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Visitation
Interne henvisninger
Interne henvisninger vedrørende bipolare patienter skal være konfereret med speciallæge før indsendelse til CVI

Frit sygehusvalg:
Når en patient er mødt til 1. eller samtale på et center, og her ønsker at anvende
sit frie sygehusvalg, skal der oprettes en ny henvisning til CVI.
Når en patient ønsker at bruge sit frie sygehusvalg inden første møde på centret,
skal patienten kontakte CVI, som herefter flytter patienten og giver besked via
email til centret, hvorfra patienten flyttes

DPC:
CVI har lavet en præcisering af det tidligere udmeldt dokument, der omhandler visitation af ptt. med Ikke-psykotiske lidelser og lavt funktionsniveau til
DPC/OP-teams. Det findes her. Det er præciseret, at funktionsniveauet i sig selv
ikke er det det eneste afgørende for visitation til DPC. Funktionsniveauet er med til
at afgøre, om patienten er indenfor hospitalets målgruppe – og kan være medvirkende til beslutning om visitation til DPC.

ECT
CVI visiterer patienter til ECT behandling til centrenes overafdelinger

Registrering
Det er i samarbejde med registreringsteamet besluttet, at patientkontakten lukkes
efter afklarende samtale i CVI og centret opretter en ny patientkontakt ved første
fremmøde i centret.

Har centeret brug for at dokumentere noget på patienten, inden patienten er mødt
til
første samtale, gøres dette evt. som ”notat uden afregning”.

Ved ny henvisning til videre udredning på center, skal ventestatus være
11, da pt. venter på at blive kaldt ind til udredning på centeret.

Når pt. ses x 2 i CVI skal der være ventestatus 25 på i den periode pt. er
tilknyttet CVI, men der skal så registreres ventestatus 11, når henvisning
sendes videre til center (udredning).

Henvisning fra PAMA
Henvisning fra psykiatrisk akutmodtagelse og akutteams til CVI skal ikke
ske via patientens egen læge. Hvis man i psykiatrisk akutmodtagelse og
akutteams mener, at patienten skal visiteres til et forløb i RHP, skal patienten ikke tilbage til egen læge for at blive henvist. Det er psykiatrisk akutmodtagelsen og akutteamet, der skal sende en henvisning til CVI – og
denne skal være konfereret med en bagvagt.
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