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Styresak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger 

og ventelister i Helse Nord - oppsummering 

 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomgått håndtering av henvisninger og 
ventelister i Helse Nord.  
 
Revisjonens formål har vært å bekrefte at etablert praksis knyttet til 
- mottak av henvisninger 
- vurdering av henvisninger 
- oppdatering av ventelister 
- oppstart helsehjelp (ventetid sluttdato) 
samsvarer med nasjonale føringer og gir pålitelig grunnlag for rapportering om 
ventetider og fristbrudd. 
 
Revisjonen har omfattet alle fire sykehusforetak. Det enkelte foretak mottok separat 
rapport den 01.10.2013. I denne saken legges oppsummerings-rapporten fra revisjonen 
frem for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger 
Rapporten gjengir revisjonskriteriene og internrevisjonens vurdering av foretakenes 
status for hvert av disse. Deretter omtales de utfordringene internrevisjonen vurderer 
som de viktigste og som angår flere av foretakene. Observasjoner og begrunnelser for 
vurderingene er beskrevet i rapporten til det enkelte HF, og er ikke gjengitt i 
oppsummeringsrapporten. 
 
Internrevisjonens konklusjon er: 
Lange ventetider innenfor enkelte fagområder er en kjent utfordring i regionen. Denne 
revisjonen har vist at enkelte pasienter venter uakseptabelt lenge (opptil flere år) på den 
behandling de er vurdert å ha behov for, også uten at det er dokumentert at pasienten er 
blitt kontaktet av helseforetaket. Dette gjelder både Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Det er ikke konstatert tilsvarende lange 
ventetider ved Helgelandssykehuset HF. 
 
Deler av regelverket som regulerer ventelisteforløp etterleves ikke i tilstrekkelig grad, noe 
som medfører både systematiske og tilfeldige feil i rapporteringer om ventetider og 
fristbrudd ved alle helseforetakene. 
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De viktigste årsakene til feil i datagrunnlaget for ventelistestatistikker ved alle 
helseforetakene i regionen, vurderes å være: 
• mangelfulle registreringer ved mottak av henvisninger fra andre helseforetak 
• unødvendig og uriktig bruk av interne primærhenvisninger 
• mangelfull bruk av utsettelseskoder 
• ulik forståelse og inkonsekvent praksis knyttet til vurderinger og registreringer som 

avgjør om ventetiden er slutt ved oppstart av utredning eller ved oppstart av 
behandling 

 
På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som er gjort, har internrevisjonen gitt 
10-15 anbefalinger om forbedringstiltak ved hvert av helseforetakene. 
 
Behandling i revisjonsutvalget 
Revisjonsprosjektet er forankret i vedtatt revisjonsplan for 2013/2014. Revisjons-
utvalget er holdt orientert om gjennomføringen av prosjektet, sist i møte den 8. oktober 
2013. Det fremgår av møteprotokoll at utvalget konkluderte som følger (sak 16/13):  
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Revisjonsutvalget mener adm. direktør 
bør legge fram for styret foretakenes styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av 
februar 2014. 
 
Adm. direktørs konklusjon 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger til HF-ene, som 
beskrevet ovenfor.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og 
ventelister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge fram til orientering helseforetakenes 
styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av mars 2014.  

 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse 

Nord - oppsummering 
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Sammendrag 

Denne rapporten oppsummerer revisjon av henvisninger og ventelister som er utført 

ved alle sykehusforetakene i Helse Nord i perioden januar – august 2013 og rapportert i 

Internrevisjonsrapport 02/2013 – 05/2013. 

 

Formål med revisjonen 

Revisjonens formål har vært å bekrefte at etablert praksis knyttet til 

- mottak av henvisninger 

- vurdering av henvisninger 

- oppdatering av ventelister 

- oppstart helsehjelp (ventetid sluttdato)  

samsvarer med nasjonale føringer og gir pålitelig grunnlag for rapportering om 

ventetider og fristbrudd. 

 

Metoder 

Revisjonen er utført ved gjennomgang av interne retningslinjer/prosedyrer og et utvalg 

tester i foretakets journalsystem. 

 

Konklusjon 

Lange ventetider innenfor enkelte fagområder er en kjent utfordring i regionen. Denne 

revisjonen har vist at enkelte pasienter venter uakseptabelt lenge (opptil flere år) på 

den behandling de er vurdert å ha behov for, også uten at det er dokumentert at 

pasienten er blitt kontaktet av helseforetaket. Dette gjelder både Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Det ble ikke konstatert 

tilsvarende lange ventetider ved Helgelandssykehuset HF. 

 

Deler av regelverket som regulerer ventelisteforløp etterleves ikke i tilstrekkelig grad, 

noe som medfører både systematiske og tilfeldige feil i rapporteringer om ventetider og 

fristbrudd ved alle helseforetakene. 

