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Fo ro rd  

Spesialisthelsetjenesten mottar årlig over én million henvisninger. For at 
spesialisthelsetjenesten skal kunne gi helsehjelp med god kvalitet er det 
avgjørende at vurderingene av henvisningene skjer raskt, er faglig forsvarlig,  
og at pasientenes rettssikkerhet ivaretas.  
 
Lov om pasient- og brukerrettigheter og prioriteringsforskriften er det 
lovmessige grunnlaget for prioritering av pasienter som henvises til 
spesialisthelsetjenesten. De skal bidra til at de pasientene som trenger det 
mest, skal komme raskest til og få den riktige helsehjelpen.  
 
Til tross for et felles lovmessig grunnlag, har det vært store forskjeller når det 
gjelder hvordan prioriteringsforskriften har vært praktisert, både mellom 
regionale helseforetak, mellom fagområder og innenfor foretak og fagområder. 
Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene fikk derfor i 2006 i oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en strategi som skulle bidra til 
at spesialisthelsetjenesten utøvet praksisen i tråd med loven og 
prioriteringsforskriften. Samarbeidsprosjektet ”Riktigere prioriteringer i 
spesialisthelsetjenesten” er et ledd i denne strategien.  

 
I prosjektet har Helsedirektoratet samarbeidet med fagmiljøene i de regionale 
helseforetakene (RHF-ene), fastleger og brukerrepresentanter om å utvikle 
veiledere for rettighetstildeling og fristfastsettelse innenfor mer enn 30 
fagområder i spesialisthelsetjenesten. Den norske legeforening har deltatt i 
prosjektets nasjonale prosjektgruppe og som observatør i styringsgruppen for 
prosjektet.  
 
Arbeidet med prioriteringsveilederne har foregått i grupper, én for hvert 
fagområde. Arbeidsgruppene har bestått av spesialister fra hvert RHF, 
spesialister fra et annet fagområde, fastlege og brukerrepresentanter. 
Spesialisten fra annet fagområde, fastlegen og brukerrepresentanten har vært 
avgjørende for vurderingene på tvers av fagområder, samarbeidet mellom 
fastlegene og sykehusene, og brukernes perspektiver på prioritering og kvalitet.  
 
Veilederen skal være beslutningsstøtte for de som vurderer eller deltar i 
vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten. I hovedsak vil dette dreie 
seg om spesialister med kompetanse til å kunne tilby spesialisthelsetjeneste 
innenfor det fagområdet henvisningen gjelder. I prioriteringsveilederens 
generelle del informeres det om innholdet i prioriteringsforskriften og forklares 
hvordan prioriteringsveilederen er ment som beslutningstøtte ved vurdering av 
henvisninger i spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsveilederen inneholder også 
en veiledertabell som er spesifikk for hvert fagområde. Veiledertabellen 
inneholder veiledende anbefaling om prioritet og eventuell siste frist for start av 
helsehjelp for de vanligste henvisningstypene innenfor hvert fagområde. 
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Veiledertabellen har også en fagspesifikk innledning som forklarer hvordan 
arbeidsgruppen for det aktuelle fagområdet har tilnærmet seg oppgaven med å 
lage prioriteringsveilederen.   
 
Prioriteringsveilederen foreligger på Internett 
(www.helsedirerktoratet.no/prioritering) og i egne publikasjoner for hvert 
fagområde.  
 
Prioriteringsveilederne vil bli revidert på grunnlag av de erfaringene som den 
praktiske bruken gir, og i tråd med utviklingen på de ulike fagområdene. 
 
Prioriteringsveilederen har status som faglig veileder og er, som direktoratets 
øvrige veiledere, ikke bindende for tjenesteyteren. Prioriteringsveilederen 
beskriver imidlertid nasjonale helsemyndigheters oppfatning av hvordan 
regelverket bør fortolkes. Prioriteringsveilederen gir også uttrykk for den felles 
oppfatningen som Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har om 
god faglig praksis i prioriteringsarbeidet. Dersom tjenesten velger en annen 
praksis enn den som foreslås i prioriteringsveilederen, bør den være basert på 
en konkret og begrunnet vurdering.  
 
Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene takker deltakerne i 
arbeidsgruppen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for det gode arbeidet 
de har bidratt med i samarbeidsprosjektet ”Riktigere prioriteringer i 
spesialisthelsetjenesten”. En oversikt over hvem som har deltatt i 
arbeidsgruppen, samt over medlemmer i prosjektets styringsgruppe, nasjonale 
prosjektgruppe, ekspertgruppe og sekretariat finnes i vedlegget bak i 
veilederen. Vi ser fram til videre samarbeid i videreutviklingen av 
prioriteringsveilederen.  
 
 
 
 

  
Bjørn Guldvog 
helsedirektør 
Helsedirektoratet 

http://www.helsedirerktoratet.no/prioritering
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Genere l l  de l  

 
1  Bakgrunn      

Pasient- og brukerrettighetsloven1 slår fast at pasienten har rett til nødvendig 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten dersom ”pasienten kan ha forventet nytte 
av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt”. 
Prioriteringsforskriften2 utdyper dette ved at pasienten har rett til nødvendig 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når  
 

• pasienten har et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke 
ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes 

• pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen 
• de forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt  

 
Alle tre vilkårene må være oppfylt for at en pasient skal ha rett til nødvendig 
helsehjelp. Pasienten gis derved forrang fremfor andre som også vurderes å ha 
behov for spesialisthelsetjenester, men som har lavere prioritet. De pasientene 
som blir tildelt rett til nødvendig helsehjelp, skal få en frist for når faglig 
forsvarlighet krever at helsehjelpen senest skal starte.  
 
Enhver pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten, har rett til å få 
helsetilstanden vurdert innen maksimalt 30 virkedager. Ved mistanke om 
alvorlig eller livstruende sykdom bør det være en maksimumsfrist på 15 dager3. 
For barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet 
er fristen 10 virkedager4.  
 
I løpet av vurderingsperioden er spesialisthelsetjenesten forpliktet til å vurdere 
henvisningen for å avgjøre om 
 

• pasienten har rett til nødvendig helsehjelp 
• pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke 

rett til nødvendig helsehjelp  
• pasienten ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

                                            
1 LOV 1999-07-02 nr. 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 
2 FOR 2000-12-01 nr. 1208: Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) 
3 Jf. merknad til § 4 i prioriteringsforskriften 
4 Gjelder fra 1. september 2008. Jf. ny § 4a i prioriteringsforskriften av 1. desember 2000 nr. 1208, endret ved forskrift 
av 25. juli 2008 nr. 833 (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet 
og justeringer etter rusreformen) 
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I kapittel 5 gjennomgås hovedtrekk ved prioriteringsforskriften og de vilkårene 
som må være oppfylt for at en pasient skal tildeles rett til nødvendig helsehjelp. 
Fristfastsettelse blir også omtalt nærmere der. Se for øvrig IS-12/2004 
Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet, Lov om pasientrettigheter. 
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2  Fo rmå l  med  pr i o r i t e r i ngsve i lederen  

Prioriteringsveilederen skal bidra til at ”like” pasienter blir vurdert likt, uansett 
hvor i landet de bor og uavhengig av hvilket sykehus de henvises til. De som 
vurderer henvisningene, må derfor ha en felles forståelse av lov og forskrifter 
som regulerer pasientrettighetene. Prioriteringsveilederen skal være et praktisk 
hjelpemiddel når spesialisthelsetjenesten skal ta stilling til om en pasient som er 
henvist, skal ha nødvendig (prioritert) helsehjelp. For prioriterte pasienter gir 
veiledertabellen en veiledende frist for når helsehjelpen senest skal starte.  
 
I tillegg til veiledende rettighetsstatus og frist for når helsehjelpen senest skal 
starte, gir prioriteringsveilederen en oversikt over individuelle forhold utover 
dem som generelt beskriver tilstandsgruppen. Det er fordi veiledertabellen 
inneholder anbefalinger på gruppenivå, mens pasientrettighetsloven og 
prioriteringsforskriften omhandler individuelle pasienters rettigheter. Individuelle 
forhold kan tilsi at rettighetsstatus og/eller frist blir annerledes for den aktuelle 
pasienten enn for den tilstandsgruppen pasienten tilhører.  
 
Veilederen er laget med tanke på at 75–80 % av henvisningene innenfor et 
fagområde vil dekkes av tilstandene i fagområdets veiledertabell. Pasienter 
med andre og sjeldnere tilstander skal også vurderes med hensyn til 
prioriteringsforskriften, men de er ikke innbefattet i veiledertabellen. Det betyr 
ikke at pasienter med disse tilstandene er lavere prioritert.  
 
Figur 1 viser hvor i henvisningsforløpet prioriteringsveilederen skal brukes. 
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Figur 1 
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3  Begrepsbruk  

 

3.1 Prioriteringsveileder – generell del og veiledertabell 

Prioriteringsveilederen består av to deler, en generell del og en veiledertabell. 
Den generelle delen er felles for alle fagområdene. Den skal forklare hvordan 
veiledertabellen skal brukes, og gi svar ved eventuell tvil.  
 
I det daglige arbeidet med rettighetsvurderinger er det de kortfattede 
veiledertabellene som vil bli brukt. Veiledertabellen er spesifikk for hvert fag og 
består av en liste over tilstander eller kliniske bilder med veiledende rettighet og 
frist for hver tilstand. For hver tilstand finnes det også en oversikt over 
individuelle forhold som skal vurderes før det blir bestemt hva som skal være 
rettighet og frist for hver enkelt pasient. Individuelle forhold kan tilsi at rettighet 
og frist for en enkelt pasient blir annerledes enn det som er anbefalt for den 
tilstandsgruppen pasienten tilhører.  
 
Veiledertabellen inneholder også en fagspesifikk innledning som beskriver 
spesielle forhold ved det aktuelle fagområdet samt hvordan de som har 
utarbeidet veiledertabellen, har tilnærmet seg oppgaven med å fastsette 
rettighet og frist.  
 
Veiledertabellen finnes til slutt i dette dokumentet. Den foreligger også i 
separate dokumenter for hvert fagområde. 
 

3.2 Prioritert helsehjelp 

Når en pasient oppfyller vilkårene for å få rett til nødvendig helsehjelp, skal han 
eller hun bli prioritert foran andre pasienter som har behov for helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten, men som ikke har slik rett. Pasienter som ikke ikke får 
en juridisk bindende frist, men som spesialisthelsetjenesten mener bør få tilbud 
om helsehjelp, skal også gis forsvarlig helsehjelp. Prioriteringen mellom 
pasienter med og uten juridisk rett til nødvendig helsehjelp er ment å skulle 
sikre at de som trenger helsehjelpen mest (dvs. pasienter med rett til nødvendig 
helsehjelp), skal prioriteres foran de som vurderes å ikke ha et like stort behov 
for helsehjelp.  
 
I det følgende benyttes begrepet rett til prioritert helsehjelp synonymt med 
lovens begrep, rett til nødvendig helsehjelp. Hensikten er å synliggjøre at det 
sentrale med rettighetsvurderingen er å prioritere pasienter ut fra den enkeltes 
behov. Begrepet prioritert helsehjelp er også mer i samsvar med den allmenne 
forståelsen av prioriteringsforskriften. Dette innebærer at det brukes to begreper 
for samme lovmessige forhold. 
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3.3 Rettighetspasient 

Pasienter som har fått rett til prioritert helsehjelp, vil i det følgende bli omtalt 
som rettighetspasienter.  
 
At en rettighetspasient har fått innfridd fristen, innebærer ikke nødvendigvis at 
helsehjelpen er fullført. Rettighetspasienten kan være i et forløp og motta 
helsehjelp enten fra samme enhet eller fra en annen enhet eller et annet 
helseforetak. Det videre helsehjelpsforløpet må ta hensyn til at pasienten 
fortsatt er en rettighetspasient. Det betyr at pasienten skal prioriteres foran 
pasienter som ikke har rett til prioritert helsehjelp. Dersom det gis helsehjelp 
som avklarer at pasientens tilstand ikke lenger oppfyller vilkårene for prioritert 
helsehjelp, er det ikke grunnlag for å opprettholde statusen som 
rettighetspasient.  
 

3.4 Avklart og uavklart tilstand 

Dersom det i løpet av vurderingsperioden er mulig, med stor grad av 
sannsynlighet, å fastslå hva som vil være helsehjelpsforløpet for pasienten, sier 
vi at pasientens tilstand er kjent eller avklart. I de tilfellene der det i løpet av 
vurderingsperioden ikke er mulig å fastslå hva som sannsynligvis er pasientens 
tilstand, og det derfor ikke er mulig å vite hva som vil være behandlingsforløpet, 
sier vi at pasientens tilstand er ukjent eller uavklart. Vurderinger ved avklart og 
uavklart tilstand omtales nærmere i kapittel 6.  
 

3.5  Helsehjelp, utredning og behandling 

Begrepet helsehjelp defineres som handlinger som har forebyggende, 
diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og 
omsorgsformål og som utføres av helsepersonell. Når henvisninger til 
spesialisthelsetjenesten vurderes, skal hele spekteret av det som er definert 
som helsehjelp, tas i betraktning. For rettighetspasienter som har en avklart 
tilstand, vil det være mulig å planlegge mer konkret hvilken helsehjelp som skal 
tilbys, enn det som er mulig hvis pasientens tilstand er uavklart.  
 
