
NAV-SKJEMAER
Behov for hjelpemidler knyttet til individuell plan
Bekreftelse på tildeling – Høreapparat, 
tinnitusmaskerer og tilleggsutstyr
Bestilling av tekniske hjelpemidler 
Bestilling av tekniske hjelpemidler sykehusene
Erkjennelse av farskap 
Henvisningsskjema for bistand til utredning og 
utprøving
Hjelpemidler – Hjelp til vurdering og utprøving
Hjelpeskjema for manuelle rullestoler
Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha: 
Sykepenger, Foreldrepenger, Svangerskapspenger, 
Pleie-/opplæringspenger, Omsorgspenger
Krav om forhåndsgodkjenning – øket antall 
stønadsdager med omsorgspenger 
Krav om grunnstønad 
Krav om hjelpestønad 
Krav om ménerstatning 
Krav om uførepensjon 
Legeerklæring – opplæringspenger, 
funksjonshemmet barn 
Legeerklæring – pleiepenger ved barns sykdom 
Legeerklæring ved arbeidsuførhet 
Legeerklæring ved krav om pleiepenger ved pleie i 
hjemmet av nære pårørende i livets sluttfase
Melding om yrkesskade eller yrkessykdom 
påført under arbeid på norsk eller utenlandsk 
landterritorium 
Melding til bidragsfogden om fødsel 
Ortopediske hjelpemidler 
Ortopediske hjelpemidler – Ferdigattest 
Ortopediske hjelpemidler – Søknad om fornyelse 
Pasienttransport – Kvittering for betalte 
reiseutgifter
Rekvisisjon – viktige legemidler (Blå resept) 
Seksualteknisk hjelpemiddel
Søknad om arbeidsavklaringspenger 
Søknad om dekning av utgifter til briller/kontaktlinser 
til barn under 18 år jfr. folketrygdlovens § 5-22
Søknad om hjelpemidler 
Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy 
Søknad om stønad til høreapparat / tinnitusmaskerer 
Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for 
sykepenger...ved kronisk sykdom 
Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom 

HELFO-SKJEMAER
Henvisning til fysioterapi 
Henvisning til spesialist 
Regning – fysioterapeut 
Regning – kiropraktor 
Regning ortoptist Folketrygdloven § 5-10a
Søknad om bidrag til bandasjemateriell og 
medisinsk forbruksmateriell (ftrl. § 5-22) (HELFO)
Søknad om bidrag til kremer, salver og oljer l (ftrl.  
§ 5-22) fra relevant spesialist (HELFO)
Søknad om bidrag til legemidler på hvit resept
Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler 
etter blåreseptforskriften
Søknad om dekning av utgifter til vanedannende 
legemidler
Søknad om individuell refusjon etter § 3 for 
dekning av utgifter til viktige legemidler ved kronisk 
nyresvikt (HELFO)
Søknad om individuell refusjon for utgifter til viktige 
legemidler 
Søknad om refusjon – medisinsk forbruksmateriell

 

KREFTREGISTERET
Colorectale levermetastaser
Kontrollskjema – Cancer mammae
Kontrollskjema – cancer recti/cancer coli 
Masseundersøkelse mot livmorhalskreft – 
reservasjon
Meldeskjema – premaligne tilstander i cervix uteri 
Meldeskjema for brystkreft (Kreftregisteret) 
Melding til Colorectalregisteret 
Melding til kreftregisteret – cancer ovarii 
Melding til kreftregisteret – cancer prostatae 
Melding til Kreftregisteret – Malignt melanom
Melding til kreftregisteret (Malignt lymfom og KLL) 
Melding til kreftregisteret (non-Solide svulster) 
Melding til kreftregisteret (Solide svulster) 

PASIENTSKADEERSTATNING
Skademelding (Uttalelse) (NPE) for helsepersonell 
Skademelding (NPE) for pasient/erstatningssøker 