 

De viktigste årsakene til feil i datagrunnlaget for ventelistestatistikker ved alle 

helseforetakene i regionen, vurderes å være: 

 mangelfulle registreringer ved mottak av henvisninger fra andre helseforetak 
 unødvendig og uriktig bruk av interne primærhenvisninger 
 mangelfull bruk av utsettelseskoder 
 ulik forståelse og inkonsekvent praksis knyttet til vurderinger og registreringer som 

avgjør om ventetiden er slutt ved oppstart av utredning eller ved oppstart av 
behandling 

 

På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som er gjort, har Internrevisjonen gitt 

10-15 anbefalinger om forbedringstiltak ved hvert av helseforetakene. En samlet 

oversikt over anbefalingene finnes i vedlegg 2.  

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 62



 

4 av 14 
 

1 Innledning 

Helseforetakene plikter å ha en intern styring og kontroll som gir rimelig grad av 

sikkerhet for at henvisninger og ventelister håndteres i samsvar med nasjonale føringer, 

og gir pålitelig ventelisterapportering. I samsvar med vedtatt revisjonsplan for 

2013/2014 har Internrevisjonen i Helse Nord RHF, gjennom fire delprosjekter, 

gjennomgått håndtering av henvisninger og ventelister i Helse Nord.  Revisjonen er 

utført av internrevisor Hege Knoph Antonsen. Revisjonssjef Tor Solbjørg har hatt det 

overordnede ansvaret. 

 

Denne rapporten oppsummerer de fire delprosjektene, rapportert som følger: 

 Nordlandssykehuset HF (NLSH), Internrevisjonsrapport nr. 02/2013, 01.10.2013 
 Helgelandssykehuset HF (HSYK), Internrevisjonsrapport nr. 03/2013, 01.10.2013 
 Helse Finnmark HF (HFHF), Internrevisjonsrapport nr. 04/2013, 01.10.2013 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Internrevisjonsrapport nr. 05/2013, 

01.10.2013 
 

Rapportutkast og grunnlagsmateriale fra gjennomførte tester har vært sendt de 
reviderte enhetene for uttalelse og kvalitetssikring av fakta før endelige rapporter ble 
skrevet. 

1.1 Bakgrunn 

Pålitelig ventelisterapportering forutsetter lik og korrekt registreringspraksis gjennom 

hele ventelisteforløpet, som reguleres av et omfattende regelverk. I Rundskriv IS-

10/2009, Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR), Helsedirektoratet, 

forklares ventelisterapporteringen til NPR slik: 

 

Det er pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten som regnes som ventende. Disse 

henvisningene betegnes som eksterne henvisninger. Disse henvisningene fører alltid til 

oppretting av en ny henvisningsperiode i det pasientadministrative systemet eller i den 

elektroniske pasientjournalen. Pasientene kan vente på utredning og/eller behandling. 

 

Alle henviste pasienter skal rapporteres til NPR. Etter vurdering av henvisningen blir 

pasienten regnet som ventende og er inkludert i ventelisterapporteringen til NPR. Dette er 

uavhengig av om pasienten er gitt rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven 

eller ikke. 

 

Pasienter står som ventende inntil utredning eller behandling er påbegynt, eller at 

ventetiden er slutt av andre årsaker. Pasienter som er tatt til behandling vil fortsatt ha en 

åpen henvisningsperiode når det er planlagt senere behandlinger eller kontroller. En 

henvisningsperiode lukkes først når behandlingen er avsluttet og det ikke er planlagt nye 

episoder. Figur 1 illustrerer ventelisteforløpet. 
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Kronisk syke pasienter som mottar regelmessig behandling fra et sykehus i flere år, vil 

være registrert med en sammenhengende henvisningsperiode. 

Når en henvisningsperiode er lukket skal denne ikke åpnes igjen dersom en ny ekstern 

henvisning kommer for samme sykdom eller lidelse. I slike tilfeller skal en ny 

henvisningsperiode åpnes og det skal registreres at tilstanden er diagnostisert tidligere. 

 

Figur 1. Ventelisteforløpet (Kilde: IS-10/2009) 

 

 

2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Revisjonens formål har vært å bekrefte at etablert praksis knyttet til 

- mottak av henvisninger 

- vurdering av henvisninger 

- oppdatering av ventelister 

- oppstart helsehjelp (ventetid sluttdato) 

samsvarer med nasjonale føringer og gir pålitelig grunnlag for rapportering om 

ventetider og fristbrudd. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen har omfattet psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk virksomhet, 

herunder:  

 Registreringer i DIPS1 

                                                        
 
1 DIPS: Foretakenes dataverktøy for pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) 
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 Interne prosedyrer relatert til de aktuelle prosessene 
 

Følgende har ikke vært omfattet av denne revisjonen (de viktigste avgrensninger): 

 Henvisninger til radiologiske avdelinger 
 Etterlevelse av nasjonale prioriteringsveiledere og krav til forsvarlighet ved 

rettighetsvurdering og fristfastsettelse 
 Vurderinger av om det er gitt riktig og tilstrekkelig helsehjelp 
 Hvordan foretakene for øvrig har innrettet sin interne styring og kontroll med de 

aktuelle prosessene 

2.3 Regelverk 

Følgende regelverk har vært særlig aktuelt ved denne revisjonen: 