For å kunne skille helsehjelp som tilbys ved avklart tilstand, fra helsehjelp i form 
av utredning vil begrepet behandling bli brukt om den helsehjelpen som aktivt 
gjør noe med pasientens helsetilstand, enten i form av bedring eller ved å 
hindre forverring.  
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4  Når  re t t i ghe tsvu rder ing  ska l  f i nne  s ted  

  

4.1 Hovedregel 

Rettighetsvurderingen skal som hovedregel gjøres når henvisningen til elektiv 
helsehjelp mottas i spesialisthelsetjenesten.  
 
En pasient som er i et forløp, og som i dette forløpet henvises videre innenfor 
spesialisthelsetjenesten, skal ved den interne henvisningen som hovedregel 
ikke vurderes på nytt med hensyn til rettighetsstatus og juridisk frist. Pasienten 
er allerede i et henvisnings-/behandlingsforløp som forutsettes å være 
medisinsk faglig forsvarlig. Dette gjelder også dersom den videre henvisningen 
er til en annen avdeling i samme helseforetak, eller til et annet helseforetak.  
 
Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, trenger ingen henvisning for å få 
helsehjelp. Noen av disse pasientene vil ha behov for videre oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten etter at akuttfasen er over, og kan bli henvist videre 
innenfor spesialisthelsetjenesten. På samme måte som for andre pasienter, er 
hovedregelen at det ikke skal foretas rettighetsvurdering ved interne 
henvisninger. I det videre forløpet innebærer kravet til faglig forsvarlighet at 
pasienter som har fått øyeblikkelig hjelp, prioriteres på linje med andre 
pasienter med tilsvarende helsetilstand. 
 

 

4.2 Unntak  

Hovedregelen om rettighetsvurdering når henvisningen mottas i 
spesialisthelsetjenesten, gjelder ikke ubetinget. I noen tilfeller blir det oppdaget 
forhold ved pasientens helsetilstand som ikke er omtalt i henvisningen. Det kan 
også skje at man oppdager slike forhold hos pasienter som er innlagt med 
behov for øyeblikkelig hjelp. Nyoppdaget problematikk som er av en slik 
karakter at pasienten normalt ville blitt henvist til spesialisthelsetjenesten, bør 
henvises på vanlig måte til rett instans i spesialisthelsetjenesten. En slik 
henvisning skal rettighetsvurderes med hensyn til den nyoppdagede 
problematikken. 
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5  Om pas ien t re t t i ghe ts loven  og  
p r i o r i t e r i ngs fo rsk r i f t en  

5.1 Henvisning og vurderingsgaranti 

Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenester som omfattes av fritt 
sykehusvalg, har rett til å få en vurdering av helsetilstanden, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-2. Rettighetsvurderingen skal som hovedregel bare 
foretas én gang og ved startpunktet for et pasientforløp. Vurderingen skal 
gjøres for spesialisthelsetjenesten som helhet, og konklusjonen er bindende. 
Det vises i denne forbindelse til det som står om fastsettelse av frist i kap. 5.3. 
 
Henvisningen skal være vurdert i løpet av maksimalt 30 virkedager fra den er 
mottatt. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom bør det være en 
maksimumsfrist på 15 dager5. 
 
Vurderingsperioden for unge under 23 år innenfor fagområdene rus og 
psykisk helsevern er maksimalt 10 virkedager6. 
 
Henvisningen skal inneholde de opplysningene som er sentrale for å kunne 
vurdere pasientens tilstand7. Henvisninger som er mangelfulle, kan ikke 
returneres til henvisende instans uten vurdering. Det må om nødvendig 
innhentes supplerende opplysninger, eller pasienten må innkalles til 
undersøkelse, slik at det kan gjøres en faglig forsvarlig vurdering av 
helsetilstanden.  
 
Hvis henvisningen ikke har kommet til rett sted, skal den ikke returneres, men 
videresendes. Det bør derfor etableres rutiner for mottak av henvisninger, og for 
hvilke tiltak som eventuelt skal settes i gang dersom henvisningene er 
mangelfulle, dersom de skal vurderes av en annen enhet, eller dersom 
pasienten har krav på en raskere vurdering. 
 
Pasienten og den henvisende instansen skal få tilbakemelding på hvordan 
pasientens helsetilstand er blitt vurdert, og på hvilken helsehjelp som det 
eventuelt planlegges at pasienten skal gis. Det skal også informeres om når 
behandlingen eventuelt forventes å bli gitt. Dersom pasienten har rett til 
prioritert helsehjelp, skal pasienten og den henvisende instansen informeres om 
dette, og om den juridisk bindende fristen som i så fall er fastsatt for når 
helsehjelpen senest kan gis. Pasienten vil dermed på et tidlig tidspunkt få 
klarlagt om han/hun er rettighetspasient og når rettigheten senest skal 
oppfylles. 
                                            
5 Jf. merknader til § 4 i prioriteringsforskriften 
6 Se § 4a i prioriteringsforskriften av 1. desember 2000 nr. 1208, endret ved forskrift av 25. juli 2008 nr. 833 
7 Henvisningen bør inneholde tydelig beskrivelse av pasientens problem, god anamnese som redegjør for aktuelle 
problemer/lidelser, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, hva som er prøvd av behandling tidligere, 
uttalelse fra andre relevante instanser, status om individuell plan, forslag til og/eller ønske om type tiltak 
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5.2 Vilkårene for rett til prioritert helsehjelp 

Rettighetsvurderingen innebærer at alle pasienter som henvises til 
spesialisthelsetjenesten, skal vurderes med hensyn til pasient- og 
brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriftens tre hovedvilkår: 
alvorlighet/prognosetap, forventet nytte og kostnadseffektivitet.  
 
Ved vurdering av om pasienten skal få rett til prioritert helsehjelp, skal det ikke 
tas hensyn til kapasiteten til å få gjort utredning, behandling eller andre tiltak, 
verken i det foretaket der henvisningen vurderes, eller for øvrig i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Pasientens kjønn, etniske tilhørighet, tidligere helseskadelig atferd, 
produktivitet, livssyn, seksuelle orientering og sosiale status er ikke relevant 
som del av vurderingen knyttet til tilstandens alvorlighet, tiltakets nytte og 
tiltakets kostnadseffektivitet8. Det betyr at disse kriteriene ikke kan tillegges vekt 
i vurderingen av om pasienten har rett til prioritert helsehjelp. Derimot kan en for 
eksempel i nyttevurderingen inkludere eventuelle livskvalitetsaspekter ved det å 
være i arbeid.  
 

5.2.1 Vilkåret om alvorlighet 

Vilkåret om alvorlighet krever en vurdering av pasientens tilstand og hvilken 
utvikling pasienten mest sannsynlig vil ha dersom helsehjelpen fra 
spesialisthelsetjenesten utsettes.  
 
Vilkåret om alvorlighet er oppfylt dersom (minst) ett av de to følgende 
alternativene er til stede: 
 

1. Pasientens livslengde vil mest sannsynlig bli redusert med et visst 
antall dager/år dersom helsehjelpen utsettes. 

2. Pasientens livskvalitet vil mest sannsynlig bli mer enn ubetydelig 
nedsatt dersom den aktuelle helsehjelpen utsettes. 

 
Med ”mer enn ubetydelig nedsatt livskvalitet” menes det at pasientens 
livskvalitet vil bli merkbart redusert hvis helsehjelpen utsettes. Livskvaliteten kan 
være redusert på grunn av smerte eller lidelse, problemer med vitale 
livsfunksjoner (for eksempel næringsinntak), eller fordi pasienten har nedsatt 
fysisk eller psykisk funksjonsnivå. Pasientens mestring i hverdagen er også et 
viktig aspekt man må ta i betraktning når livskvaliteten vurderes.  
 
I noen tilfeller er det i løpet av vurderingsperioden ikke mulig å framskaffe 
tilstrekkelig informasjon til å kunne fastslå hva slags sykdom/tilstand pasienten 
har. Da må man, på grunnlag av de opplysningene som foreligger, og med godt 
klinisk skjønn, vurdere vilkåret om alvorlighet ut fra hvilke alvorlige sykdommer 
man anser at det er en realistisk mulighet for at kan forekomme. Dette er 
nærmere omtalt i kapittel 6.2.  
                                            
8 Jf. NOU 1997:18 Prioritering på ny (Lønning II) side 95 
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5.2.2 Vilkåret om forventet nytte 

Vilkåret om forventet nytte krever en vurdering av om helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten vil påvirke pasientens tilstand (livslengde og/eller 
livskvalitet) til det bedre, eller om den vil hindre forverring. Helsehjelpen vil også 
gi forventet nytte dersom behandlingsmulighetene blir forspilt hvis helsehjelpen 
utsettes.  
 
Under vilkåret om forventet nytte må det vurderes hva som er et aktuelt 
behandlingsforløp for den enkelte pasienten. Hvis det foreligger tilstrekkelige 
opplysninger til å kunne planlegge hvilken behandling som vil kreves, skal 
forventet nytte vurderes med hensyn til hele behandlingsforløpet. Hvis det i 
løpet av vurderingsperioden ikke er mulig å framskaffe tilstrekkelig informasjon 
til å kunne fastslå en foreløpig diagnose med tilhørende behandlingsforløp, skal 
forventet nytte vurderes i forhold til nytten av den helsehjelpen som vil være 
aktuell for en svært alvorlig sykdom blant de mulige alternativene som det er en 
realistisk risiko for at vil forekomme, og som det finnes behandlingstiltak for. Se 
kapittel 6 for nærmere omtale av dette.  
 
Vilkåret om forventet nytte av helsehjelpen krever at det skal foreligge 
vitenskapelig dokumentasjon, eller anerkjent klinisk praksis, som tilsier at 
forholdene kan forandres til det bedre dersom det blir gitt relevant helsehjelp. 

5.2.3 Vilkåret om kostnadseffektivitet 

Vilkåret om kostnadseffektivitet krever at det skal være et rimelig forhold mellom 
kostnadene ved helsehjelpen og helsehjelpens forventede nytteeffekt. Her er 
det forholdet mellom kostnadene på den ene siden og nytten av helsehjelpen 
på den andre siden som skal vurderes. Kostnadene isolert sett skal ikke være 
avgjørende. En skal se bort fra eventuelle kostnader knyttet til tidligere 
behandling av samme pasient. 
 
Prioriteringsforskriften åpner ikke for at yrkesaktivitet i seg selv er et kriterium 
for vurdering. Det betyr i denne sammenhengen at en i kostnadsvurderingene 
ikke skal inkludere den økte produksjonen som vil finne sted ved at pasienten 
kommer tilbake i arbeid. En skal heller ikke inkludere eventuelle besparelser i 
trygdeutbetalinger ved at pasienten kommer i arbeid. Derimot kan en i 
nyttevurderingen inkludere eventuelle livskvalitetsaspekter ved det å være i 
arbeid.  

5.2.4 Samlet vurdering av alle vilkårene under ett 

Når vilkårene om alvorlighet, forventet nytte og kostnadseffektivitet er vurdert 
hver for seg, skal de vurderes under ett. Alle vilkårene må være oppfylt for at 
pasienten skal ha rett til prioritert helsehjelp. Vilkårene er relative i forhold til 
hverandre. Det betyr at en lav vekting av ett hovedvilkår kan oppveies av at et 
annet hovedvilkår oppfylles i høyere grad. For eksempel kan lav forventet nytte 
av helsehjelpen oppveies av høy alvorlighetsgrad ved tilstanden. Et vilkår har 
lav vekt dersom det er tvil om vilkåret er oppfylt.  
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Man må være oppmerksom på at pasientens diagnose ikke er avgjørende for 
retten til prioritert helsehjelp. Innenfor samme diagnose vil noen pasienter 
kunne ha rett til prioritert helsehjelp, og andre ikke. 
 
Den samlede vurderingen kan gi ett av følgende utfall: 
 

• Pasienten har rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 
• Pasienten har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men har 

ikke rett til prioritert helsehjelp. 
• Pasienten har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 

 
I veiledertabellene gis det en veiledende anbefaling om rettighet på gruppenivå. 
Når en konkret henvisning skal vurderes, skal spesialisten vurdere om noen av 
de individuelle forholdene som er nevnt i veiledertabellen, er til stede. Det skal 
også vurderes om det er andre forhold ved den aktuelle pasienten som skulle 
tilsi en annen rettighetsvurdering og eventuell annen frist enn det som er 
anbefalingen for tilstandsgruppen pasienten tilhører.  
 