STATENS LEGEMIDDELVERK
Melding om mistenkt bivirkning ved bruk av 
legemidler (inkl. naturlegemidler) (SLV) 
Resept/rekvisisjon for legem. uten 
markedsføringstillatelse 
Tilleggsinformasjon ved mistenkt bivirkning med 
Marevan (warfarin) 

HJELPEMIDLER
Avkrysningsliste for bevegelsestekniske 
hjelpemidler 
Bestilling av tekniske hjelpemidler sykehusene
Bestillingsliste for ADL-hjelpemidler 
Hjelpeskjema for elektriske rullestoler
Melding om behov for hørselstekniske hjelpemidler
Søknadsskjema for datahjelpemidler og 
kommunikasjonshjelpemidler
Utlån av behandlingshjelpemidler – Utlevering av 
forbruksmateriell 

FOLKEHELSEINSTITUTTET
Melding om mulig alvorlig akutt allergisk reaksjon 
på mat 
Meldingssystem for smittsomme sykdommer 
MSIS-melding behandlingsresultat – tuberkulose
MSIS-melding tuberkulose

PSYKIATRI – RUS 
AUDIT – Alcohol Use Disorder Identification Test
DUDIT – Drug Use Disorder Identification Test
Henvisning til det psykiske helsevernet for barn og 
unge
Individuell plan for psykisk helse (voksne)
Individuell plan for psykisk helse (voksne) – Prosess
Oversikt over pasientens behandling i 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Pasient- og klientkartleggingsskjema – Statens 
Institutt for Rusmiddelforskning
Statusrapport for pasienter under 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Vedtak om helsehjelp til person uten 
samtykkekompetanse som motsetter seg 
helsehjelp

HELSEERKLÆRINGER – FØRERKORT
Helseattest v/søknad om førerkort 
Optikerattest (ved søknad om førerkort)
Søknad om førerkort 
Tilleggserklæring for diabetikere ved søknad om 
førerkort 

