidligere 

Ventetid sluttdato 
Dato for når helsehjelpen pasienten er rettighetsvurdert til har 
startet. Feltet "Utfall av vurdering" viser type helsehjelp pasienten er 
rettighetsvurdert til. 

Ansiennitetsdato 

Dato for første-gangs mottak av den opprinnelige henvisningen til 
spesialisthelsetjenesten. Ansiennitetsdato vil være den samme 
gjennom hele behandlingsforløpet. Ansiennitetsdato skal registreres 
dersom henvisning er ankommet fra annen helseinstitusjon. 

Helfo kontaktet Dato for når Helfo blir kontaktet ved fristbrudd 

Startdato 

Startdato beskriver startdato for henvisningsperioden og styres av 
mottaksdato. Dersom henvisningsperioden startet ved annet HF  og 
ventetid sluttdato er satt før mottattdato i eget sykehus, må dato 
manuelt endres til lik ansiennitetsdato for å få lagret korrekt ventetid 
sluttdato 

Sluttdato Sluttdato beskriver dato for henvisningsperiodes slutt ved sykehuset 

Avsluttkode Årsakskode som beskriver hvorfor henvisningsperioden avsluttes 

Arbeidsflyt Beskriver videresendelse av arbeidsprosess 
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