5.3 Fastsettelse av frist for start av helsehjelp – ventetidsgaranti for noen 
grupper 

Dersom pasienten har fått rett til prioritert helsehjelp, skal det fastsettes en frist 
for når faglig forsvarlighet krever at pasienten senest skal få helsehjelp.  
Fristen skal sikre at de aktuelle helsehjelpstiltakene kan startes og fullføres i et 
forsvarlig forløp. Fristen må altså settes slik at helsehjelpen kan ytes på et 
tidspunkt der man oppnår en forbedring av pasientens helsetilstand og unngår 
at tilstanden forverres, eller at undersøkelses- eller behandlingsmuligheter går 
til spille. Det må være faglig forsvarlig å utsette helsehjelpen til den fristen som 
settes, uten at det går ut over prognosen. Fristen må ikke gjøres så knapp at 
det ikke blir mulig å skaffe pasienten et forsvarlig tilbud privat eller i utlandet 
innen fristen går ut.  
 
Dersom pasientens tilstand er avklart i løpet av vurderingsfasen, skal fristen 
indikere seneste faglig forsvarlige start på den behandlingen som planlegges. 
Dette skal pasienten informeres om. 
 
I tilfeller der pasientens tilstand ikke kan avklares i løpet av vurderingsperioden, 
skal fristen indikere hva som er seneste faglig forsvarlige start på en videre 
utredning. Fristen må da settes ut fra en vurdering av hvilke alvorlige tilstander 
som kan bli avdekket ved utredningen, slik at det vil kunne gis forsvarlig 
helsehjelp i hele det videre forløpet.  
 
Når man setter frist, skal det ikke tas hensyn til kapasiteten til å få gjort 
utredning, behandling eller andre tiltak, verken i det foretaket der henvisningen 
vurderes, eller for øvrig i spesialisthelsetjenesten.  
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Helsehjelpen skal planlegges slik at aktuelle tiltak kan gis fra 
spesialisthelsetjenesten som en helhet, for eksempel fra flere 
behandlingsenheter. Det kan bety at den som vurderer en henvisning, må 
planlegge tiltak fra for eksempel andre regionale enheter. 
 
Som hovedregel skal det bare settes én frist. Selv om en pasient vil få et 
behandlingsforløp som består av flere ledd (ved ulike avdelinger eller 
helseforetak), skal det i utgangspunktet ikke settes nye juridiske frister når man 
mottar en intern henvisning fra en annen avdeling eller et annet HF. Dersom et 
behandlingsopplegg viser seg å ikke føre fram, eller det viser seg at det av 
faglige grunner er nødvendig å gå over til et helt annet behandlingsopplegg, har 
pasienten krav på at det settes en ny frist for det nye behandlingsopplegget. 
Hva som skal til av endring i pasientens behandlingsopplegg for å være i en slik 
situasjon, er det gitt lite føringer om. Situasjonen må vurderes konkret, men 
slike tilfeller forutsettes å være unntak9. 
 
Fristen for start av helsehjelp for unge under 23 år innenfor fagområdene 
psykisk helsevern og rus er maksimalt 65 virkedager10. 
 

5.4 Oppfyllelse av retten til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 
og det videre forløpet 

Hvis helsehjelpen (enten i form av utredning eller behandling) påbegynnes 
innen utløpet av den individuelle fristen pasienten har fått, har pasienten fått 
oppfylt retten til å komme inn i spesialisthelsetjenesten. Dersom fristen brytes, 
kan pasienten be HELFO pasientformidling om å motta helsehjelp fra et annet 
helseforetak, eventuelt i utlandet om nødvendig.  
 
Det grunnleggende forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 styrer prioriteringen av pasienter som er i et 
forløp. Når det gjelder rettighetspasienter, må det i tillegg sikres at de blir 
forsvarlig prioritert i det videre behandlingsforløpet, og at det tas hensyn til at de 
ennå ikke er behandlet ut av rettighetsstatusen. Dette vil særlig gjelde for de 
pasientene som får en frist med hensyn til utredningsstart, og der utredningen 
viser at pasienten har behov for behandling.  
 
I mange tilfeller vil man kunne støtte seg på faglige retningslinjer som gir 
føringer om den videre helsehjelpen. Dette vil også bidra til å skape 
forutsigbarhet for pasienten. 

 

                                            
9 Dette er nærmere omtalt på side 13 i rundskrivet IS-12/2004 (Lov om pasientrettigheter) 
10 Se § 4a i prioriteringsforskriften av 1. desember 2000  nr. 1208, endret ved forskrift av 25. juli 2008 nr. 833 
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5.5 Helsehjelp til pasienter som ikke gis rett til prioritert helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

At en pasient ikke får rett til prioritert helsehjelp, betyr ikke at pasienten ikke 
skal tilbys helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har 
plikt til å sørge for at det ytes helsehjelp også til pasienter som ikke omfattes av 
retten til prioritert helsehjelp. Pasienten som får tilbud om helsehjelp, skal 
informeres om når helsehjelpen forventes å finne sted, men denne datoen er 
ikke juridisk bindende. Som en følge av å ha lavere prioritet vil denne gruppen 
risikere å måtte vente noe lenger samt å kunne få innkallingen/tidsangivelsen 
utsatt.  

 
Helsehjelpen til denne gruppen skal også skje i samsvar med grunnkravet om 
forsvarlighet. Det må informeres om at henvisende instans skal kontaktes for å 
vurdere å sende en ny henvisning dersom pasientens tilstand forverrer seg i 
ventetiden. 
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6  Nærmere  om vu rder inger  og  bes lu tn inger  ved  
avk la r t  og  uavk la r t  t i l s tand  

Prioriteringsforskriften bygger på en logikk der spesialisthelsetjenesten i løpet 
av vurderingsperioden for en henvisning skal ha tilstrekkelig informasjon til å 
kunne fastsette hva som sannsynligvis er relevant helsehjelp. Beslutningen om 
pasientens rettighetsstatus og eventuell frist skal fattes på grunnlag av 
opplysningene i henvisningen og tilleggsopplysninger som eventuelt er 
innhentet. Grunnlaget for vurderingene avhenger av om man i løpet av 
vurderingsperioden kan fastslå hva som er pasientens tilstand og tilhørende 
helsehjelp, dvs. om pasientens tilstand og helsehjelp er avklart, eller om 
tilstanden og helsehjelpsforløpet er uavklart.  
 
Disse to situasjonene er innbefattet i veiledertabellene. Veiledertabellene 
inneholder tilstander som med overveiende sannsynlighet er avklarte, og der 
spesialisthelsetjenesten kan ta stilling til hva som vil være sannsynlig 
helsehjelp. Men veiledertabellene inneholder også symptomer, helseplager eller 
kliniske bilder der man ikke vet hva som feiler pasienten og heller ikke kan si 
hva som vil være relevant helsehjelp uten ytterligere undersøkelser og 
utredninger.  
 
Når henvisningen mottas, vil spesialisten som skal vurdere pasientens tilstand, 
antakelig finne en tilstand i veiledertabellen som passer til de opplysningene 
som er tilgjengelige om pasienten. Rettighet og eventuell frist for den aktuelle 
pasienten avgjøres etter å ha vurdert anbefalingene og de individuelle 
forholdene som er nevnt i veiledertabellen. Det kan også tenkes at individuelle 
forhold som ikke er nevnt i veiledertabellen, er relevante. Disse skal også tas 
med i den konkrete individuelle vurderingen av pasienten. Konklusjonen skal 
baseres på rådene i prioriteringsveilederen og spesialistens egne, faglige 
oppfatninger om pasientens tilstand. 
 
Dersom det ikke er mulig å finne en tilstand i veiledertabellen som passer til 
opplysningene i henvisningen, skal henvisningen likevel vurderes med hensyn 
til de tre hovedvilkårene i prioriteringsforskriften når man skal bestemme 
pasientens rettighetsstatus og eventuell frist. Prinsippene for vurdering ved 
avklart og uavklart tilstand gjelder også for disse tilfellene. 
 
 

6.1 Vurderinger ved avklart tilstand 

Dersom opplysningene i henvisningen, pluss eventuelle tilleggsopplysninger, 
tilsier at det er overveiende sannsynlig at man vet hva som er pasientens 
tilstand, og hva som er sannsynlig behandlingsforløp, er tilstanden avklart. 
Spesialisten som vurderer henvisningen, skal finne den tilstanden i 
veiledertabellen som passer best med opplysningene i henvisningen, konsultere 
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de veiledende anbefalingene, undersøke individuelle forhold og foreta 
selvstendige vurderinger. 
 
Dersom henvisningen tilsier at pasientens helsetilstand er slik at de tre 
hovedvilkårene i prioriteringsforskriften er oppfylt, skal pasienten gis rett til 
prioritert helsehjelp, og det skal settes en individuell frist for når helsehjelpen 
senest skal starte. I dette tilfellet vil helsehjelpen være i form av behandling.  
 
Rettigheten er oppfylt og fristen er innfridd når den helsehjelpen som pasienten 
er informert om, er påbegynt innen den oppgitte fristen. Eventuelle møter til 
forundersøkelser før selve tiltaket/behandlingen som det skal være opplyst om i 
informasjonsbrevet til pasienten, innebærer ikke at fristen er innfridd. 
 
Dersom helsehjelpen viser at det er behov for tiltak utover det som det er 
informert om, skal den videre helsehjelpen gis innenfor rammen av det som 
ansees som medisinsk forsvarlig. Pasienten vil fremdeles være 
rettighetspasient når slike tiltak planlegges. 
 
Dersom pasientens tilstand og tilhørende tiltak/behandling ikke tilfredsstiller de 
tre hovedvilkårene i prioriteringsforskriften, skal det vurderes om pasienten 
likevel har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Hvis svaret er ja, skal 
pasienten tilbys helsehjelp innenfor rammen av de ressursene som er 
tilgjengelige, men det skal ikke settes juridisk bindende frist for når helsehjelpen 
skal starte. 
 
Dersom pasientens tilstand og eventuelle behandlingstiltak tilsier at pasienten 
ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal pasienten 
informeres om dette, og det skal gis veiledende tilbakemelding til henvisende 
instans. 
 

6.2 Vurderinger ved uavklart tilstand 

Dersom opplysningene i henvisningen, pluss eventuelle tilleggsopplysninger 
eller undersøkelse, ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere hva som 
er pasientens tilstand, er pasientens tilstand uavklart. Man kan bare anse en 
pasients tilstand for uavklart når det har vært satt i verk adekvate tiltak for å 
frambringe opplysninger om pasienten. Selv om det i løpet av vurderingsfristen 
ikke er mulig å fastslå hva som er pasientens tilstand, har pasienten krav på en 
reell og faglig vurdering av tilstanden med henblikk på videre undersøkelse og 
behandling. 
 
Ifølge prioriteringsforskriften vil helsehjelp i disse tilfellene være utredning og 
diagnostikk. I rundskriv IS-12/2004 står det at man i slike tilfeller skal vurdere 
pasienten 
 
 ”… som om videre undersøkelse kan komme til å vise at pasientens tilstand vil 
kreve den helsehjelpen som er mest tidskritisk av de behandlingsalternativene man 
står overfor når vurderingen blir foretatt”.  
 
Denne vurderingen blir i merknader til § 2-1 omtalt som ”verstefallsvurdering”. 
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For noen symptombilder / kliniske bilder kan det være en viss sannsynlighet for 
at pasienten kan ha en svært alvorlig sykdom. Dersom en verstefallstenkning 
ubetinget skal legges til grunn for rettighetstildeling, vil mange av dem med 
uavklarte tilstander kunne tildeles rett til prioritert helsehjelp. Dette er neppe 
hensikten. Hensikten er å sikre at pasienter med en realistisk sannsynlighet for 
alvorlig sykdom får tilgang til spesialisthelsetjenesten, slik at det kan avklares 
om det foreligger alvorlig sykdom eller ikke. Dersom det foreligger alvorlig 
sykdom, skal pasienten gis behandling innenfor et medisinsk forsvarlig tidsrom.  
 
Også ved uavklart tilstand skal det uklare symptombildet og øvrige opplysninger 
om pasienten vurderes med henblikk på prioriteringsforskriften § 2. Vurderingen 
av hovedvilkårene bør da skje på bakgrunn av: 
 

• den påtenkte videre utredningen 
• hvilken risiko for alvorlig sykdom som foreligger ut fra det uklare 

symptombildet 
• hvilken effekt eventuell behandling kan ha for pasientens prognose 
• den helsehjelpen som er mest tidskritisk av mulige senere 

behandlingsalternativer 
• kostnader ved utredning og den mest tidskritiske behandlingen med 

hensyn til forventet nytte av den samlede helsehjelpen 
 
Dersom den tilgjengelige informasjonen gir grunn til å tro at det er en realistisk 
sannsynlighet for at pasienten har en alvorlig tilstand, og vilkårene i 
prioriteringsforskriften er oppfylt, skal pasienten gis rett til prioritert helsehjelp i 
form av utredning.  
 
Pasienten skal gis en frist for når utredningen senest skal starte. En slik frist kan 
settes i de situasjonene der det av medisinske årsaker ikke er mulig å avklare 
pasientens tilstand innen 30 dager (10 dager for barn og unge med psykiske 
lidelser eller rusavhengighet). Fristen skal fastsettes på grunnlag av 
medisinske/helsefaglige forhold og hensyn. Man skal ikke vektlegge eventuelle 
kapasitetsbegrensninger. Fristen må settes som om videre undersøkelse kan 
komme til å vise at pasientens tilstand vil kreve den helsehjelpen som er mest 
tidskritisk av de behandlingsalternativene som man står overfor når vurderingen 
blir foretatt. Det kan være en risiko for at pasienten har en tilstand som krever 
operasjon eller annen type behandling innen et visst antall måneder. Da må 
fristen for å få prioritert helsehjelp i form av utredning gjøres så kort at det 
operative inngrepet, eller annen type behandling som eventuelt viser seg å 
være nødvendig, kan organiseres i løpet av denne tiden. 
 