 LOV-1999-07-02-63, Lov om pasient- og brukerrettigheter (PBRL) 
 FOR-2000-12-01-1208, Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om 
klagenemnd (PFOR) 

 FOR-2000-12-07-1233, Forskrift om ventelisteregistrering (VFOR) 
 

I tillegg er det gitt relevante føringer i følgende dokumenter: 

 Rundskriv IS-10/2009, Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR), 
Helsedirektoratet (IS-10/2009) 

 Veileder IS-1541, Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern, 
Innrapportering til Norsk pasientregister (NPR), september 2010 (IS-1541) 

 Brev fra Helsedirektoratet 27.06.2012, ”Henvisning til radiologiske avdelinger – 
vurdering av rett til nødvendig helsehjelp” 

3 Metoder 

Revisjonens fokusområder har vært de fire områdene som framgår av formålet: mottak 

av henvisninger, vurdering av henvisninger, oppdatering av ventelister og oppstart 

helsehjelp (ventetid sluttdato). For hvert av fokusområdene ble det, basert på 

regelverket, definert konkrete revisjonskriterier (se kapittel 4). 

 

Etterlevelse av revisjonskriteriene er undersøkt ved bruk av følgende metoder:  

 

 Dokumentgjennomgang (interne retningslinjer/prosedyrer) 
Dokumenter tilsendt fra foretaket er gjennomgått og vurdert opp mot 
revisjonskriteriene.  
 

 Verifikasjoner/tester basert på pasientadministrative registreringer i DIPS 
Datauttrekk etter spesifiserte søkekriterier er utført sammen med HF-representant 
med nødvendige tilganger og kjennskap i DIPS.  
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Innenfor det enkelte fokusområde er følgende verifikasjoner/tester utført: 
o Mottak av henvisninger: 
 Test 1: Mottaksdato 
 Test 2: Ansiennitetsdato fra annet HF/sykehus 
 Test 3: Bruk av interne primærhenvisninger 
 Test 4: Ansiennitetsdato for henvisninger fra privatpraktiserende spesialister 
 Test 11: Flere henvisningsperioder for samme tilstand 

o Vurdering av henvisninger: 
 Test 5: Manglende vurdering 
 Test 6: Innkalling for utredning av rett til helsehjelp 
 Test 7: Avvisning av henvisninger 

o Oppdatering av ventelister: 
 Test 8: Oppdatering av ventelister 
 Test 9: Bruk av utsettelseskoder 

o Oppstart helsehjelp (ventetid sluttdato) 
 Test 10: Ventetid sluttdato 

Testen er avgrenset til seks utvalgte fagområder, og er utført med bistand fra 
én til to lege-/psykologspesialister for hvert fagområde.  

 
Nærmere metodebeskrivelse for testene kan finnes i rapportene til foretakene. 
 

 Gjennomgang av nøkkeltall for omfang av henvisninger 
For å bidra til å plassere alle enkeltobservasjonene i et mer helhetlig bilde, ble det 
innhentet oversikter fra foretakene som viser utvalgte nøkkeltall for foretakets 
omfang av henvisninger i 2012. 

3.1 Vurderingsskala 

Internrevisjonens vurdering av foretakenes etterlevelse av det enkelte kriterium er 

uttrykt gjennom en fargeskala med symboler. Skalaen tar utgangspunkt i resultatet fra 

de gjennomførte testene, men i vurderingen er det også tatt hensyn til kriteriets 

kompleksitet og foretakets prosedyrer. 

 

: Kriteriet er innfridd i > 90 % av det testede utvalget. Kan justeres skjønnsmessig. 

: Kriteriet er innfridd i 70 – 90 % av det testede utvalget. Kan justeres skjønnsmessig. 

:  Kriteriet er innfridd i < 70 % av det testede utvalget. Kan justeres skjønnsmessig. 

4 Observasjoner og vurderinger 

For hvert av de fire fokusområdene oppgis her revisjonskriteriene og Internrevisjonens 

vurdering av foretakenes status for hvert av disse. Deretter omtales de utfordringene 

som vi, sett opp mot kriteriene, vurderer som de viktigste og som angår flere av 

foretakene. Observasjoner og begrunnelser for vurderingene er beskrevet i rapportene 

til HF-ene, og gjengis ikke her. 
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4.1 Mottak av henvisninger 

Henvisninger mottas elektronisk eller på papir, fra interne eller eksterne avsendere. 

Mottaksdato, eventuelt ansiennitetsdato fra annet sykehus, er utgangspunktet for 

beregning av ventetid. Riktig mottaksregistrering er derfor avgjørende for pålitelig 

ventelisterapportering.  

4.1.1 Kriterier med vurderingsresultat 

 

1 Kriterium Hjemmel Vurdering* 

NLSH HSYK HFHF UNN 

a) Henvisninger registreres på 
mottaksdato. Mottaksdato er den 
dag henvisningen er mottatt av 
institusjonen. 

VFOR § 3     

b) Dersom sykehuset ikke har 
registrert mottaksdato eller ikke 
vet når henvisningen ble mottatt, 
skal datoen henvisningen ble 
skrevet gjelde som mottaksdato. 