HENVISNINGER OG REKVISISJONER
Cellulær immunologi, Rikshospitalet
Hemostaseundersøkelser
Henvinsing til palliativ behandling
Henvisning – radiologi
Henvisning – Unilab
Henvisning radiologi og nukleærmedisin OUS
Henvisning til ECT
Henvisning til KF-lab
Henvisning til operasjon/undersøkelse som krever 
anestesi
Henvisning til Positronemisjonstomografi (PET)
Henvisning til radiologi
Henvisning til Radiologi og Nukleærmedisin – 
Gaustad
Henvisning til rehabiliteringsopphold 
Henvisning til undersøkelse eller behandling 
Henvisningsskjema – Avdeling voksenhabilitering 
(AHUS)
Henvisningsskjema til barnehabilitering
Mikrobiologiske undersøkelser
Molekylærpatologi – Radiumhospitalet 
Molekylærpatologi – Rikshospitalet 
Radiologihenvisning
Radiologihenvisning – Curato
Rekvisisjon – Genetiske analyser
Rekvisisjon – Hormonlaboratoriet Aker US 
Rekvisisjon – Molekylærpatologisk US
Rekvisisjon – Screening
Rekvisisjon – undersøkelse
Rekvisisjon av obduksjon 
Rekvisisjon for analyser ved klinisk kjemisk/klinisk 
farmakologisk laboratorium
Rekvisisjon for kromosom og DNA-analyser
Rekvisisjon for legemiddelanalyser 
Rekvisisjon for mikrobiologiske analyser, Ullevål
Rekvisisjon forbruksmateriell ernæring og tilskudd 
ernæring
Rekvisisjon til gentesting og banking av blod/DNA
Rekvisisjon til IMMI
Rekvisisjon til Nyresteinsanalyse
Rekvisisjon til Rikshospitalets laboratorier
Rekvisisjonskjema for stråleterapi
Rekvisisjonsskjema for spesialanalyser
Remisse for mikrobiologiske undersøkelser
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DIVERSE SKJEMAER
Akuttjournal for øyeblikkelig hjelp-innleggelser
Alcohol Use Disorder ldentification Test 
Allergivaksinasjonsprotokoll 
Anmodning fra helse om politiets bistand ved 
håndtering av psykisk syke_ustabile  
Barn som pårørende
Barn som pårørende, kartlegging – Del 1 – Ved 
oppstart av behandling / Innkomst
Barn som pårørende, kartlegging – Del 2 – Videre 
samtaler
Barn som pårørende, kartlegging – Del 3 – Ved 
avslutning
Barthel ADL-index
Begjæring om svangerskapsavbrudd 
Behandlings/observasjonsskjema
Belastningsskala pårørende (RSS)
Bestillingsliste ved intravenøs behandling
Biopsi
Blodprøvekontroller ved spesifikke antirevmatiske 
medikamenter
Brilleseddel
Bruk av mekaniske tvangsmidler
Cornell skala for depresjon
CVK – Innleggelse sentralt venekateter
Cytologi Non-Gyn
Cytologi – Histologi (Unilab)
Cytologisk undersøkelse 
Cytostatikakort 
Diabetesjournal – Barn
DIPS boken – Klinikk for sikkerhetspsykiatri
DIPS bok – START
Donorskjema for planlagt nyredonasjon ved 
Rikshospitalet
DVT
ECT-skjema (Anestesi)
Edmonton Symptom Assessment System (revidert 
versjon) (ESAS-r)
Egenerklæring for personer i 
petroleumsvirksomheten til havs
Egensøknad – Kommunale helse- og omsorgstjenester
Endring av tidligere melding om pasient med 
forventet behov for oppfølging i kommune/bydel
Epidural smertelindring – observasjonsskjema
Erklæring om ikke oppfylte helsekrav for personer i 
petroleumsvirksomheten til havs 
Ernæringsjournal: Kartlegging og – plan
ESAS – Edmonton Symptom Assessment System
ESS Efficacy Side-effect score
Flowcytrometisk fenotyping
Flytskjema – nyhenviste pasienter 
Foreløpig Epikrise
Forskrivning og oppfølging av antibiotika i sykehus
FRAM (Fremdrift, Røykeslutt. Aktivitet, Mat)
Fysisk Selvoppholdesesskala
Følgeskjema for avdød & Rekvisisjon av autopsi 
(obduksjon)
Følgeskjema ved biopsi / drenasjer / pyelostomier / 
pleuratappinger 
God ernæringspraksis (Journalark – Screening)
Grippit håndstyrkemåling
Harries Hipscore (ortopedisk) 
Helseerklæring for personer i 
petroleumsvirksomheten til havs 
Hematologisk mikroskopirapport
Henvisning for tuberkuloseundersøkelse hos 
spesialist i barne-, lunge- eller infeksjonsmedisin 
før behandlingsoppstart med immunmodulerende 
behandling (biologiske DMARDs*)