Rettigheten er oppfylt og fristen er innfridd dersom den utredningen som 
pasienten er informert om, er påbegynt innen den oppgitte fristen. 
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At en pasient har fått rett til utredning, gir ikke nødvendigvis vedkommende rett 
til videre behandling. Dersom det viser seg at pasienten ikke har en alvorlig 
tilstand, kan retten til helsehjelp være innfridd gjennom utredningen. Dersom 
utredningen viser at pasienten har en alvorlig tilstand, skal pasienten i det 
videre forløpet prioriteres som rettighetspasient foran pasienter som ikke har 
rett til prioritert helsehjelp. Hvis pasienten ikke har rett til prioritert helsehjelp, 
men behov for videre behandling, vil et tilbud om helsehjelp innebære at 
pasienten blir satt i samme stilling som pasienter som ikke får rett til prioritert 
helsehjelp. 
 
Dersom tilgjengelig informasjon gir grunn til å anta at pasienten ikke har en så 
alvorlig tilstand at prioriteringsforskriftens hovedvilkår er oppfylt, kan pasienten 
likevel få tilbud om utredning dersom vurderingen tilsier at pasienten har behov 
for dette.  
 
Dersom tilgjengelig informasjon tilsier at pasienten ikke har behov for videre 
utredninger eller behandling i spesialisthelsetjenesten, skal pasienten 
informeres om det.  
 
For enkelte tilstander vil det være glidende overganger mellom hva som anses 
som utredning, og hva som anses som behandling. Et typisk eksempel er 
fagområdet psykisk helsevern. Her kan utredning og behandling være 
vanskelig, eller umulig, å skille fra hverandre. Det vil likevel være slik at 
vurderingen munner ut i et planlagt tiltak, og det er iverksetting av dette tiltaket 
som eventuelt innfrir en frist som er satt.  
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7  P rosessen  bak  u ta rbe id ing  av  ve i l eder tabe l l ene  

Veiledertabellene er utarbeidet av nasjonale arbeidsgrupper, med én gruppe for 
hvert av de fagområdene som har inngått i prosjektet11. Hver arbeidsgruppe har 
bestått av spesialister fra ulike typer sykehus, og alle helseregionene var 
representert. I tillegg har arbeidsgruppene bestått av en lege fra en annen 
spesialitet, en allmennlege og en brukerrepresentant.  Arbeidet har i hovedsak 
foregått på tre til fire samlinger, over 2 dager.  
 
Tverrfaglighet er ivaretatt gjennom innspillene innad i gruppene, fra 
representantene fra annet fagområde, og fra allmennlegerepresentanten, samt 
gjennom plenumsdiskusjoner med spesialistene fra de andre faggruppene. 
Hver gruppe har hatt en brukerrepresentant oppnevnt av FFO eller Norges 
Handikapforbund. Det ble holdt egne møter mellom representanter for 
prosjektet og brukerrepresentantene, og brukerrepresentantene imellom.  
 
Systematikk, åpenhet, refleksjon og dokumentasjon har vært grunnleggende i 
hele arbeidsprosessen.  
 
Arbeidsgruppene lagde en liste over tilstander, eller kliniske bilder, som de 
antok ville dekke de vanligste henvisningene innenfor hvert fagområde.  
 
Deretter ble hver tilstand systematisk vurdert med hensyn til ulike dimensjoner 
av de tre hovedvilkårene i prioriteringsforskriften (alvorlighet forventet nytte og 
kostnadseffektivitet)12. For å sikre at alle vilkår og dimensjoner ble vurdert og 
dokumentert, måtte arbeidsgruppene fylle ut et vurderingsskjema der 
konklusjoner ble begrunnet og dokumentert og eventuell uenighet notert.  
 
Biblioteket i Helsedirektoratet har vært tilgjengelig for hjelp med dokumentasjon. 
Prioriteringsvurderinger vil imidlertid alltid inneholde skjønnsmessige 
vurderinger basert på legens kunnskap om naturlig sykdomsutvikling, 
pasientens totale situasjon og effekten av behandlingen. Kravet til 
dokumentasjon har derfor vært mindre strengt enn det som normalt gjelder for 
nasjonale retningslinjer.  
 
I samarbeidsprosjektet har en ekspertgruppe fulgt hele arbeidsprosessen. 
Ekspertene har bidratt med vurderinger, gitt råd om prosesser og kommet med 
innspill når det gjelder forståelsen av prioriteringsforskriften og prioritering 
generelt.  
 
En nasjonal prosjektgruppe har også vært med på å gjennomføre prosjektet og 
har bidratt vesentlig i de faglige og prosessuelle diskusjonene.  

                                            
11 I vedlegg 1 gis det en oversikt over de fagområdene som har inngått i prosjektet 
12 Dimensjonene som gruppene har vurdert, er tatt fra prioriteringsforskriften § 2, merknadene til prioriteringsforskriften 
§ 2 i rundskriv IS-12/2004, og fra NOU 1997:18 Prioriteringer på ny (Lønning II) 
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Både ekspertgruppen, den nasjonale prosjektgruppen og styringsgruppen har 
gått gjennom vurderingene og konklusjonene for alle tilstandene innenfor alle 
fagområdene og gitt tilbakemeldinger til arbeidsgruppene.  
 
Arbeidsgruppenes arbeid har vært til høring i aktuelle fag- og brukermiljøer, og 
det er gjort justeringer på bakgrunn av høringsuttalelsene.   
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Vedlegg 
 
 
 

F agområder s om har væ rt repres entert i s amarbeids pros jektet R iktigere 
prioriteringer i s pes ialis thels etjenes ten 

 
 

I samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten har 
man utarbeidet prioriteringsveiledere for følgende fagområder: 
 
 
• Barnekirurgi / kirurgi på barn 

• Barnesykdommer 

• Blodsykdommer 

• Endokrinologi og endokrinkirurgi 

• Fordøyelsessykdommer  

• Fysikalsk medisin og 

rehabilitering 

• Gastroenterologisk kirurgi 

• Geriatri 

• Habilitering av barn og unge i 

spesialisthelsetjenesten 

• Habilitering av voksne i 

spesialisthelsetjenesten 

• Hjertemedisinske sykdommer  

• Hudsykdommer og veneriske 

sykdommer 

• Infeksjonssykdommer 

• Karkirurgi 

• Kjevekirurgi og 

munnhulesykdommer, oral kirurgi 

og oral medisin 

 

• Kvinnesykdommer 

• Lungesykdommer 

• Nevrokirurgi 

• Nevrologi 

• Nyresykdommer 

• Onkologi  

• Ortopedi 

• Plastikkirurgi 

• Psykisk helsevern for barn og 

unge 

• Psykisk helsevern for voksne  

• Revmatologi 

• Smertetilstander som trenger 

behandling ved smerteklinikk 

• Sykelig overvekt 

• Thoraxkirurgi 

• Urologi 

• Øre- nese- og halssykdommer, 

hode- og halskirurgi 

• Øyesykdommer 
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R epres entanter fra ulike grupper knyttet til s amarbeids pros jektet 
R iktigere prioriteringer i s pes ialis thels etjenes ten 
 
S tyrings gruppe 
Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet (leder) 
Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet 
Anne Karin Lindahl, Helse Sør-Øst (til mai 2008) 
Daniel Haga, Helse Midt-Norge (fra mai 2008) 
Odd Søreide, Helse Vest 
Torunn Janbu, Den norske legeforening (observatør) 

 
Nas jonal pros jektgruppe 
Einar Bugge, Helse Nord 
Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge 
Baard-Christian Schem, Helse Vest 
Berit Herlofsen, Helse Sør-Øst 
Trond Egil Hansen, fastlege 
Terje Sletnes, Den norske legeforening 

 
E ks pertgruppe 
Ole Frithjof Nordheim, Universitetet i Bergen og Helse Bergen (leder) 
Inger Helene Vandvik, Universitetet i Oslo 
Hilde Jordal, Helsedirektoratet 
Odd Jarle Kvamme, fastlege 
Einar Li, Helse Sør-Øst (til mars 2008) 
Andy Oxman, Kunnskapssenteret (til mars 2007) 
Jan Erik Askildsen, Universitetet i Bergen og Rokkansenteret 
Elisabeth Arntzen, Helse Sør-Øst (fra mars 2008) 

 
S ekretariatet 
Otto Christian Rø (fra januar til august 2006) 
Vidar Kårikstad (fra januar til medio september 2006, og fra juli 2007) 
Elizabeth Nygaard (fra september 2006) 
Hans Asbjørn Holm (20 %, fra oktober 2006) 
Torgeir Sveri (fra november 2006 til august 2007) 
Mee Kristine Aas-Eng (fra januar til september 2008) 
Marit Owren Nygaard (fra januar til april 2008) 
Guri Lund (fra mai 2008) 
Magnus Rønneberg Rud (fra juni 2008) 
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Deltakere i den nasjonale arbeidsgruppen for psykisk helsevern for barn 
og unge 
  

 
Per Willy Antonsen 
Iver Lillegjerde  
Lars Conrad Moe  
Lars Hammer  
Heidi Ebbestad  
Petter Brelin  
Karin Källsmyr  
Anne Brandvold  
Einar Heiervang 
 
 

Helse Nord RHF 
Helse Midt-Norge RHF  
Helse Vest RHF 
Helse Sør-Øst RHF  
Helse Sør-Øst RHF  
Fastlege 
Voksne for barn  
Autismeforeningen 
Helse Bergen HF og UiB 
 
 
 
 
 
 
 

Deltakere i den nasjonale arbeidsgruppen for tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelmisbruk 
 
Rune Tore Strøm   Helse Sør-Øst 
Arne T. Bie    Helse Sør Øst 
Trond Andreassen  Helse Midt-Norge 
Rose-Marie Lejon  Helse Nord 
Ola Jøsendal   Helse Vest 
Linda Os    Helse Vest 
Dagfinn Haarr   Fastlege, Legeforeningen 
Tordis Stokke    Psykologforeningen 
Vidar Hårvik   Marborg 
Jon Storaas   Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
Camilla Closs Walmann Helsedirektoratet 
Herdis Dugstad   Helsedirektoratet 
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LOVMESSIG GRUNNLAG OG ANSVAR FOR RETTIGHETSTILDELING I SPESIALISTHELSETJENESTEN 
Alle henvisninger som mottas i spesialisthelsetjenesten1, skal vurderes med hensyn til prioriteringsforskriften for å kunne avgjøre om: 

 pasienten har rett til prioritert (”nødvendig”) helsehjelp 
 pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til prioritert helsehjelp  
 pasienten ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

 
Pasienten har rett til prioritert (”nødvendig”) helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når hvert av følgende vilkår er oppfylt: 

 Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes. 
 Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen. 
 De forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. 
 

Pasienter som får rett til prioritert helsehjelp, skal få en faglig forsvarlig frist for når helsehjelpen senest skal starte. 
 
Veilederne er laget med tanke på at 75–80 % av henvisningene innenfor et fagområde vil dekkes av tilstandene i fagområdets veiledertabell. Andre tilstander skal også 
vurderes med hensyn til prioriteringsforskriften, men de er ikke innbefattet i veiledertabellen. Det betyr ikke at pasienter med disse tilstandene er lavere prioritert.  
 
Helsehjelpen som er angitt i veiledertabellen, er den som ligger til grunn for anbefalingen av rett og frist. Når helsehjelpen skal ytes, kan naturligvis også andre effektive tiltak 
benyttes. Veiledertabellen er ikke en faglig retningslinje, men en prioriteringsveileder.   
 
Bak anbefalingene om rettighet og frist som er angitt for hver tilstand, ligger det en vurdering og gradering av hvert av vilkårene i prioriteringsforskriften. Graderingen er 
gjengitt i veiledertabellen. Det er fire graderingsalternativer som angir i hvilken grad vilkårene er oppfylt: 
 
Tilstanden/helsehjelpen  

 anses for å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv 
 anses for å sannsynligvis være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv 
 anses under tvil for å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv 
 anses ikke for å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv 

 
For hver tilstandsgruppe gir veiledertabellen en oversikt over mulige individuelle forhold som kan tillegges vekt utover dem som generelt beskriver tilstandsgruppen. 
Eventuelle andre relevante forhold skal også tas i betraktning. Individuelle forhold kan tilsi at rettighetsstatusen og/eller fristen blir annerledes for den aktuelle pasienten enn 
for tilstandsgruppen som pasienten tilhører.  
 