IS-10/09     

c) Dersom henvisningen er sendt fra 
en annen institusjon, registreres 
også en ansiennitetsdato. 
Ansiennitetsdato er mottaksdato 
ved den første institusjonen. 

VFOR § 3     

d) Intern primærhenvisning opprettes 
bare når dette er riktig og 
nødvendig.  
 

IS-10/09 
IS-1541 

DIPS ASA 
Venteliste 

    

*Se kapittel 4.5 for vurderinger av effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd. 

 

4.1.2 Utfordringer og anbefalinger 

Internrevisjonens tester har vist at foretakene ikke registrerer henvisninger fra andre 

helseforetak på en slik måte at ansiennitetsdato, rettighetsvurdering og eventuelt dato 

for oppstart av behandling videreføres fra henvisende foretak. Dette medfører feil i 

grunnlaget for ivaretakelse/oppfølging av pasientens rettigheter og feil i rapporter om 

ventetider og fristbrudd. Også Fylkesmannen i henholdsvis Nordland, Troms og 

Finnmark har tidligere (sommeren 2012) påpekt mangler knyttet til viderehenvisninger 

av pasienter.  

 

Vi observerte også at en stor andel av de kontrollerte henvisningene fra andre 

helseforetak/sykehus var mottatt som epikrise. Opplysninger om at epikrisen også skal 

forstås som henvisning var lite framhevet i epikrisen. Internrevisjonen vurderer 

risikoen ved denne måten å kombinere epikrise og henvisning mellom sykehus på, som 

høy. Dersom mottaker ikke oppfatter at epikrisen også er en henvisning, kan dette 

medføre at pasienten ikke blir fulgt opp. Denne risikoen er også påpekt i Rapport fra 
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HOS Planleggingsprosjekt2, Kartlegging av DIPS i Helse Nord – resultater og anbefalinger, 

27.11.12, hvor det framgår: 

”Det er sentrale mangler i elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene i Helse Nord 

fordi regionen ikke har lagt til rette for dette. Manglene «oppheves» av brukeren ved at 

henvisninger noen ganger bakes inn i elektroniske epikriser. Dette er uheldig fordi en 

henvisning potensielt kan bli oversett i en slik forsendelse. Det finnes funksjonalitet i DIPS 

for å utveksle elektroniske henvisninger mellom sykehusene, men dette er ikke tatt i bruk. Å 

ta i bruk denne funksjonaliteten er en del av ”Nasjonalt meldingsløft” og Helse Nords 

”Tjenbar” prosjekt.” 

 

Regionale prosedyrer for mottak av henvisninger fra annet sykehus (PR25586) og 

sending av henvisninger til annet sykehus (PR23898) ble godkjent og distribuert til 

Docmap3 17.06.2013. Av disse prosedyrene framgår at man har opprettet en egen 

dokumenttype og mal for ”Henvisning til annet sykehus”, som kan sendes elektronisk 

eller på papir. Implementering av de beskrevne rutinene vil etter Internrevisjonens 

vurdering bringe registreringspraksisen i samsvar med dagens regelverk. 

Internrevisjonen har derfor anbefalt foretakene å sørge for at de regionale prosedyrene 

for sending og mottak av henvisninger mellom sykehus implementeres i hele 

virksomheten. 

 

Internrevisjonens undersøkelser har vist at det opprettes unødvendige og uriktige 

interne primærhenvisninger, noe som øker omfanget av ventelistene og gir risiko for 

uriktige, nye fristbrudd. Internrevisjonen har anbefalt foretakene å inkludere føringer 

for bruk av interne henvisninger i sine prosedyrer og/eller iverksette tiltak for å øke 

etterlevelsen av eksisterende prosedyre, slik at interne primærhenvisninger benyttes 

bare når dette er riktig og nødvendig.  

 

Øvrige anbefalinger knyttet til dette fokusområdet framgår av vedlegg 2. 

4.2 Vurdering av henvisninger 

Når henvisningen er mottaksregistrert sendes den elektronisk til aktuell behandler/ 

gruppe for vurdering innen vurderingsfristen. 

 

Resultatet av vurderingen vil være ett av følgende: 

 Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp (med oppstart innen definert frist) 
 Pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 
 Pasienten har ikke behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

 

                                                        
 
2 HOS Planleggingsprosjekt er et av flere delprosjekter som inngår i FIKS (foretaksgruppens program for 
Felles Innføring av Kliniske Systemer). 
3 Helse Nords dokumentstyringsverktøy. 
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I DIPS registreres også ”Resultat” fra vurderingen i et eget felt med følgende valg: 

Behandles, Henv. annet sykehus, Avvist eller Forespørsel. 

4.2.1 Kriterier med vurderingsresultat 

 

2 Kriterium Hjemmel Vurdering* 
NLSH HSYK HFHF UNN 

a) Pasient som henvises har rett til å 
få sin helsetilstand vurdert innen 
30 virkedager fra henvisningen er 
mottatt. 

PBRL § 2-2     

b) Vurderingen skjer på grunnlag av 
henvisningen. Om nødvendig, skal 
supplerende opplysninger 
innhentes eller pasienten 
innkalles til undersøkelse(r) 
innen 30 virkedager. 

