
Mal for program (sykdom/diagnose/forløp) 

Et behandlingsprogram er et pasientforløp fra pasient henvises til sykehus til behandling på sykehus er 

avsluttet. Programmet kan inneholde flere enkeltbehandlinger og enkeltutredninger. Programmet er delt i tre: 

utredning, behandling og oppfølging. 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 sykdom/diagnose/forløp (medisinsk term i parentes).  

 

INGRESS: 
Kort innledende tekst om sykdommen/diagnosen/forløpet. Tenk at dette skal ha verdi for pasientene og kunne 

deles. 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. Målet er at pasienten skal forstå hva 

undersøkelsen /behandlingen er. Og hva som "venter ham" på sykehuset. 

 

Innledning 
Utfyllende informasjon om forløpet/diagnosen. Her er det mulig å gi en kort informasjon om hvilke 

undersøkelser og behandlinger som normalt gjennomføres i primærhelsetjenesten. For pakkeforløp - si noe om 

tid før behandling starter. Man bør også si noe om tid for de kroniske lidelsene, og hvem som vanligvis følger 

en opp (primær/spesialist) 

 

Henvisning og vurdering 

Kort informasjon om hvem som kan henvise og hvor lang tid man kan forvente at det tar før 

utredning/behandling starter. Dette er en innledende tekst om mottak og vurdering av henvisninger. 

 

Sjekkliste for henvisning 

 Informasjon til fastlegene (og andre med henvisningsrett). Inneholder punkter som må med i henvisningen. 

Gjenbruk gjerne teksten fra andre systemer dersom du har dette. Beskriv henvisningsrutinene med 

utredning/vurdering hos fastlege, hva henvisningen skal inneholde og kontakt- og oppfølgingsinformasjon. 

 

  



Varighet på utredning 
Fyll inn varighet på utredning dersom dette er aktuelt. (dager/uker) 

 

UTREDNING: 
Hva skjer på sykehuset eller hjemme før behandling/undersøkelse iverksettes, og generelt om hva om skal 

utredes i dette forløpet. Utredningsfasen varer fra henvisning er sendt til alle undersøkelser er gjennomført og 

det er bestemt videre behandling. Utredningsfasen stiller eller bekrefter endelig diagnose. Beskriv både 

praktiske og medisinske forhold i utredningen. 

 Fyll inn hva skal utredes og hvilke enkeltbehandlinger som skal gjøres i utredningsfasen. Det blir gjennomført 

undersøkelser og prøver. Sett disse inn som enten primærbehandlinger (for de fleste pasientene) eller 

sekundærbehandlinger (for noen pasienter). Beskriv hvorfor enkeltbehandlingene (undersøkelsene) er relevante 

i dette behandlingsprogrammet. (Når en enkeltbehandling er en del av et behandlingsprogram, kan vi velge 

hvordan vi viser det på siden. Vi kan dele enkeltbehandlinger inn i primær- eller sekundærbehandlinger. 

Primærbehandlinger er et tilbud til alle, en sekundærbehandling er en tilleggsbehandling som gis i noen tilfeller, 

og får en mindre fremtredende plass på siden – i praksis kun en lenke.) 

 

Varighet på behandling 
Fyll inn varighet på behandling dersom dette er aktuelt. (timer/dager/uker?)  

 

BEHANDLING: 

Her beskriver du hvilken behandling som skal gjøres og hvordan, og hvilke enkeltbehandlinger som skal gjøres i 

denne fasen. Lag en kort innledende tekst om hvilken behandling pasienten skal gjennom. Sett inn 

enkeltbehandlinger som enten primærbehandlinger (for de fleste pasientene) eller sekundærbehandlinger (for 

noen pasienter).  Beskriv hvor lang tid det tar mellom utredning og behandling. Beskriv også om det er noe 

pasienten selv skal gjøre i ventetiden. Sett ikke inn forhold som faste og forberedelser til en operasjon. Dette er 

en del av enkeltbehandlingen. 

(Når en enkeltbehandling er en del av et behandlingsprogram, kan vi velge hvordan vi viser det på siden. Vi kan 

dele enkeltbehandlinger inn i primær- eller sekundærbehandlinger. Primærbehandlinger er et tilbud til alle, en 

sekundærbehandling er en tilleggsbehandling som gis i noen tilfeller, og får en mindre fremtredende plass på 

siden – i praksis kun en lenke. om hva som skjer på sykehuset under behandlingen/undersøkelsen.) 

 

Varighet på restitusjon 
Fyll inn varighet på restitusjon dersom dette er aktuelt. (timer/dager/uker?)  

 

OPPFØLGING: 
Beskriv hvordan pasienten følges opp etter behandlingen. Legg gjerne inn sjekkliste for utskriving, info og 

smerter, rehabilitering, tilleggsbehandling, og faresignaler. For en del behandlingsprogram skjer videre 



oppfølging hos fastlegen. Dette beskrives også under «Oppfølging». For andre behandlingsprogram vil det 

være en livslang kontakt med spesialisthelsetjenesten. Behandlingsprogrammet har ingen naturlig slutt, men 

forhold rundt dette blir beskrevet i «Oppfølging». 

 Vi skal informerer om forholdsregler pasientene selv skal ta og hvilken oppfølging de får i form av kontroller. Vi 

informerer om alle vanlige kontroller og hvordan de skal forholde seg ved eventuelle utfordringer. Pasientene 

blir skrevet ut og får beskjed om eventuelle videre kontaktpunkt. Beskriv hvordan oppfølgingen gjøres, med 

hyppighet, varighet og ansvar. Sett eventuelt inn primærbehandlinger med beskrivelse av etterkontroller. 

 

Vær oppmerksom: 

Beskriv hvilke forhold pasienter og pårørende skal være oppmerksom på, og hvem de skal kontakte i de ulike 

situasjonene. 

 

 