Veiledertabellen er ment som beslutningsstøtte. Spesialisten, eller det tverrfaglige vurderingsteamet innen TSB, er ansvarlig for vurderingene og avgjørelsene om 
rettighetsstatus og frist for start av helsehjelp for hver enkelt pasient. Innen TSB kan beslutningen om rettighetstildeling legges til legespesialist, såfremt hensynet til 
tverrfaglighet i vurderingsprosessen er ivaretatt. 
                                                 
1 Gjelder som hovedregel ikke pasienter som allerede er i et forløp som forutsettes å være medisinsk forsvarlig, se utfyllende tekst i prioriteringsveiledere, generell del, kap. 4. 
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   Slik bruker du veiledertabellen 

1. Vurder henvisningen. 
2. Vurder om henvisende instans eller pasienten skal kontaktes for å innhente ytterligere opplysninger, eller om pasienten skal innkalles til undersøkelser før en 

beslutning om rettighetsstatus fattes. Dette må i så fall skje innen vurderingstidens utløp. 
3. Finn den tilstandsgruppen som passer best for henvisningen. 
4. Gjør en selvstendig vurdering av pasientens tilstand med hensyn til alle de tre vilkårene i prioriteringsforskriften, og sammenlikne med veiledertabellen.  
5. Foreta en helhetlig, individuell vurdering av pasienten, og konkluder med ett av følgende for hver pasient: 
  a) Pasienten har rett til prioritert helsehjelp i  
      spesialisthelsetjenesten. 
  b) Pasienten har ikke rett til prioritert helsehjelp i  
      spesialisthelsetjenesten. 
  c) Pasienten har ikke behov for helsehjelp i  
      spesialisthelsetjenesten. 
6. Dersom det gis rett til prioritert helsehjelp, avgjør du hva som er en faglig forsvarlig frist for når helsehjelp senest skal starte. 
7. Ansvarlig behandler/enhet angir en dato for når pasienten skal kalles inn. For rettighetspasienter må denne datoen være tidligere enn fristen, slik at helsehjelpen settes 

i gang før fristen. 
8. Gi tilbakemelding til pasient og henvisende instans om utfallet av vurderingen.  
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FAGSPESIFIKK INNLEDNING 
 

 

Generelt 
Denne prioriteringsveilederen omhandler tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er en revidering av en tidligere utgitt 
veileder, IS-1505 Vurdering av henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Prioriteringsveilederen skal være 
beslutningsstøtte når man vurderer henvisninger til TSB. Den angir veiledende vurdering av rettighetsstatus og maksimalfrister for 
12 tilstandsgrupper samt omtaler individuelle forhold som kan ha innvirkning på vurderingen. 
 
Prioriteringsveilederen gjelder for behandling innen spesialisthelsetjenesten. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble opprettet 
som et eget område i spesialisthelsetjenesten 1. januar 2004. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten utgjør fortsatt en viktig 
basis i behandling av personer med rusmiddelproblemer og er en viktig aktør for å få til et helhetlig pasientforløp, men 
tjenestenivået i kommunen omtales ikke i denne veilederen.2  
 
I denne fagspesifikke innledningen utdypes noen av de momentene som er omtalt i den generelle delen av veilederen, og som kan 
være særlig aktuelle for TSB.  
 

Om rettighetsvurdering 
Vurderingsenheter innen TSB skal være tverrfaglig sammensatt slik at sosialfaglig, psykologfaglig og medisinskfaglig kompetanse 
er ivaretatt i vurderingen av henvisninger. Vurderingsteamene har ansvar for å vurdere pasienter med hensyn til all behandling som 
tilbys innen TSB. Det er tilstandens alvorlighetsgrad, nytte av behandling og kostnadseffektivitet som skal ligge til grunn for 
vurderingen. Kapasitet eller tilgjengelighet for den aktuelle behandlingen/utredningen skal ikke virke inn på vurderingen av om 
pasienten skal få rett til prioritert helsehjelp.  
 

                                                 
2 Se mer om kommunens ansvar i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
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En vurdering av rettighetsstatus og frist for start av helsehjelp skal gjøres for hver enkelt pasient basert på henvisningen og 
eventuelle tilleggsopplysninger. Det er derfor viktig at henvisningen inneholder de opplysningene som er nødvendige for å vurdere 
pasientens tilstand og behov for helsehjelp. I situasjoner der det er behov for supplerende opplysninger, må dette innhentes, for 
eksempel via henviser eller ved å kontakte og eventuelt undersøke pasienten Henvisningen bør inneholde opplysninger om 
rusmiddeltype, -mengde, rusingshyppighet, administrasjonsform, varighet og eventuelle aktuelle endringer. Man bør i tillegg ha 
opplysninger om skader og følgetilstander, samt sosiale forhold, rammefaktorer og nettverk.  
 
Vurderingene gjøres for spesialisthelsetjenesten som helhet. Det henvises til punkt 5.1 i den generelle delen av denne veilederen. 
Pasienter i TSB vil ofte ha behov for helsehjelp fra andre deler av spesialisthelsetjenesten, og henvisningen skal vurderes ved den 
kliniske enheten som pasientens helsetilstand i hovedsak sorterer under. Når henvisningen av en pasient med sammensatte 
problemer mottas, må det raskt foretas en første vurdering av om TSB skal vurdere pasientens totale tilstand, eller om enkelte deler 
av henvisningen skal videreformidles til andre deler av spesialisthelsetjenesten. Hovedregelen bør være at TSB selv foretar denne 
videreformidlingen eller innhenter annen kompetanse i vurderingen. Ved en eventuell oppdeling løper vurderingsfristen fra første 
mottaksdato. Behovet for nødvendig koordinering må ivaretas, både på generelt nivå, ved å etablere gode samarbeidsrutiner 
mellom enheter som ofte samarbeider, og i hver enkelt pasientsak.  
 
Pasienter i behandling i TSB kan i ulike faser av et behandlingsforløp ha behov for ulike behandlingstilnærminger og 
behandlingsnivåer. Det skal ikke gjøres nye rettighetsvurderinger eller settes nye frister selv om det er nye behandlingsenheter 
innen TSB som yter de ulike delene av helsehjelpen. Det henvises til punkt 5.3 i den generelle delen av veilederen. I noen tilfeller 
oppdager man imidlertid forhold ved pasientens helsetilstand som ikke ble omtalt i den opprinnelige henvisningen. Nyoppdaget 
problematikk som er av en slik karakter at den normalt ville blitt henvist til en annen avdeling i spesialisthelsetjenesten, bør 
internhenvises til riktig instans/avdeling. En slik henvisning skal rettighetsvurderes med tanke på den nyoppdagete problematikken. 
Hvis et behandlingsopplegg viser seg å ikke føre fram, eller hvis det viser seg at det av faglige grunner er nødvendig å gå over til et 
helt annet behandlingsopplegg, har pasienten krav på at det settes en ny frist for når det nye behandlingsopplegget senest skal 
starte. Slike tilfeller forutsettes å være unntak. Det skal derfor ikke settes en ny frist bare man går over fra ett ordinært 
behandlingsopplegg til et annet ordinært behandlingsopplegg, selv om det skulle innebære endring av nivå.  
 
Ved overgang mellom ulike tjenesteytere, eller ved behov for å endre nivå eller behandlingstilnærming, må faglig forsvarlighet være 
ivaretatt. Helseforetaket/sykehuset/institusjonen må sørge for en forsvarlig oppfølging i ventetiden ved for eksempel overgang fra 
poliklinisk nivå til døgnbehandling.  
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Spesielt om legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Pasienter med en opioidavhengighet henvises på samme måte som ved andre 
tilstander til en vurderingsenhet innen TSB. Ved opioidavhengighet er det flere typer helsehjelp/behandling som er aktuelt, herunder 
LAR. Alle typer helsehjelp skal vurderes. I henhold til forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er 
substitusjonsbehandling som hovedregel ikke førstevalget ved opioidavhengighet, med mindre det etter den faglige vurderingen 
anses som det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet.  
 

Vilkårene i vurderingen 
De tre hovedvilkårene i prioriteringsforskriften skal vurderes hver for seg og deretter gis en samlet totalvurdering. Dette er omtalt i 
kapittel 5.2 i den generelle delen av veilederen.  
 
Kriteriet om alvorlighetsgrad krever en vurdering av pasientens tilstand og hvilken utvikling pasienten mest sannsynlig vil ha dersom 
helsehjelpen fra spesialisthelsetjenesten utsettes. Hovedtemaet for vurderingen vil være graden av rusmiddelbruk og avhengighet 
og hvilke konsekvenser dette antas å ha for pasientens forventede livslengde og livskvalitet. 
 
Nyttekriteriet krever at man vurderer om helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten vil påvirke pasientens livslengde og/eller livskvalitet 
med et visst antall dager/år eller hindre forverring. Det er ikke noe vilkår for å ha rett til prioritert helsehjelp at den aktuelle 
helsehjelpen må forventes å gi optimal nytte. Både nasjonalt og internasjonalt er det dokumentert at behandling av 
rusmiddelproblemer og avhengighetstilstander nytter, men det er ikke slik at det finnes én type behandling som gir best utfall på alle 
problemområdene for pasienten (Melberg, Lautitzen og Ravndal 2003)3. Når man vurderer nytte av rusbehandling, må man ta 
hensyn til den sammensatte problembelastningen som mange personer med rusmiddelproblemer/avhengighetstilstander har. Det 
er derfor viktig med individuelt tilrettelagt behandling. Samtidig er det viktig å ha en bred forståelse av nyttebegrepet og ta hensyn til 
at det er svært forskjellig for de enkelte pasientene. For pasienter som mottar behandling i TSB, forsterkes nytten av behandling 
dersom de får påfølgende poliklinisk eller kommunal oppfølging. Spesialisthelsetjenesten kan imidlertid ikke sette som vilkår for rett 
til prioritert helsehjelp at det iverksettes tiltak på kommunalt nivå.  
 
Kriteriet om kostnadseffektivitet krever at det skal foreligge et rimelig forhold mellom kostnadene ved helsehjelpen og helsehjelpens 
forventede effekt når det gjelder å bedre pasientens helsetilstand eller forhindre forverring av helsetilstanden. Kostnader som har 
påløpt ved tidligere behandling av samme pasient, skal ikke tas med i vurderingen. I denne veilederen er det ikke bare fokusert på 
personer med en avhengighetstilstand, men også personer med risikofylt/begrenset bruk. Dette er basert på en vurdering av at 

                                                 
3 Hans Olav Melberg, Grethe Lauritzen og Edle Ravndal: ”Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad?” SIRUS-rapport nr 4/2003. 
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tidlig intervensjon forventes å ha høy nytteverdi ved en relativt kortvarig behandlingsinnsats. Samtidig vil tidlig intervensjon også 
kunne forhindre at pasienten utvikler en kronisk tilstand, og anses som spesielt viktig ved ung alder.  
 

Frist for start av helsehjelp 
Hvis utfallet av vurderingen er at pasienten har rett til prioritert helsehjelp, skal det settes en frist for når den faglige forsvarligheten 
krever at helsehjelpen senest kan starte. Helsehjelpen kan være a) rett til utredning (uavklart tilstand), eller b) rett til behandling 
(avklart tilstand). I svarbrevet til pasienten skal det klargjøres om fristen er satt med tanke på utredning eller behandling. 
 
Vi henviser til punkt 5.3 og 5.4 i den generelle delen av veilederen for en ytterligere omtale av fastsettelse av frist for start av 
helsehjelp og oppfyllelse av retten til prioritert helsehjelp. 
 
Tabellene inneholder veiledende maksimumsfrister angitt i antall uker for de ulike tilstandsgruppene. Individuelle forhold skal tas 
med i vurderingen av hver enkelt pasient. I vurderingen skal man fastsette en dato for lengste forsvarlige ventetid for den enkelte 
pasienten.  
 
I de tilfellene det er behov for langvarige og sammensatte tjenester, vil det være nyttig at ventetiden brukes til å planlegge et 
helhetlig behandlingsforløp. Dette vil kunne sikre både kostnadseffektivitet og bedre prognose.  
 
Også etter at helsehjelpen har startet vil det være aktuelt å planlegge det videre forløpet for pasienten ved å angi tidspunkter for når 
ulike typer behandlingstiltak bør gis på ulike steder i spesialisthelsetjenesten. Dette er praktiske virkemidler for å prioritere pasienter 
og organisere helsehjelpen. Brudd på slike ”frister” kan utgjøre brudd på kravet til forsvarlighet, men er ikke fristbrudd som gir 
pasienten rett til å kontakte HELFO Pasientformidling. 
 

Fristbrudd og pasientutsatt behandlingsstart 
Hvis spesialisthelsetjenesten ikke har kapasitet til å innfri den individuelt fastsatte fristen rettighetspasienten har fått, foreligger det 
et fristbrudd. Pasienten kan da få oppfylt retten til behandling ved å kontakte HELFO Pasientformidling.  
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Når pasienten velger seg til en institusjon, eller til et bestemt behandlingstilbud i tråd med retten til medvirkning4, kan det unntaksvis 
hende at pasienten ønsker å vente utover fristen for å få plass ved en valgt institusjon. Dette kalles pasientutsatt behandlingsstart 
og innebærer at fristoverskridelsen ikke skal anses som et fristbrudd. Følgende kriterier må være oppfylt:  

• Pasienten har fått et reelt og forsvarlig alternativt tilbud som kan startes opp innenfor fristen, men har takket nei til dette.  
• Pasienten selv ønsker å stå på venteliste ved den valgte institusjonen selv om behandlingsstedet ikke har kapasitet til å innfri 

den individuelt fastsatte fristen. 
• Pasienten har fått informasjon om når helsehjelp kan forventes, informasjon om eventuelle helsemessige konsekvenser ved 

utsatt behandlingsstart, og beskjed om å kontakte fastlege / henvisende instans hvis tilstanden forverres vesentlig i 
ventetiden. 