PBRL § 2-2     

d) En henvisning kan bare avvises 
før pasienten føres på venteliste, 
og med de begrunnelser som er 
tillatt (nærmere presisert). 
 
Videresending til riktig 
institusjon/spesialist av faglige 
grunner er ikke å oppfatte som en 
avvisning. 
En henvisning kan ikke avvises 
fordi den er mangelfull. 

VFOR § 3 
merknad 
IS-10/09 

    

e) Lege/spesialist som vurderer 
henvisningen skal registrere 
Henvisningstype 
(utredning/behandling) på 
grunnlag av beskrivelsen i 
henvisningen. 

IS-10/09     

f) Lege/spesialist skal registrere 
Omsorgsnivå, dvs. om pasienten 
skal til innleggelse, dagbehandling 
eller poliklinisk behandling. 
Poliklinisk behandling omfatter 
også ambulant spesialisttilbud. 

VFOR § 3 
merknad 
IS-10/09 

    

g) Spesialisthelsetjenesten skal 
fastsette en frist for når en 
rettighetspasient senest skal få 
nødvendig helsehjelp (når 
helsehjelpen senest skal settes i 
gang). 

PBRL  
§ 2-1b 

PFOR § 4 
    

Kriterium 2c) utgikk. 

*Se kapittel 4.5 for vurderinger av effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd. 
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4.2.2 Utfordringer og anbefalinger 

Henviste pasienter kan vente på utredning eller behandling. Dette skal avhenge av 

behandlers vurdering av om pasientens tilstand oppfattes som avklart eller uavklart på 

vurderingstidspunktet (ved vurdering av henvisningen). Resultatet fra denne vurderin-

gen skal framkomme gjennom behandlers utfylling av feltet ”Henvisningstype”. 

Internrevisjonens undersøkelser har vist at dette feltet i DIPS (med valgene: 

Behandling/Utredning/Kontroll) ikke er utfylt slik at dette gjenspeiler behandlers 

vurdering av om pasientens tilstand oppfattes som avklart eller ikke avklart på 

vurderingstidspunktet. Internrevisjonen har anbefalt foretakene å legge bedre til rette 

for å oppnå ønsket praksis, noe som her innebærer at feltets plassering i DIPS bør 

vurderes endret. 

 

Videre er det viktig at det er en felles forståelse av begrepenes betydning og praktisering 

i organisasjonen. Fra statistikken for 2012 har vi merket oss at 85-92 % av eksterne 

henvisninger innen somatisk virksomhet er kodet som ”Utredning”, noe som innebærer 

at det ikke har vært mulig å avklare pasientens tilstand i vurderingsperioden. Det 

tilsvarende tallet innen psykisk helsevern er 25-43 %. I test 10 skiller psykisk helsevern 

for barn og unge seg ut ved tre av foretakene. Her er andelen ”Utredning” bare 0-17 % 

(83-100 % ”Behandling”). Internrevisjonen er kjent med at somatiske symptomer ofte 

trenger bred utredning, da symptomene kan skyldes mange ulike diagnoser. Vi stiller 

likevel spørsmål ved om dette kan forklare den store forskjellen mellom somatisk og 

psykiatrisk virksomhet.  

 

Pasientens tilstand på vurderingstidspunktet skal utgjøre grunnlaget for korrekt 

fastsetting av ventetid sluttdato og er derfor avgjørende for all ventetidsberegning. Det 

vises til kapittel 4.4.2 om sammenhengen mellom henvisningstype og ventetid sluttdato. 

 

Øvrige anbefalinger knyttet til dette fokusområdet framgår av vedlegg 2. 

4.3 Oppdatering av ventelister 

Foretaket skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert, jf. Forskrift om 

ventelisteregistrering. Dette forutsetter at løpende registreringer utføres riktig, samt at 

det foretas regelmessige gjennomganger. 
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4.3.1 Kriterier med vurderingsresultat 

 

3 Kriterium Hjemmel Vurdering* 
NLSH HSYK HFHF UNN 

a)  Pasienter som ikke lenger er 
aktuelle for den planlagte 
undersøkelse eller behandling, 
skal heller ikke regnes som 
ventende lenger. Ventetid 
sluttdato/-kode skal 
registreres. 

VFOR § 4 
IS-10/09 

    

b)  De pasientene som har vært 
registrert på venteliste i seks 
måneder bør kontaktes med 
forespørsel om henvisningen 
fortsatt er aktuell. 

VFOR § 4     

c)  Utsettelse av planlagte 
pasientmottak, eller at 
pasienten ikke har møtt til 
avtalt kontakt, skal kodes med 
Utsettelsesdato/-kode. 

IS-10/09     

*Se kapittel 4.5 for vurderinger av effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd. 

 

4.3.2 Utfordringer og anbefalinger 

Langtidsventende innenfor enkelte fagområder er en kjent utfordring i regionen. 

