Kjære prosjektleder og studiemedarbeidere,
Vennligst se vedlagte studiespesifikke henvisning. Denne er obligatorisk å bruke for alle bildeundersøkelser i studien,
og skal benyttes til både de klinisk indiserte og de studiespesifikke undersøkelsene som inngår i studien. Vi ber om
at du som prosjektleder videresender denne informasjonen til øvrige henvisere i studien. Prosjektleder er ansvarlig
for at henvisningene blir fylt ut korrekt.
Viktig informasjon og veiledning for bruk av studiespesifikk henvisning.
Alle radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser som er knyttet til studier i KRN, registreres med et KRNnr i det
radiologiske informasjonssystemet (RIS).
Studiespesifikk henvisning må benyttes fordi:
 KRN må kunne skille mellom klinisk indiserte undersøkelser som gir Helfo-refusjon, og studiespesifikke
undersøkelser som belastes prosjektet og KRN.
 Registreringen danner grunnlaget for Seksjon for kontor KRN i forhold til om det skal sendes refusjonskrav til
Helfo eller ikke.
 KRN er pålagt å ha oversikt over alle pågående studier som involverer radiologi og nukleærmedisin.
For at dette skal bli korrekt registrert, er det viktig at det krysses av i riktig kategori i det gule feltet på den
studiespesifikke henvisningen.
MERK! Ved feil avkrysning vil studien kunne bli belastet beløpet undersøkelsen koster.
Det er 4 avkrysningsmuligheter:
o Prosjekt dagpasient/inneliggende pasient
Brukes når pasienten er innlagt og studieundersøkelsen er klinisk indisert.
- Inneliggende pasient. Ingen Helfo-refusjon.
Prosjekt klinisk indisert med egenandel/frikort til pasient
Brukes når undersøkelsen uansett ville blitt utført på klinisk indikasjon, og
pasienten skal betale egenandel i henhold til vanlig praksis, evt. frikort.
- Undersøkelsene er berettiget Helfo-refusjon.
o Prosjekt klinisk indisert uten egenandel til pasient (kun etter avtale med KRN)
Brukes når undersøkelsen uansett ville blitt utført på klinisk indikasjon, men hvor
prosjektet velger å betale egenandelen for pasienten.
- Undersøkelsene er berettiget Helfo-refusjon.
o Prosjekt studiespesifikk uten egenandel til pasient
Brukes når undersøkelsen blir utført kun for studien sin del, og ikke fordi det er
klinisk indikasjon. (Studiespesifikk undersøkelse.)
Ingen Helfo-refusjon.

Ta gjerne kontakt med FoU KRN dersom dere har spørsmål eller bestemte ønsker om forhåndsutfylning av den
studiespesifikke henvisningen med standardtekster.
Med vennlig hilsen
Seksjon for forskning og utvikling (FoU)
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