• Pasienten har fått tydelig informasjon om at en konsekvens av å takke nei til det alternative tilbudet er at pasienten mister 
retten til alternativ oppfyllelse via HELFO Pasientformidling. 

Pasientens samtykke til å vente utover den fastsatte fristen bør foreligge skriftlig. Også ved pasientutsatt behandlingsstart skal 
rettighetspasienter ha prioritet gjennom det videre behandlingsforløpet. 
 
Risiko for prognosetap i ventetiden kan innebære at det ikke anses som forsvarlig at vedkommende venter ut over fristen. Samtidig 
kan det å få komme til ønsket institusjon være viktig for pasientens nytte av behandlingen. For å få til best mulig løsning for 
enkeltpasienter kan de berørte enhetene i spesialisthelsetjenesten, og fastlege der det er aktuelt, i samarbeid eventuelt vurdere om 
pasienten kan motta annen helsehjelp i påvente av plass ved ønsket institusjon.  
 

Fritt sykehusvalg 
Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten, har rett til å 
velge sykehus/behandlingssted. Pasienten kan imidlertid ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt sykehusvalg ikke 
innebærer en rett til å velge mer spesialisert helsehjelp enn det pasienten er vurdert å ha behov for. Retten er hjemlet i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-4 og gjelder for alle pasientgrupper. Det er imidlertid noen situasjoner som medfører begrensninger i 
denne retten. Det gjelder pasienter som tas inn på institusjon med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3, og 
ved valg av senter for legemiddelassistert rehabilitering (§ 2-4, tredje ledd5).  

                                                 
4 Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1(rett til medvirkning)  
5 Pasient- og brukerrettighetsloven. Vilkårene som medbører begrensninger i valgfriheten er at det vil «være uforsvarlig eller i betydelig grad er egnet til å svekke formålet 
med inntaket/behandlingen».  
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I følge IS-12/20046 må sykehuset/behandlingsstedet avgjøre om det har kapasitet til å vurdere og/eller behandle pasienten før en 
pasient som benytter fritt sykehusvalg registreres på ventelisten. Ved å sette en pasient på venteliste forplikter behandlingsstedet 
seg til å yte den helsehjelpen som vedkommende er henvist for (se IS-12/2004:21). 
 
Det kan være tilfeller der en pasient ønsker å stå på venteliste ved en bestemt institusjon selv om dette innebærer at den 
individuelle fristen brytes. Vi viser til tidligere omtale av dette.   
 

Øyeblikkelig hjelp 
Fra 1.1.2008 ble TSB tatt inn i spesialisthelsetjenestelovens § 3-1 om plikt til å yte øyeblikkelig hjelp: ”(…) Regionale helseforetak 
skal utpeke det nødvendige antall helseinstitusjoner eller avdelinger i slike institusjoner innen helseregionen med tilsvarende plikt 
overfor pasienter som trenger psykiatrisk helsehjelp, og pasienter som trenger tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelmisbruk.” 
 
Pasienter har rett til øyeblikkelig hjelp, jf. pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, har 
prioritet direkte, og det gjøres ingen rettighetsvurdering. Se nærmere omtale under punkt 4.2 i den generelle delen av veilederen. 
 

Psykisk helsevern – ansvarsfordeling  
Pasienter med rusmiddelproblemer har ofte samtidige psykiske problemer eller lidelser, og mange pasienter med alvorlige psykiske 
lidelser har problemer med bruk av rusmidler. Derfor anbefales følgende i den nye nasjonale retningslinjen for utredning, 
behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse: Når det avdekkes rusmiddelproblemer, bør 
pasienten også utredes for psykiske problemer eller lidelser. Tilsvarende bør rusmiddelbruk utredes hos pasienter som får 
behandling for psykiske problemer eller lidelser. Det vises til den nye retningslinjen – IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser – for omtale av og 
anbefalinger om ansvarsfordeling og mellom TSB og psykisk helsevern når det gjelder behandling av personer med ROP-lidelser.  
 
Helseforetakene har ansvar for å sørge for at pasienter med samtidige ruslidelser og psykiske problemer eller lidelser (ROP-
lidelser) får et samordnet og integrert behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten. Noen pasienter vil kunne havne mellom 

                                                 
6 Rundskriv til lov om pasientrettigheter. 
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ansvarsområdene for de ulike tjenestene. Uenighet om ansvarsforholdene må ikke føre til at pasienten får et dårligere 
behandlingstilbud. 
 
Vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten er ulikt organisert mellom enheter definert som psykisk helsevern og enheter 
definert som TSB. Hvis pasienter med en ROP-lidelse skal få et integrert og helhetlig behandlingstilbud, må det skje en samordning 
av vurderinger og inntak mellom enheter i psykisk helsevern og enheter i TSB. Det er de regionale helseforetakene som har 
ansvaret for hvordan en slik samordning skal organiseres, i tråd med sørge-for-ansvaret deres. 
 

Tilbakehold etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (§§ 10-2 og 10-3) 
Det regionale helseforetaket har ansvar for institusjonsplasser der personer med en rusmiddelavhengighet  kan holdes tilbake uten 
eget samtykke med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 10-2 og 10-3 (gjelder gravide). Vurderinger om 
bruk av tvang skal holdes atskilt fra rettighetsvurderinger, men tilstanden til pasienter under tvang er som regel svært alvorlig. 
Dersom pasienten ønsker videre helsehjelp etter opphørt tvang, er hovedregelen at pasienten er å anse som rettighetspasient inntil 
vedkommende er ”behandlet ut av sin tilstand”. Hvilken behandling som er nyttig og kostnadseffektiv, vil være en faglig vurdering på 
samme måte som for andre rettighetspasienter som er innlagt for TSB. Det innebærer at det ikke er nødvendig å sende henvisning 
for ny vurdering ved overgang til et videre frivillig behandlingsforløp.  
 
§ 10-4 i helse- og omsorgstjenesteloven hjemler muligheten for at en institusjon kan holde en pasient tilbake på institusjonen i inntil 
tre uker etter inntak dersom pasienten har samtykket til dette. I forkant av dette må pasienten være henvist og vurdert på ordinær 
måte av vurderingsenheten.  
 

Individuelle forhold 
Anbefalingene i tabellen er gitt på gruppenivå. Individuelle forhold kan tilsi at rettighetsstatus og/eller frist for start av behandling blir 
annerledes enn for tilstandsgruppen pasienten tilhører. Listen over individuelle forhold baserer seg på de forholdene man som 
oftest erfarer, men er ikke uttømmende. I teksten under har vi gitt en nærmere omtale av noen slike forhold. Det kan også være 
andre individuelle forhold som er aktuelle for den enkelte. Spesielle forhold som er gitt særlig vekt, bør dokumenteres i vurderingen 
enten de står på listen eller ikke. De som vurderer henvisningen, skal gjøre en skjønnsmessig vurdering og er ansvarlig for 
vurderingene av og avgjørelsene om rettighetsstatus samt frist for start av helsehjelp for den enkelte pasienten. 
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Det er stor variasjon i pasientpopulasjonen på en rekke områder med hensyn til omfanget av og alvorlighetsgraden til tilstanden. 
Avhengighetstilstander medfører nevrobiologiske endringer som påvirker hjernens motivasjons-, hukommelses- og 
belønningssystemer. Dette medfører ”craving” (eller russug), nedsatt evne til avholdenhet og atferdskontroll, dysfunksjonelle 
emosjonelle reaksjoner og redusert evne til planlegging og gjennomføring.  
 
Det er også stor variasjon i følgene som rusmiddelproblemer og avhengighetstilstander kan ha med hensyn til sosiale 
konsekvenser, somatiske lidelser og risiko for helseskader. Noen pasienter er i en tidlig fase når det gjelder bruk av rusmidler, der 
relativt liten innsats vil gi en betydelig bedring i prognosen. Andre pasienter har over lengre tid utviklet en alvorlig avhengighet som 
har medført betydelige tap både psykisk, relasjonelt, sosialt og somatisk. Mange av disse har en kronisk lidelse med behov for 
omfattende og langvarige innsatser. 
 
Lav alder 
Lav alder gir økt sårbarhet for rusmidlenes nevrobiologiske effekter. Det vil ofte medføre endring i en normal kognitiv/nevrologisk og 
psykologisk utvikling. Omfattende bruk av rusmidler kan gi redusert sosialisering og tilpasningsvansker. Hvor lang tid bruken av 
rusmidler har pågått, vil også være en viktig faktor. Tidlig innsats i en problematisk utvikling kan være kostnadseffektivt.  
 
Vurderings- og ventetidsgarantien gjelder for alle under 23 år med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer (se kapittel 5 i den 
generelle delen av veilederen). 
 
Fysisk komorbiditet  
Man må vurdere om pasienten også kan ha en alvorlig somatisk sykdom, som i seg selv kan gi rett til prioritert helsehjelp som 
pasienten ikke er i stand til å motta på grunn av problemfylt bruk av rusmidler / avhengighetstilstand. Det vil da være et viktig mål for 
TSB å sette pasienten i stand til å dra nytte av den aktuelle somatiske helsehjelpen. 
 
I tillegg kan pasienter med en opioidavhengighet  som innlegges akutt for somatiske tilstander, ha behov for 
substitusjonsbehandling i spesialisthelsetjenesten for å kunne gjennomføre nødvendig somatisk behandling. Slik behandling bør 
gjøres i samarbeid med TSB for å sikre at avhengighetstilstanden følges opp og behandles på en forsvarlig måte.  
 
I vurderingen må det videre tas hensyn til pasientens somatiske tilstand og komplikasjoner av rusmiddelinntaket. Man må vurdere 
risikoen for skader og prognosetap som følge av fortsatt bruk av rusmidler i ventetiden. Ved omfattende bruk av rusmidler i form av 
høy dosering øker risikoen for fysiske komplikasjoner og skader. 
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Psykisk komorbiditet  
Som nevnt over bør alle pasienter med rus- og avhengighetslidelser  vurderes med hensyn til samtidig forekommende psykiske 
plager eller lidelser. Ved samtidige psykiske plager eller lidelser vil dette også kunne påvirke behov, nytte og fristfastsettelse. 
Pasientens kapasitet til å holde ut ventetiden kan være ett aspekt. Pasientens eventuelle psykiske plager kan også være 
avgjørende for hvilken kompetanse og behandlingsinnsats pasienten har behov for.  
 
Angst og depresjon er vanlige tilstander i pasientpopulasjonen. Alvorlige depressive tilstander har kort frist i prioriteringsveilederen 
for psykisk helsevern (2 uker) og bør ha tilsvarende frist i TSB.7  
 
I tilfeller der pågående bruk av rusmidler medfører høy risiko for psykosegjennombrudd hos pasienter uten psykotisk grunnlidelse, 
må man vurdere kort frist eller behov for øyeblikkelig hjelp.  
 
Sprøytebruk (administrasjonsmåte) 
En del pasienter har en omfattende bruk av rusmidler som medfører høy risiko for komplikasjoner. Dette kan være knyttet til 
mengde eller administrasjons-/bruksmåte. Veiledende frist for opioidavhengighet baserer seg på en differensiering ut fra 
administrasjonsmåte. En stabil situasjon med per oralt inntak har fått lengre frist. Inntak av opioider gjennom injeksjon vil på grunn 
av administrasjonsmåten, altså injeksjon, medføre vesentlig kortere frist. Har pasienten allerede hatt komplikasjoner som blodpropp 
som følge av dette, er risikoen for nye tilfeller høy, og fristen må settes vesentlig kortere. Tilsvarende gjelder ved lyske- eller 
halsinjeksjoner og overdoser. 
 
Det er tilsvarende økt risiko ved injiserende bruk av sentralstimulerende midler eller andre rusmidler. 
 
Aktiv bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter 
Ved kombinasjon av ulike rusmidler kan det være vanskelig å plassere pasienten i en tilstandsgruppe. Det er da viktig å vurdere på 
hvilken måte de ulike rusmidlene og administrasjonsmåten påvirker forskjellige individuelle forhold. 
 
Suicidalitet 
Det er høy forekomst av suicidale tanker, planer og handlinger i populasjonen som bruker rusmidler, og dette må alltid kartlegges 
når man vurderer henvisninger. Risiko for økende suicidalitet eller redusert kontroll over suicidale impulser må alltid være en del av 
                                                 
7 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/prioriteringsveileder-psykisk-helsevern-for-voksne/Publikasjoner/prioriteringsveileder-psykisk-helsevern-for-voksne.pdf 
 
 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/prioriteringsveileder-psykisk-helsevern-for-voksne/Publikasjoner/prioriteringsveileder-psykisk-helsevern-for-voksne.pdf
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vurderingen. Ved høy suicidrisiko må man vurdere om det er nødvendig med øyeblikkelig hjelp. I tilfeller der intervensjoner eller 
innleggelse på institusjon for TSB ikke gir tilstrekkelige rammefaktorer til å ha kontroll på suicidale planer og impulser, må man 
vurdere å legge inn pasienten på en psykisk helsevernsinstitusjon. 
 