Gjennom revisjonens tester ble det konstatert ventetider på opptil flere år (1143-1384 

dager) ved NLSH, UNN og HFHF. Dette er etter Internrevisjonens vurdering 

uakseptabelt. Foretakene har fått anbefaling om snarest å gjennomgå sine ventelister og 

sørge for et tilbud til de pasienter som har ventet uakseptabelt lenge. Det ble ikke 

konstatert tilsvarende lange ventetider ved Helgelandssykehuset HF. 

 

Foretakenes prosedyrer konkretiserer ikke at og hvordan pasienter som må vente mer 

enn seks måneder skal kontaktes, og hvordan dette skal journalføres. For noen pasienter 

blir ventetiden lengre enn opprinnelig antydet. Andre pasienter orienteres allerede i 

svar på vurdering av henvisningen om at ventetiden vil bli mer enn seks måneder. 

Behovet for oppfølgende kontakt kan være ulikt mellom disse gruppene. 

Internrevisjonen har derfor anbefalt helseforetakene å omtale i sine prosedyrer hvordan 

informasjon/kommunikasjon med pasienten og registrering i DIPS skal gjøres, for 

pasienter som må vente mer enn seks måneder. 

 

Gjennomførte tester har avdekket mangelfull bruk av utsettelseskoder. Korrekt 

registrering av utsettelser som er pasientbestemt eller begrunnet i medisinske årsaker, 

ville medført at pasienten, i samsvar med gjeldende regelverk, ble ekskludert fra offisiell 

ventelistestatistikk. Internrevisjonen har blitt orientert om at det i noen DIPS-

installasjoner skal være foretatt koblinger på systemnivå i DIPS som medfører at når 
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enkelte koder benyttes til avslutning av en kontakt, registreres det automatisk en aktuell 

utsettelseskode. Dette er ikke gjennomført konsekvent. Flere tiltak som kan bidra til 

riktig og mer fullstendig bruk av utsettelseskoder kan være aktuelle. Foretakene har 

blitt anbefalt å presisere nærmere i sin prosedyre hvordan manglende oppmøte eller 

utsettelse av planlagte kontakter skal registreres, og følge opp at dette implementeres. 

 

Øvrige anbefalinger knyttet til dette fokusområdet framgår av vedlegg 2. 

4.4 Oppstart av helsehjelp (ventetid sluttdato) 

Pasienter står som ventende inntil utredning eller behandling er påbegynt, eller inntil 

ventetiden avsluttes av andre årsaker. 

4.4.1 Kriterier med vurderingsresultat 

 

4 Kriterium Hjemmel Vurdering* 
NLSH HSYK HFHF UNN 

a)  Ventetiden slutter den dato 
behandlingen pasienten er 
vurdert å ha behov for 
påbegynnes. 

VFOR § 4     

*Se kapittel 4.5 for vurderinger av effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd. 

 

4.4.2 Utfordringer og anbefalinger 

Internrevisjonens undersøkelser viste flere eksempler på registreringer som tyder på 

ulik forståelse og inkonsekvent praksis for fastsetting av ventesluttdato. Dette kan gi 

store utslag på ventelistestatistikken. Vår gjennomgang (test 10) tyder på at det er 

større usikkerhet rundt fastsetting av ventesluttdato innen psykisk helsevern enn 

innenfor somatisk virksomhet. IS-1541, ”Veileder for registrering av aktivitetsdata i 

psykisk helsevern”, september 2010, gir i kap. 2.6 veiledning om dette tema. Her 

framkommer blant annet: ”Generelt for hele sektoren gjelder at skillet mellom vurdering 

(som handler om kriteriene for rett til nødvendig helsehjelp) og utredning ofte er 

problematisk”, og ”Når det gjelder forholdet mellom utredning og når behandling er 

påbegynt vil man i psykisk helsevern aldri komme utenom det faglige kliniske skjønnet, 

da det her vil være glidende overganger”. IS-1541 omtaler verken begrepene 

”avklart/uavklart tilstand” eller ”Henvisningstype”. Veilederen viser generelt til IS-

10/2009, ”Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR)”, og eksemplene i 

denne som illustrerer ulike kliniske forløp. I mange av eksemplene som omhandler 

psykiatri/rus, er også disse begrepene utelatt. Manglende presiseringer i rundskriv og 

veileder kan være en av årsakene til usikkerheten omkring henvisningstype og 

ventesluttdato for psykisk helsevern. 

 

Etter Internrevisjonens vurdering vil foretakene kunne oppnå mer pålitelig registrering 

innen alle fagområder ved å fokusere mer på sammenhengen mellom korrekt valg av 
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henvisningstype og fastsetting av ventetid sluttdato. Foretakene er derfor anbefalt å 

iverksette tiltak for å forsterke etterlevelsen av følgende registreringskjeder: 

 

Behandlers vurdering: pasientens tilstand er avklart 

 Henvisningstype: behandling  Ventesluttdato: oppstart behandling 

 

Behandlers vurdering: pasientens tilstand er uavklart 

 Henvisningstype: utredning  Ventesluttdato: oppstart utredning 

4.5 Effekt på statistikker 

Internrevisjonen har gjort en kvalitativ vurdering av hvilken effekt funnene i denne 

revisjonen har på foretakets statistikker om ventetider og fristbrudd. I vedlegg 1 finnes 

en oversikt over disse vurderingene for alle revisjonens kriterier. Her fremgår det at 

flere av observasjonene gjelder feil som kan medføre både uriktig forverring og 

forbedring av statistikker. 