Henvisning radiologi og nukleærmedisin
Henvisning til assistert befruktning
Henvisning til nukleærmedisin HB (Volvat)
Henvisning til urolab (Sunnaas)
Histologisk undersøkelse 
Histologisk undersøkelse – Nyretumor
Histologisk undersøkelse – Prostatabiopsi
Histologisk undersøkelse – RRP
Histologisk undersøkelse – TUR-blære
Histologisvar – RALP
Hvit resept 
I-ADL
Infliximab protokoll
Informasjon til anestesilege før narkose
Innkomstskjema – Øyeblikkelig hjelp
Innkomstskjema – Øyeblikkelig hjelp
Journal for hjertesviktpasienter
Journalskjema – ØNH
Kartlegging av pasienter med barn 0-18 år
Kirurgmøtet
Komplikasjonsskjema Thorax
Koordineringsskjema for opphold BHAB
Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi
Langtids mekanisk ventilasjon (hjemmerespirator)
Legeattest ved søknad om behandling av 
revmatiske sykdommer i utlandet 
Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig 
dødsfall 
Legeerklæring ved søknad om fortsatt 
uførepensjon 
Legeerklæring, garanti og regning for opphold i 
opptreningsinstitusjon
Legeundersøkelse for personer i 
petroleumsvirksomheten til havs
Livets siste dager
Lysbehandling 
Mantoux test
MARDS
Marevanskjema
Masseundersøkelse mot livmorhalskreft – reservasjon
MAYO søvnskjema
Medisinliste
Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade 
(Arbeidstilsynet) 
Melding om feil, skader, uhell eller svikt ved 
medisinsk utstyr (SH dir) 
Melding om fødsel 
Melding om sakned person fra institusjon
Melding om sakned person til rette fra institusjon
Melding om svangerskapsavbrudd 
Melding til Helsetilsynet i fylket ved – skade på 
pasient 
Melding til kommune/bydel om pasient med 
eksisterende/forventet behov for oppfølging
Melding til kommune/bydel om utskrivningsklar 
pasient
Meldingsblankett – Til bruk ved melding om pasient
Mini mental status 
MNA (Mini Nutritional Assessment) Underernæring 
hos sykehuspasienter
Molekylærpatologi – radiumhospitalet
MS Attakkvurdering
Neuropsychiatric Inventory (NPI-Q)
Obduksjonsbegjæring 
Operasjonsskjema Øye 
Operasjonssykepleie – Dokumantasjonsskjema 
Operasjonssykepleie – Dokumentasjonsskjema for 
mindre kirurgiske inngrep
Oppfølging av pasienter operert for prostatakreft 

(kontroll etter RALP)
Pakkeforløp – kreft
Pasientens søknad ved behandling av revmatiske 
sykdommer i utlandet 
Pasientorientering ved utskrivning
PASI-score
Poengskjema for PRPP systemet
Preoperativ telefonkonsultasjon
Registrering – hjertestans på sykehus 
Registrering legemiddelanamnese
Registreringsskjema for telefonoppfølging i DIPS 
Registreringsskjema SYSVAK
Resipientskjema for nyrepankreastransplantasjoner 
ved Rikshospitalet
Resipientskjema for planlagt nyretransplantasjon 
ved Rikshospitalet
Resipientskjema for single 
pankreastransplantasjoner ved Rikshospitalet
Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse av 
pasient som angir seksuelt overgrep
Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse av 
pasient som angir seksuelt overgrep
Samtykkeerklæring
SCAT3
Sikker kirurgi (sjekkliste)
Sikker kirurgi uro. Poliklinikk (sjekkliste)
Sjekkliste for hoftebruddpasienter
Sjekkliste for trygg kirurgi
Sjekkliste pasientsikkerhet
Sjekkliste ved utskrivning av pasienter fra Sørlandet 
sykehus HF til kommunehelsetjenesten
Spesiell legeerklæring om dødsfall
Spinal Cord Independence Measure
Spørreskjema Beintetthetsmåling
Spørreskjema til pårørende
Stadfesting på oppmøte
Standard neurological classification of spinal cord 
injury
Sykepleieinnkomstnotat Akuttmottak
Sykepleieinnkomstnotat Akuttmottak
Synsrehabilitering
Søknad om helse- og sosialtjeneste
Søknad om hjelpeverge
Søknad om parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede
Søknad om uførepensjon 
Søknad om økonomisk stønad 
Søknad om økonomisk stønad – forenklet 
Søknadsskjema – Behandlingsreise for barn/
ungdom med kronisk lungesykdom og /eller atopisk 
eksem
Søknadsskjema – Behandlingsreise for pasienter 
med psoriasis
Søknadsskjema for legeattest til luftfartssertifikat
Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne 
på grunnskolens område
Sårskiftdokumentasjon
Test av svelgefunksjonen
Thoraxmøtet
Tilleggsinformasjon ved mistenkt bivirkning av 
antikoagulantia
Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet
Trombolyse 
Urin, spinalvæske, andre media
Uttalelse fra det behandlingsstedet hvor 
pasientskaden hevdes å ha skjedd
Vurdering av ernæringsmessig risiko
Vurdering av risiko
Vurderingsverktøy for fallrisiko
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