Traumer  
Forekomsten av tidligere traumer er høy i pasientpopulasjonen. Nye traumer kan føre til at tidligere traumatisering reaktiveres, og til 
at tilstanden forverres og blir mer alvorlig. Det kan også oppstå forverring av PTSD-symptomer i forbindelse med avgiftning eller 
andre stressfaktorer. Tidligere og aktuelle traumer vil påvirke fristfastsettelsen. Det vil også kunne påvirke hvilken helsehjelp som er 
nyttig og kostnadseffektiv.  
 
Tilpasningsforstyrrelser og atferdsvansker 
Noen pasienter har tilpasningsforstyrrelser og atferdsvansker fra barne-/ungdomsalder med bruk av rusmidler som kompliserende 
faktor. Andre utvikler dette som komplikasjon til rusmiddelbruken på grunn av redusert atferds- og impulskontroll. En del pasienter 
har utviklet en antisosial atferd i forbindelse med langvarig og omfattende bruk av rusmidler / avhengighetstilstand, men adekvat 
behandling kan gi en vesentlig bedring med hensyn til dette. Det er viktig at disse aspektene tas med i vurderingen av både 
fristfastsettelse og hvilke behandlingstiltak som er nyttige og kostnadseffektive.  Atferdsendringer og pasientens impulskontroll kan 
ha betydelig innvirkning på hva man anser som forsvarlig ventetid. 
 
Selvdestruktiv atferd 
I tilfeller der pasienten har perioder med særlig selvdestruktiv bruk av rusmidler og/eller annen atferd, er det viktig at 
fristfastsettelsen tar hensyn til dette, slik at man unngår ytterligere kompliserende faktorer. Selvdestruktiv atferd i form av involvering 
i kriminalitet og/eller voldsproblematikk kan ha en indirekte negativ innvirkning på helsesituasjonen til vedkommende. Dette er 
derfor forhold som bør trekkes inn både når man vurderer alvorlighetsgraden og hvilken behandling som er mest egnet. I slike 
tilfeller bør man også avklare om det er behov for et eventuelt samarbeid med kriminalomsorgen.  
 
Stor risiko for tap av rammebetingelser som bo-, skole- og arbeidsforhold  
Mange pasienter har høy risiko for å falle ut av arbeidsforhold på grunn av omfattende bruk av rusmidler / avhengighetstilstand. 
Dette kan skyldes høyt sykefravær, fallende yteevne eller atferdsmessige endringer. Dette bør vektlegges når man fastsetter frist og 
vurderer hvilken type behandling som bør velges. Andre ikke-lønnede, meningsbærende aktiviteter skal tillegges samme vekt som 
lønnet arbeid. 
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Tap av bolig vil ofte medføre behov for økt behandlingsinnsats og komplisere videre behandling. Risiko for slike tap bør derfor tas 
med i fristfastsettelsen og vurderingen av hvilken type behandling som skal velges. I slike tilfeller vil det være spesielt viktig å 
samarbeide med NAV/sosialtjenesten i kommunen.  
 
Stor risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold 
De sosiale rammefaktorene er viktige med hensyn til hvilke behandlingsmessige innsatser man bør sette inn. Risiko for tap av 
bærende sosiale relasjoner er viktig i vurderingen av fristfastsettelsen. Dersom man ved kortere ventetid kan unngå relasjonelle og 
funksjonsmessige skader, vil dette kunne ha en positiv innvirkning på kostnadseffektiviteten. Tap av sosial fungering er en 
forverring av tilstand som medfører økt risiko for prognosetap. 
 
Omsorgsansvar for barn under 18 år og graviditet 
Prioriteringsforskriftens utgangspunkt om at de individuelle forholdene må kunne knyttes til pasientens egen helse, må modifiseres 
noe når det gjelder omsorgsansvar for barn under 18 år og/eller graviditet. Det er stor enighet om å gi prioritet til gravide med 
problematisk bruk av rusmidler / avhengighetstilstand ut fra hensynet til risikoen for fosterskader, med påfølgende kort frist. Det er 
betydelig dokumentasjon på at barn av personer med rusmiddelproblemer kan få store problemer på en rekke områder i 
oppveksten og senere i livet.  
 
I den konkrete vurderingen som gjøres, kan det være grunn til å skille mellom den betydningen omsorgsansvaret har for hvordan 
rettighetsstatusen avgjøres, og fristfastsettelsen. For at det skal få betydning for rettighetsstatusen må det kreves at 
omsorgsansvaret påvirker pasientens helseforhold negativt. Det vil være lettere å legge vekt på omsorgsansvaret når det gjelder 
fristfastsettelsen, i den forstand at fristen gjøres kortere, av hensyn til barna, enn det som er den generelle anbefalingen. 
 
Enkelte behandlingstiltak, for eksempel familiebehandling, kan bidra til å sikre både barn og foreldre adekvat behandling og 
eventuell utredning. Noen institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling, har et tilbud om innleggelse for familier med 
små barn. I slike tilfeller bør barnevernet ha vurdert omsorgssituasjonen til barnet i forkant av innleggelse. Når det er grunn til å tro 
at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, har helsepersonell meldeplikt til 
barnevernet8. Helsepersonell har også meldeplikt ved graviditet i kombinasjon med rusmiddelproblemer9. 
 
 
 
                                                 
8 Jf. Helsepersonelloven § 33 og rundskriv IS-17/2006, som omtaler helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger. 
9 Helsepersonelloven § 32 og rundskriv IS-17/2006, som omtaler helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger 
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Tidligere behandlingserfaring 
En del pasienter har tidligere mottatt behandling innen TSB og har erfaringer med hensyn til hvilke terapeutiske tilnærmingsmetoder 
som anses som nyttig for vedkommende. Tidligere behandling med lav nytteverdi kan ha ulike årsaker, for eksempel at 
metodikken/tiltaket ikke passet, at det ikke har vært sammenheng med videre oppfølging, eller at samtidig forekommende psykiske 
lidelser ikke har vært diagnostisert. Dersom vedkommende gis rett til prioritert helsehjelp, er det viktig at pasientenes erfaringer 
brukes aktivt når behandlingen skal planlegges.  
 

Aktuell behandling / helsehjelp 
Det er mange behandlingstradisjoner innen rus- og avhengighetsbehandling. Spekteret spenner fra korte intervensjoner til lengre 
opphold i behandlingskollektiv. Hva som kan være aktuell behandling, må vurderes individuelt, og i veiledertabellene er det derfor 
kun angitt forslag til kostnadseffektiv behandling på overordnet nivå. Tabellene er ikke uttømmende. Mange pasienter har 
sammensatte problemer og har behov for integrert behandling av rusmiddelproblemet/avhengighetstilstanden og den psykiske 
lidelsen, samtidig som det gjennomføres arbeidstrening eller kvalifiseringstiltak og botrening i kommunal regi. Pasienter med en 
rusmiddelavhengighet av kronisk karakter vil ha behov for omfattende og langvarige innsatser. Dette er personer som i tillegg ofte 
vil komme inn i kriser der raskt innsettende tiltak er nødvendig for å unngå varige skader. Man må derfor også vurdere om det er 
behov for akuttintervensjoner som ikke er omfattet av denne veilederen. 
 
Det mangler fortsatt mye forskning på hva som virker for hvilke pasientgrupper. En terapeutisk allianse mellom pasient og 
behandler er imidlertid en viktig prediktor for et godt behandlingsresultat. Motivasjonsfremmende behandling (f.eks. motiverende 
intervju) er en tilnærming som kan bidra til å øke motivasjonen for å starte med behandlingen.10 Individuell plan er et godt verktøy 
for samhandling og muliggjør gode pasientforløp for pasienter med en sammensatt problematikk. Grunnprinsippet i en individuell 
plan er at alle involverte helsetjenester og andre involverte er likeverdige i møte med hverandre. Det er pasientens ståsted som bør 
være utgangspunkt for en individuell plan. Kommunen har sørge-for-ansvaret for individuell plan og har ansvaret for å koordinere 
arbeidet med planen (jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 7-1 og 7-2). 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasientene rett til å medvirke når man skal velge mellom tilgjengelige og forsvarlige 
undersøkelses- og behandlingsmetoder (§ 3-1). Dette innebærer ikke at pasienten har rett til å velge hvilken metode som skal 
benyttes, dersom helsepersonellet mener en annen metode er bedre egnet eller mer forsvarlig. Helsepersonellet kan ikke la 

                                                 
10 De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å etablere behandlingsforberedende tiltak for rettighetspasienter i samarbeid med kommunene i påvente av oppstart av 
behandling (RHFenes oppdragsdokument 2012).  
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pasienten velge et alternativ som ikke er forsvarlig faglig sett, og har ansvaret for at helsehjelpen er forsvarlig, selv om pasienten 
har medvirket i valget av behandlingsmetode.   
 
Innsatte i fengsel har samme rett til helsehjelp som befolkningen for øvrig. Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å yte 
forsvarlige tjenester også til innsatte, og det bør være etablert samarbeidsrutiner som sikrer behandlingsbehovet deres. I tilfeller der 
pasienten skal inn til soning samtidig med at behandlingen for rusmiddelproblemet/avhengighetstilstanden startes, anbefales det å 
etablere et samarbeid med kriminalomsorgen så tidlig som mulig.  
 

Pårørende 
Pårørende er en gruppe som skal ha oppmerksomhet i behandlingsapparatet. Pårørende bør vurderes med hensyn til tre ulike 
roller: 

1. Pårørende som en aktiv del i pasientens behandlingsnettverk. 

2. Pårørende med belastninger, plager og bekymringer knyttet til en pasient med rusmiddelproblemer/avhengighetstilstand. De 
kan selv ha behov for råd/veiledning eller behov for pårørendeopplæring. 

3. Pårørende med egne behandlingsbehov som følge av eller parallelt med belastninger knyttet til et familiemedlem med 
problematisk rusmiddelbruk eller en avhengighetstilstand. Denne gruppen er tatt med som egen tilstandsgruppe i veilederen. 

Det er viktig at tiltak for og oppfølging av pårørende ikke avskjærer disse fra å få en adekvat vurdering av egne behandlingsbehov. 
Det er høyere forekomst av psykiske og fysiske plager hos pårørende. Disse må vurderes med tanke på behandlingsbehov som 
alle andre. Det finnes også en rekke kurs i opplærings- og mestringstiltak i regi av både helseforetak og interesseorganisasjoner. 
Dette kan være viktige støttetiltak for at den pårørende skal kunne bidra med adekvat støtte i pasientens nettverk. 
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TILSTANDSGRUPPER OG VEILEDERTABELLER 

1: Unge under 23 år med sannsynlig rusmiddelproblem 
 

 
Tilstandsgruppe /  

klinisk bilde 

 
Aktuell helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten  
Andre effektive utrednings- og 

behandlingsmetoder kan være aktuelle  

 
Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

 
Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører  

 
Individuelle forhold 

som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende   
Unge under 23 år 
med sannsynlig 
rusmiddelproblem 
(uavklart tilstand) 

• Utrede og avklare 
tilstanden 

• Avgiftning 
• Poliklinisk behandling 
• Ambulant behandling 
• Døgnbehandling 

Tilstanden anses for å 
sannsynligvis være alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Lovfestet 
maksimumsfrist:  

Vurdering: 10 virkedager 
 

Behandling/utredning: 65 
virkedager 

(prioriteringsforskriften § 
4a) 

 

• Vurder ø-hjelp ved fare for liv 
og helse, forvirringstilstander 

• Suicidalitet 
• Fysisk komorbiditet 
• Psykisk komorbiditet 
• Omsorgsansvar for barn under 

18 år 
• Graviditet 
• Risiko for tap av 

rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold 

• Risiko for tap av sosiale 
relasjoner og familieforhold 

• Grad av blandingsmisbruk 
• Tilpasningsforstyrrelser og 

atferdsvansker 
• Selvdestruktiv atferd 
• Administrasjonsmåte/sprøyte-

bruk 
• Traumer 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 
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2: Alkohol: risikofylt bruk, eventuelt med psykiske, fysiske og/eller sosiale konsekvenser. 
 

