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Fritt sykehusvalg Norge - innspill til innhold og kvalitetssikring av informasjon på
nettsiden
Helsedirektoratet åpner for innspill til innholdet på frittsykehusvalg.no. I 2013 gjennomførte
vi et større arbeid for å øke kvaliteten på innholdet i informasjonstjenesten. Formålet var å
bedre pasientenes grunnlag for å ta informerte valg av behandlingssted og å gjøre
innholdet mer relevant både for pasienter og for helsetjenesten. Som en del av dette
arbeidet etablerer vi nå årlig oppdatering og utvikling av innholdet på nettsiden i dialog
med interessenter og brukere av tjenesten.
Innspill til listen over undersøkelser og behandlinger
På frittsykehusvalg.no publiseres i dag forventede ventetider for rundt 190 undersøkelser
og behandlinger innen fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Vi ønsker innspill til innholdet i listen, for
eksempel om det er undersøkelser og behandlinger som bør tas inn i listen eller om noe
bør spesifiseres annerledes. Invitasjonen til innspill går til helseforetak, private
behandlingssteder med avtale med det offentlige og til ulike organisasjoner.
Legg gjerne innspill inn i vedlagte Excel-ark. Alle innspill vil vurderes i en faggruppe i
Helsedirektoratet. Endringer som besluttes skal etter planen publiseres på nettsiden på
senhøsten 2014. Frist for innspill: 20. juni 2014.
Kvalitetssikring av egen informasjon på frittsykehusvalg.no

Helsedirektoratet oppfordrer i tillegg alle behandlingssteder til å kvalitetssikre
informasjonen om eget behandlingssted på frittsykehusvalg.no. Endringer sendes til
behandlingsstedets kontaktperson i Fritt sykehusvalg, se vedlegg 2).




Er utvalget av undersøkelser og behandlinger som vises for det aktuelle behandlingsstedet
på nettsiden riktig? Gi tilbakemelding ved endringer eller feil.
Ligger det riktig kontaktinformasjon og nettadresse for det aktuelle behandlingsstedet på
frittsykehusvalg.no? Gi tilbakemelding ved endringer eller feil.
Spesielt for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) og psykisk
helsevern ønsker vi at behandlingsstedene sørger for at det ligger en oppdatert beskrivelse
av hvilket tilbud som gis ved det aktuelle behandlingsstedet (metode, målgruppe, osv.)
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Vedlegg
1. Gjeldende liste over undersøkelser og behandlinger som publiseres med ventetider
på frittsykehusvalg.no (Excel). Legg merke til at listen har en fane for hvert
hovedområde og er sortert etter fagområder. Undersøkelsene og behandlingene er
gitt et løpenummer for å forenkle muligheten for tilbakemeldinger. Kommentarer og
innspill kan legges inn i arket eller sendes direkte på e-post.
2. Liste over kontaktpersoner ved Fritt sykehusvalgs informasjonstjeneste i de ulike
regionene. Bruk aktuelle kontaktperson ved tilbakemelding om informasjon om eget
behandlingssted.

Kontaktinformasjon
Spørsmål til arbeidet og innspill til listen over undersøkelser og behandlinger kan sendes
seniorrådgiver Barbra S. Frisvold på e-post: barbra.frisvold@helsedir.no innen 20. juni.

Vennlig hilsen
Hanne Narbuvold e.f.
avdelingsdirektør
Barbra Schjoldager Frisvold
seniorrådgiver
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HELSE MIDT-NORGE
RHF

Postboks 464

7501 STJØRDAL

Helse Nord RHF

Sjøgata 10

8038 BODØ

Helse Sør-Øst RHF

Postboks 404

2303 HAMAR

Helse Vest RHF

Postboks 303 Forus

4066 STAVANGER

Allmennlegeforeningen

Postboks 1152
Sentrum

0107 OSLO

Den norske
legeforening

Postboks 1152
Sentrum

0107 OSLO

Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon FFO

Mariboes gate 13

0183 OSLO

KREFTFORENINGEN

Postboks 4
Sentrum

0101 OSLO

LANDSFORENINGEN
FOR HJERTE OG
LUNGESYKE

Postboks 8768
Youngstorget

0028 OSLO

Norsk forening for
psykisk helsearbeid

Gaustadveien 15B

0378 Oslo

Norsk Pasientforening

Postboks 376
sentrum

0102 OSLO

Pensjonistforbundet

Lilletorget 1

0184 OSLO

RIO
RUSMISBRUKERNES
INTERESSEORGANIS

Postboks 6609 St
Olavs plass

0129 OSLO

Norges
Handikapforbund

Postboks 9217
Grønland

0134 OSLO

MENTAL HELSE

Storgata 38

0182 OSLO

