
 

Mal for enkeltundersøkelse-/behandling 

En enkeltundersøkelse-/behandling er en undersøkelse (for eksempel MR) eller en behandling (for eksempel kikkhullskirurgi) og 

kan inngå i et behandlingsprogram. En tekst om en enkeltundersøkelse-/behandling er delt inn i FØR, UNDER og ETTER. Teksten 

skal kunne brukes som pasientinformasjon ved alle sykehus, og innholdet bør derfor være så generelt som mulig. Vi skal ikke 

diskutere eller argumentere effekt av behandlingen. Beskrivelsen skal være nøktern og nøytral. 

TITTEL: 
Folkelig navn på behandling ev. knyttet til sykdom (medisinsk term i parentes). Bør kunne fungere som "innkalling til….." 

Undertittel: 
Eventuelt medisinsk navn 

INGRESS: 
Kort innledende tekst om hva behandlingen/undersøkelsen er. En linje om sykdommen hvis det er aktuelt og kort om hvorfor 

behandlingen eller undersøkelsen gjøres. Maks 2-3 setninger. Tenk at dette skal ha verdi for pasientene og kunne deles i feks 

innkallingsbrev. Målet er at pasienten skal forstå hva han skal forstå hva undersøkelsen /behandlingen er. Og hva som "venter 

ham" på sykehuset. 

Innledning 
Eventuell utfyllende informasjon om behandlingen/undersøkelsen ved behov. 

Henvisning og vurdering 
Kort informasjon om hvem som kan henvise og hvor lang tid man kan forvente at det tar før utredning/behandling starter. 

Sjekkliste for henvisning 
For fastleger – punkter som må med i henvisningen. Gjenbruk gjerne tekst fra andre systemer om dere har dette. Dette er en 

tekst som skrives for fastlegene (og andre med henvisningsrett), og inneholder punkter som må med i henvisningen. Beskriv 

henvisningsrutinene med utredning/vurdering hos fastlege, hva henvisningen skal inneholde og kontakt- og 

oppfølgingsinformasjon 

FØR: 
Forberedelser før undersøkelse/behandling som pasienten skal gjøre hjemme og evt  hvilke forberedelser som gjøres på 

sykehuset (prepol, blodprøver o.l.). Er det beskjeder pasienten må gi til fastlegen eller sykehuset? Hva med faste, hygiene, hva 

skal pakkes med ved innleggelse, medisinliste, medisinbruk i tiden før behandling, hva må pasienten ha med ved oppmøte. 

Innholdet i «Før» skal være generisk og ikke for detaljert. Det skal passe for alle sykehus og skal kunne brukes i digitale 

innkallingsbrev. Bruk punktlister med kronologisk rekkefølge. Her kan det også stå dersom pasienten skal sykemeldes. 

UNDER: 
Informasjon om hva som skjer på sykehuset under behandlingen/undersøkelsen. Beskriv hvordan undersøkelsen eller 

behandlingen foregår. Fortell om dette kan gjøre vondt eller er ubehagelig. Hvor lang tid er det vanlig at undersøkelsen tar? Ta 

bare med det viktigste.  



 

ETTER: 
Hva skjer etter behandlingen / undersøkelsen er over. Kontroller, medisiner eller annet pasienten må vite om? Smerter, 

rehabilitering eller tilleggsbehandling? Hva med komplikasjoner? Beskriv hva som skjer rett etter behandlingen/undersøkelsen, 

og noe på lengre sikt. Inkluder beskrivelser av hva pasienten kan og bør gjøre selv, i tillegg til å fortelle hvem som eventuelt 

følger opp hva. Beskriv og vær konkret på eventuelle smerter og ubehag.  

Vær oppmerksom: 
 Hva skal pasienten være særlig obs på etter hjemkomst og hva skal han gjøre dersom komplikasjon oppstår? Når skal pasienten 

ringe 113? 