5 Konklusjon 

Lange ventetider innenfor enkelte fagområder er en kjent utfordring i regionen. Denne 

revisjonen har vist at enkelte pasienter venter uakseptabelt lenge (opptil flere år) på 

den behandling de er vurdert å ha behov for, også uten at det er dokumentert at 

pasienten er blitt kontaktet av helseforetaket. Dette gjelder både Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Det ble ikke konstatert 

tilsvarende lange ventetider ved Helgelandssykehuset HF. 

 

Deler av regelverket som regulerer ventelisteforløp etterleves ikke i tilstrekkelig grad, 

noe som medfører både systematiske og tilfeldige feil i rapporteringer om ventetider og 

fristbrudd ved alle helseforetakene. 

 

De viktigste årsakene til feil i datagrunnlaget for ventelistestatistikker ved alle 

helseforetakene i regionen, vurderes å være: 

 mangelfulle registreringer ved mottak av henvisninger fra andre helseforetak 
 unødvendig og uriktig bruk av interne primærhenvisninger 
 mangelfull bruk av utsettelseskoder 
 ulik forståelse og inkonsekvent praksis knyttet til vurderinger og registreringer som 

avgjør om ventetiden er slutt ved oppstart av utredning eller ved oppstart av 
behandling 

 

På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som er gjort, har Internrevisjonen gitt 

10-15 anbefalinger om forbedringstiltak ved hvert av helseforetakene. En samlet 

oversikt over anbefalingene finnes i vedlegg 2. 
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Vedlegg 1 – Effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd 

Fokusområde Kriterier 
 

Vurdering Gir riktig 
statistikk 

Gir uriktig 
forbedring 

Gir uriktig 
forverring 

Kommentar 

1. Mottak av 
henvisninger 

a) Henvisninger registreres på mottaksdato. Mottaksdato 
er den dag henvisningen er mottatt av institusjonen. / X X  

Observerte tilfeller der 
mottaksdato er registrert 
senere enn reell mottaksdato. 

b) Dersom sykehuset ikke har registrert mottaksdato eller 
ikke vet når henvisningen ble mottatt, skal datoen 
henvisningen ble skrevet gjelde som mottaksdato. 

 X (X)  

Mulig uregistrert intern 
forsinkelse 

c) Dersom henvisningen er sendt fra en annen 
institusjon, registreres også en ansiennitetsdato. 
Ansiennitetsdato er mottaksdato ved den første 
institusjonen. 

  X X 

Ved rene viderehenvisninger 
der behandling ikke er startet, 
gir dagens praksis for lav 
ventetid. Når behandling er 
startet hos avsender, gir 
dagens praksis motsatt effekt. 

d) Intern primærhenvisning opprettes bare når dette er 
riktig og nødvendig. 

   X 

Øker omfanget av ventelistene 
og gir risiko for uriktige, nye 
fristbrudd. Ikke undersøkt om 
det er forskjell mellom 
gjennomsnittlig ventetid for 
interne og eksterne 
primærhenvisninger. 

2. Vurdering av 
henvisninger 

a) Pasient som henvises har rett til å få sin helsetilstand 
vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er 
mottatt. 

 X   

Ventetid beregnes fra 
vurderingsdato. 
Har kun effekt for pasienten. 

b) Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om 
nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes 
eller pasienten innkalles til undersøkelse(r) innen 30 
virkedager.  

 X   

 

c) Kriteriet utgikk      

d) En henvisning kan bare avvises før pasienten føres på 
venteliste, og med gitte begrunnelser. 

 X   
 

e) Lege/spesialist som vurderer henvisningen skal 
registrere Henvisningstype (utredning/behandling) på 
grunnlag av beskrivelsen i henvisningen. 

  X X 

Viktig grunnlag for venteslutt-
dato. Inkonsekvent reg. gir 
effekt i begge retninger.  
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Fokusområde Kriterier 
 

Vurdering Gir riktig 
statistikk 

Gir uriktig 
forbedring 

Gir uriktig 
forverring 

Kommentar 

f) Lege/spesialist skal registrere Omsorgsnivå, dvs. om 
pasienten skal til innleggelse, dagbehandling eller 
poliklinisk behandling. Poliklinisk behandling omfatter 
også ambulant spesialisttilbud. 

 X   

 

g) Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når 
en rettighetspasient senest skal få nødvendig 
helsehjelp 
(når helsehjelpen senest skal settes i gang) 

  

 X   

 

3. Oppdatering 
av ventelister 

a) Pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte 
undersøkelse eller behandling, skal heller ikke regnes 
som ventende lenger. Ventetid sluttdato/-kode skal 
registreres. 

