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Bilag 1: Procedurebeskrivelse for henvisning for psykiatriske patienter fra CVI
til speciallægerne i psykiatri i speciallægepraksis

Dette bilag udgør en integreret del af § 66 aftalens § 5. Det har til formål at uddybe
den praktiske fremgangsmåde i forbindelse med CVI’s henvisning af patienter til speciallægerne i psykiatri i speciallægepraksis. Bilaget skal ses i sammenhæng med hele
§ 66 aftalen og indeholder således ikke en gentagelse af alle de aftalte vilkår.


Forud for aftalens start meddeler den enkelte praktiserende psykiater til regionsadministrationen, hvornår denne har afsat tider til patienter henvist fra
CVI. Meddelelse herom gives på e-mail CSU@regionh.dk senest 6 uger før
aftalens start. FAS er behjælpelig i forhold til kommunikation med de praktiserende psykiatere med henblik på rettidig indmelding.



De afsatte tider for alle psykiaterne under ét, dvs. som samlet gruppe, skal være fordelt jævnt hen over ugen og måneden. FAS er behjælpelig med koordination mellem de praktiserende psykiatere, såfremt de indmeldte tider ikke afspejler en jævn fordeling.



Hver fuldtidspsykiater skal meddele én fast tid hver anden uge i 40 uger om
året, svarende til 20 henviste patienter fra CVI om året. Omfattede deltidspsykiatere skal meddele én fast tid hver 4. uge i 40 uger om året, svarende til 10
henviste patienter fra CVI om året. Det er den enkelte psykiaters ansvar at sikre, at der er indmeldt tider svarende til det aftalte.



De indmeldte tider kan ændres af den enkelte psykiater med 30 dages varsel.
Det vil sige, at psykiateren ikke skal gøre noget, så længe de valgte faste tider
fortsat passer. Fravær pga. ferie eller kursus/efteruddannelse varsles ligeledes
med 30 dages varsel. I tilfælde af sygdom eller andet pludseligt opstået fravær, gælder 30 dages fristen ikke. Ændringerne meldes direkte til CVI på email: psykiatricvi@regionh.dk. Hvis psykiateren bliver nødt til at aflyse eller
ændre en tid, som er givet til patienten via CVI, tager psykiateren direkte kontakt til patienten, og der aftales en ny tid.
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Ved aftalens start skal hver psykiater ligeledes til CVI oplyse konsultationstelefonnummer og adresse samt oplyse, hvis der ikke er handicapvenlig adgang
til klinikken.



CVI sender brev til patienten, hvor der oplyses tidspunkt for den 1. konsultation samt navn, telefonnummer og konsultationsadresse på den pågældende
psykiater. I samme brev vil det fremgå, hvad der sker, hvis patienten udebliver
eller melder afbud. CVI sender kopi af brevet med edifact til den praktiserende psykiater. Ordlyden af dette standardbrev udformes af CVI og regionsadministrationen i samråd med FAPS.



CVI informerer via edifact de praktiserende psykiatere om navn, cpr.nr. og
tildelt tid samt så vidt muligt telefonnummer for den pågældende patient samt
fremsender henvisningen elektronisk over Refhost. Det skal af CVI’s henvisning fremgå, hvorfor det vurderes fagligt relevant, at den pågældende patient
behandles i speciallægepraksis. Der skal endvidere fremgå edifactnummer/locationsnummer, hvortil de praktiserende psykiatere skal sende epikrise
og andre meddelelser i henhold til § 66 aftalen.



Psykiaterne sender efterfølgende via edifact en bekræftelse på, at de har modtaget henvisningen.1



CVI foretager en ligelig fordeling af patienter blandt de omfattede praktiserende psykiatere, men geografiske hensyn kan medføre, at fordelingen ikke til
enhver tid vil være fuldstændig ligelig.



Regionen informerer de alment praktiserende læger om, at henvisninger til
CVI så vidt muligt bør indeholde oplysning om patienters telefonnummer.

Efter 3 måneder vurderes på statusmøde, om der fortsat er behov for om psykiaterne melder tilbage.
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