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Program for samling i Nasjonal nettverk for de regionale 

vurderingsenhetene 10. -11. september 2019 
 

Tirsdag 10. september klokken 17-19 – Møterom Gamlebyen 33. etasje  
 

 Velkommen med gjennomgang av program v/ Jon Ivar Sørland  
 Status fra hver av de fire regionale enhetene. Maks 10 min til hver enhet.   
 Presentasjon av resultatene av Questback «Vurdering av rett til helsehjelp» v/ Lars Nysether   

 Fra innsiden av «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god 
henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten» v/ Morten Norberg – 
Seniorrådgiver Riksrevisjonen  

 Spørsmål og debatt  
 Oppsummering av dag én  

 

Felles middag kl 1930 i Chambre i 34th Restaurant & Sky Bar  

 

 

Onsdag 11. september klokken 09-14 - Møterom Gamlebyen 33. etasje  
 

 

 

 Hyppigste klager på manglende rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten v/ Leder for 
Pasient – og brukerombudet i Oslo – og Akershus v/ Anne- Lise Kristensen  

 Spørsmål og diskusjon  

 

Parallelle sesjoner klokken 10-1100 

Vurderingsleger Rådgivere  

o Diskusjon om de 13 forhåndsvurderte 
casene  

o Fristsetting – I hvilke tilfeller settes 
kortere frist v/ HMN  

 

Eget program  
Møterom Oslo Suiten 34. etasje 

 

 Benstrekk  

 Presentasjon av 1 case fra hver enhet. 20 min til rådighet per enhet  

 Øvrige innmeldte saker for orientering og diskusjon  
o Om konsernrevisjonen i HSØ RHF vedr vurdering av henvisninger innen ytelse J – 

Langvarig smerteproblematikk v/ HSØ  
o  «Avslag fra institusjon». Hvilke begrunnelse gir institusjonene, hva godtar vi? Behov 

for felles rutiner v/ HV  
o Praksis for innhenting av tilleggsopplysninger fra andre vurderingsenheter. Hvordan 

komme videre i denne saken for lik nasjonal praksis? Er dette opplysninger som 
anses nødvendige for å vurdere forsvarlig helsehjelp? v/ HN  

 Oppsummering  
 

Felles to retters lunsj kl 1315 i Gaio 2. etg.  
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Program slutt klokken 1400  

mailto:RKE@Sunnaas.no