 X  (X) 

Evt. ekstraordinær avslutning 
vil medføre at henvisningen 
ekskluderes fra 
ventelistestatistikken. 
Statistikk over ventende kan 
påvirkes uriktig negativt. 

b) De pasientene som har vært registrert på venteliste i 
seks måneder bør kontaktes med forespørsel om 
henvisningen fortsatt er aktuell. 

   (X) 

Se kommentar til 3 a). 

c) Utsettelse av planlagte pasientmottak, eller at 
pasienten ikke har møtt til avtalt kontakt, skal kodes 
med Utsettelsesdato/-kode. 

   X 

 

4. Oppstart 
helsehjelp 

a) Ventetiden slutter den dato behandlingen pasienten er 
vurdert å ha behov for påbegynnes. 

/  X X 
Se kommentar til 2 e) 
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Vedlegg 2 – Samlet oversikt over anbefalinger gitt til helseforetakene 

Basert på observasjoner og vurderinger ved det enkelte helseforetak, har Internrevisjonen gitt følgende anbefalinger til helseforetakene 

(anbefalingens nummer angitt i kolonnen): 

Anbefaling (det kan være små variasjoner i ordlyd til det enkelte HF) NLSH HSYK HFHF UNN 

Mottak av henvisninger     

Foretaket bør utarbeide felles prosedyrer for mottak av henvisninger, og sørge for at disse implementeres i 
hele virksomheten. 

  1  

Foretaket bør sørge for at prosedyrene for sending og mottak av henvisninger mellom sykehus implementeres 
i hele virksomheten. 

1 1 2 1 

Foretaket bør iverksette tiltak for å øke etterlevelsen av gjeldende prosedyre, slik at interne 
primærhenvisninger benyttes bare når dette er riktig og nødvendig. 

2   2 

Foretaket bør inkludere i sine prosedyrer hvordan interne henvisninger skal benyttes, slik at interne 
primærhenvisninger benyttes bare når dette er riktig og nødvendig. 

 2 3  

Foretaket bør gjennomgå egen praksis for å forsikre seg om at henvisninger til klinisk utredning og 
diagnostikk som først mottas ved Diagnostisk klinikk, blir registrert og behandlet i samsvar med pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1b, og slik at ventetid rapporteres korrekt. 

 3 4 3 

Det bør rutinemessig påføres mottaksdato ved sykehuset på alle papirhenvisninger som skal scannes. 3  5 4 

Foretaket bør inkludere i sin prosedyre at dersom en ikke vet når henvisningen ble mottatt, skal datoen 
henvisningen ble skrevet gjelde som mottaksdato. 

4 4 6 5 

Vurdering av henvisninger     

Foretaket bør utarbeide felles prosedyrer for vurdering av henvisninger, og sørge for at disse implementeres i 
hele virksomheten. 

  7  

Foretaket bør sørge for at henvisninger til klinisk utredning og diagnostikk ved Brystdiagnostisk senter (BDS) 
blir behandlet i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1b, og at dette framgår av 
registreringer i DIPS. 

5    
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Anbefaling (det kan være små variasjoner i ordlyd til det enkelte HF) NLSH HSYK HFHF UNN 

Foretaket bør sørge for at henvisninger til rusbehandling blir behandlet i samsvar med pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1b, og slik at ventetid rapporteres korrekt. 

  8  

Foretaket bør sørge for at henvisninger til Regional vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge 
(RVE) blir vurdert innen fristen og at overholdelse av vurderingsfristen framgår av registreringer i DIPS. 

   6 

Foretaket bør legge bedre til rette for at feltet ”Henvisningstype” i DIPS skal gjenspeile behandlers vurdering 
av om pasientens tilstand oppfattes som avklart eller uavklart på vurderingstidspunktet. 

6 5 9 7 

Foretaket bør gjennomgå behovet for avvisningskoder og få tilgjengeliggjort et separat kodesett i DIPS til dette 
formålet. 

7 6 10 8 

Oppdatering av ventelister 

Foretaket bør snarest gjennomgå sine ventelister og sørge for et tilbud til de pasienter som har ventet 
uakseptabelt lenge. 

8  11 9 

Foretaket bør i sine prosedyrer omtale hvordan informasjon/kommunikasjon med pasienten og registrering i 
DIPS skal gjøres for pasienter som må vente mer enn seks måneder. 

9 7 12 10 

Foretaket bør presisere nærmere i sin prosedyre hvordan manglende oppmøte eller utsettelse av planlagte 
kontakter skal registreres, og følge opp at dette implementeres. 

10 8 13 11 

Foretaket bør videreutvikle sin ordning for gjennomgående kontroll og rydding i henvisningsforløp og 
ventelister, og etablere en systematisk oppfølging av at ordningen etterleves. 

11 9 14 12 

Oppstart helsehjelp/venteliste sluttdato 

Foretaket bør iverksette tiltak for å forsterke etterlevelsen av følgende registreringskjeder: 
Behandlers vurdering: pasientens tilstand er avklart 
 Henvisningstype: behandling  Ventesluttdato: oppstart behandling 
Behandlers vurdering: pasientens tilstand er uavklart 
 Henvisningstype: utredning  Ventesluttdato: oppstart utredning 

12 10 15 13 
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