 
Tilstandsgruppe /  

klinisk bilde 

 
Aktuell helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten 
Andre effektive utrednings- og 

behandlingsmetoder kan være aktuelle 

 
Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

 
Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører  

 
Individuelle forhold 

som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende   
Alkohol: risikofylt 
bruk, eventuelt med 
psykiske, fysiske 
og/eller sosiale 
konsekvenser. 
AUDIT-skåre: 16–
1911 
(WHO-anbefaling) 

• Poliklinisk utredning  
• Poliklinisk behandling 
• Brief intervention / 

kort intervensjon 
 
 
 

Tilstanden anses under tvil 
for å være alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
18 uker 

• Komorbide tilstander med 
angst, depresjon og somatisk 
sykdom 

• Omsorgsansvar for barn under 
18 år 

• Graviditet 
• Stor risiko for tap av bærende 

sosiale relasjoner og 
familieforhold 

• Stor risiko for tap av 
rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold 

• Endret reaksjon på 
alkoholinntak 

• Risikofylt atferdsendring som 
følge av alkoholinntak 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 

 

                                                 
11 AUDIT er et kortfattet skåringsverktøy som har til formål å avdekke skadelig alkoholkonsum hos den voksne befolkningen: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_MSD_MSB_01.6a.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_MSD_MSB_01.6a.pdf
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3: Mistanke om alkoholavhengighet; avhengighetssyndrom med alkohol som hovedrusmiddel 
 

 
Tilstandsgruppe /  

klinisk bilde 

 
Aktuell helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten  
Andre effektive utrednings- og 

behandlingsmetoder kan være aktuelle 

 
Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

 
Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

 
Individuelle forhold 

som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende   
Mistanke om 
alkoholavhengighet; 
avhengighetssyndrom 
med alkohol som 
hovedrusmiddel 
AUDIT-skåre: > 20 
(WHO-anbefaling) 

• Utredning  
• Avgiftning  
• Poliklinisk behandling 
• Vurdere 

medikamentelle tiltak  
• Dagbehandling 
• Døgnbehandling 

Tilstanden anses for å være 
alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
12 uker 

 
Over 20 alkoholenheter 

pr døgn: 2 uker 

• Vurder ø-hjelp ved; fare for liv 
og helse, truende delir, 
forvirringstilstander, opphørt 
søvn 

• Suicidalitet 
• Fysisk komorbiditet 
• Psykisk komorbiditet 
• Omsorgsansvar for barn under 

18 år 
• Graviditet 
• Stor risiko for tap av 

rammebetingelser som bo-, 
skole og arbeidsforhold 

• Stor risiko for tap av bærende 
sosiale relasjoner og 
familieforhold 

• Aktiv bruk av andre rusmidler 
og/eller medikamenter 

• Lav alder 
• Selvdestruktiv atferd 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 
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4: Cannabis; begrenset bruk 
 

 
Tilstandsgruppe /  

klinisk bilde 

 
Aktuell helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten 
Andre effektive utrednings- og 

behandlingsmetoder kan være aktuelle 

 
Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

 
Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

 
Individuelle forhold 

som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende 

Cannabis: 
begrenset bruk som 
ikke oppfyller 
avhengighets-
kriteriene 

• Utredning av 
eventuelle komorbide 
psykiske tilstander 

• Poliklinisk behandling 

Tilstanden anses under tvil 
for å være alvorlig 

Som hovedregel: 
Ikke rett til prioritert 

helsehjelp 
 

• Suicidalitet 
• Psykisk komorbiditet 
• Omsorgsansvar for barn under 

18 år 
• Graviditet 
• Aktiv bruk av andre rusmidler 

og/eller medikamenter 
• Lav alder 
• Selvdestruktiv atferd 

Helsehjelpen forventes 
under tvil å være nyttig 

Det anses at helsehjelpen 
ikke er kostnadseffektiv 

 



 

50 
 

5: Cannabisavhengighet 
 

 
Tilstandsgruppe / 

klinisk bilde 

 
Aktuell helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten 
Andre effektive utrednings- og 

behandlingsmetoder kan være aktuelle 

 
Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

 
Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

 
Individuelle forhold 

som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende  

Cannabisavhengighet • Utredning av 
eventuelle komorbide 
psykiske tilstander 

• Poliklinisk behandling 
• Avgiftning 
• Dagbehandling 
• Døgnbehandling 

Tilstanden anses for å 
sannsynligvis være alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
24 uker 

• Suicidalitet 
• Fysisk komorbiditet 
• Psykisk komorbiditet 
• Omsorgsansvar for barn under 

18 år 
• Graviditet 
• Stor risiko for tap av 

rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold 

• Stor risiko for tap av bærende 
sosiale relasjoner og 
familieforhold 

• Aktiv bruk av andre rusmidler 
og/eller medikamenter 

• Lav alder 
• Selvdestruktiv atferd 

Helsehjelpen forventes 
sannsynligvis å være nyttig 

Det anses at helsehjelpen 
sannsynligvis er 
kostnadseffektiv 
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6: Opioidavhengighet 
 

 
Tilstandsgruppe / 

klinisk bilde 

 
Aktuell helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten 
Andre effektive utrednings- og 

behandlingsmetoder kan være aktuelle 

 
Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

 
Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

 
Individuelle forhold 

som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende  

Opioidavhengighet • Nedtrapping 
• Avgiftning  
• Poliklinisk behandling  
• Dagbehandling 
• Ambulant behandling 
• Døgnbehandling 
• Legemiddelassistert 

rehabilitering 

Tilstanden anses for å være 
alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
12 uker 

 
Ved injisering: 4 uker 

Ved injisering i lyske og 
hals: 2 uker 

 

• Vurder ø-hjelp ved; fare for liv 
og helse, opphørt søvn og 
ernæring, risiko for alvorlige 
abstinensreaksjoner 

• Suicidalitet 
• Fysisk komorbiditet 
• Psykisk komorbiditet 
• Omsorgsansvar for barn under 

18 år 
• Graviditet 
• Stor risiko for tap av 

rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold 

• Stor risiko for tap av bærende 
sosiale relasjoner og 
familieforhold 

• Aktiv bruk av andre rusmidler 
og/eller medikamenter 

• Lav alder 
• Selvdestruktiv atferd 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 
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7: Sentralstimulerende midler; omfattende bruk 

Tilstandsgruppe / 
klinisk bilde 

Aktuell helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

Andre effektive utrednings- og 
behandlingsmetoder kan være aktuelle 

Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

Individuelle forhold 
som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient 
 

Listen er ikke uttømmende 

Sentralstimulerende 
midler; omfattende 
bruk 

• Avgiftning 
• Poliklinisk behandling  
• Dagbehandling 
• Døgnbehandling 

 

Tilstanden anses for å være 
alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
12 uker 

 
Ved injisering: 4 uker 

Ved injisering i lyske og 
hals: 2 uker 

 

• Vurder ø-hjelp ved; fare for 
liv og helse, forvirrings-
tilstander, opphørt søvn, 
psykotisk gjennombrudd  

• Suicidalitet 
• Fysisk komorbiditet 
• Psykisk komorbiditet  
• Omsorgsansvar for barn 

under 18 år 
• Graviditet 
• Stor risiko for tap av 

rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold 

• Stor risiko for tap av 
bærende sosiale relasjoner 
og familieforhold 

• Aktiv bruk av andre 
rusmidler og/eller 
medikamenter 

• Lav alder 
• Selvdestruktiv atferd 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 

 



 

53 
 

8: Risiko for reaktivering av tidligere alvorlig avhengighetstilstand 
 

Tilstandsgruppe  
klinisk bilde 

Aktuell helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

Andre effektive utrednings- og  
behandlingsmetoder kan være aktuelle 

Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

 
Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

Individuelle forhold 
som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende 

Risiko for 
reaktivering av 
tidligere alvorlig 
avhengighetstilstand. 
Pasient med tidligere 
avhengighetstilstand 
og med aktuell risiko 
for å gjenoppta 
rusmiddelbruken. Det 
kan være behov for 
tiltak for å forebygge 
tilbakefall før pasienten  
aktivt begynnner å ruse 
seg igjen. 

• Avgiftning 
• Poliklinisk behandling 
• Dagbehandling 
• Døgnbehandling 
• Legemiddelassistert 

rehabilitering (ev. 
gjeninntak) 

Tilstanden anses for å 
sannsynligvis være alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
2 uker 

• Fysisk komorbiditet 
• Psykisk komorbiditet 
• Risiko for overdose 
• Risiko for betydelig fall i 

fysisk og psykisk 
funksjonsnivå ved aktiv bruk 
av rusmidler  

• Omsorgsansvar for barn 
under 18 år 

• Graviditet 
• Stor risiko for tap av 

bærende sosiale relasjoner 
og familieforhold  

• Stor risiko for tap av 
rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold  

• Type rusmiddel 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 
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9: Smerteproblematikk og legemiddelavhengighet; ikke aktiv bruk av andre rusmidler. 
 

Tilstandsgruppe/ 
klinisk bilde 

Aktuell helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

Andre effektive behandlingsmetoder 
kan være aktuelle 

Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

Individuelle forhold 
som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient 
 

Listen er ikke uttømmende 
Smerteproblematikk 
og legemiddel-
avhengighet; ikke 
aktiv bruk av andre 
rusmidler og uten en 
rusmiddelpåvirket 
atferd 

• Poliklinisk behandling 
av både 
smertetilstand og 
legemiddel-
avhengighet 

• Vurdere innleggelse i 
døgninstitusjon, 
særlig mot slutten av 
en nedtrapping, og 
ved avslutning av 
bruken av 
legemiddelet (gjelder 
også avslutning av 
forskrivning der dette 
foregår) 

Tilstanden anses for å 
sannsynligvis være alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
40 uker 

• Fysisk komorbiditet 
• Psykisk komorbiditet 
• Risiko for overdose  
• Risiko for betydelig fall i 

funksjonsnivå fysisk og 
psykisk ved eskalerende bruk 

• Omsorgsansvar for barn under 
18 år 

• Graviditet 
• Medikamentelt betinget risiko 

for kognitiv svikt 
• Stor risiko for tap av 

rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold 

• Stor risiko for tap av bærende 
sosiale relasjoner og 
familieforhold 

Helsehjelpen forventes å 
sannsynligvis være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 
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10: Legemiddelavhengighet og aktiv bruk av andre rusmidler 
 

Tilstandsgruppe / 
klinisk bilde 

Aktuell helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

Andre effektive utrednings- og 
behandlingsmetoder kan være aktuelle 

Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

Individuelle forhold 
som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende 
Legemiddel-
avhengighet; med 
aktiv bruk av andre 
rusmidler. 
Pasienter som har 
utviklet en 
legemiddel-
avhengighet, og som 
i tillegg kanskje 
bruker flere 
rusmidler. 

• Poliklinisk 
nedtrapping 

• Avgiftning 
• Poliklinisk behandling 
• Dagbehandling  
• Døgnbehandling  
• Integrert behandling 

med andre disipliner, 
f.eks. smerteklinikker 

Tilstanden anses for å være 
alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
14 uker 

• Grad av avhengighet  
• Fysisk komorbiditet 
• Psykisk komorbiditet  
• Risiko for overdose  
• Risiko for sykdom, ulykker 

og vold 
• Omsorgsansvar for barn 

under 18 år 
• Graviditet 
• Stor risiko for tap av 

bærende sosiale relasjoner 
og familieforhold 

• Stor risiko for tap av 
rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 
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11: Patologisk spillelidenskap 
 

Tilstandsgruppe / 
klinisk bilde 

Aktuell helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

Andre effektive utrednings- og 
behandlingsmetoder kan være aktuelle 

Gradering av vilkårene i 
prioriteringsforskriften 

Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 

for start av helsehjelp 
for tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

Individuelle forhold 
som må vurderes før rettighet 
og maksimumsfrist fastsettes 

for hver enkelt pasient  
 

Listen er ikke uttømmende 
Patologisk 
spillelidenskap 

• Utredning 
• Poliklinisk behandling 

 

Tilstanden anses for å 
sannsynligvis være alvorlig 

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 

helsehjelp 
 

Maksimumsfrist:  
24 uker 

• Vurdere ø-hjelp ved 
suicidalitet 

• Psykisk komorbiditet 
• Omsorgsansvar for barn 

under 18 år 
• Graviditet 
• Risiko for tap av 

rammebetingelser som bo-, 
skole- og arbeidsforhold 

• Risiko for tap av bærende 
sosiale relasjoner og 
familieforhold 

• Bruk av rusmidler 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 
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12: Pårørende til rusmiddelavhengige 
 

Tilstandsgruppe / 
klinisk bilde 

Aktuell helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

Andre effektive utrednings- og 
behandlingsmetoder kan være aktuelle 

Gradering av vilkårene 
i 

prioriteringsforskriften 

Veiledende 
rettighet og 

maksimumsfrist 
for start av 

helsehjelp for 
tilstandsgruppen 

som pasienten 
tilhører 

Individuelle forhold 
som må vurderes før rettighet og 

maksimumsfrist fastsettes for hver 
enkelt pasient  

 
Listen er ikke uttømmende 

Pårørende til 
rusmiddelavhengige; 
pårørende med eget 
behov for helsehjelp 

• Utredning 
• Poliklinisk 

behandling  
 

Tilstanden anses ikke for 
å være alvorlig 

 

Som hovedregel: 
Ikke rett til prioritert 

helsehjelp 
 

• Suicidalitet 
• Fysisk komorbiditet  
• Psykisk komorbiditet 
• Omsorgsansvar for barn under 

18 år 
• Graviditet 
• Stor risiko for tap av bærende 

sosiale relasjoner og 
familieforhold 

• Sykefravær 

Helsehjelpen forventes å 
være nyttig 

Helsehjelpen anses som 
kostnadseffektiv 
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