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Henvisning fra de psykiatriske til udredning i CVD
I Orientering december 2018 skrev vi:
”Centrene kan derfor ikke henvise patienter til udredning i CVD, med mindre patienten henvises
fra akutte funktioner som akutmodtagelser. Henvisning til udredning i CVD fra akutte funktioner
sker efter konference på bagvagtsniveau.”
Det skal præciseres, at henvisninger til udredning i CVD kun kan finde sted, hvis patienten ikke
har været i et forløb på centret. Hvis en patient er set mere end 2 gange på et center, forventes
udredningen at være på højde med udredning i CVD, og henvisning til CVD er dog ikke indikeret.
Udredning i CVD er udredning på hovedfunktionsniveau, og patienter med behov for mere
specialiseret udredning, skal udredes i forløb – evt. i regionsfunktion.
Det betyder, at patienter, som har haft et forløb i et akutteam, skal henvises til behandling (hvis
nødvendigt) – og ikke til yderligere udredning.
Det skal også præciseres, at patienter fra akutmodtagelser og akutteams fortsat ikke skal
afsluttes til egen læge med henblik på henvisning til videre psykiatrisk behandling i RHP.
Henvisning til behandling i RHP sker direkte fra akutmodtagelser og akutteams til CVD – og
henvisningen skal være konfereret på bagvagtsniveau.
Interne henvisninger
Patienter, der skal overflyttes internt, skal ikke via CVD – fx en indlagt patient, der skal udskrives
til distriktspsykiatrisk behandling, eller patienter der skal flyttes fra en distriktspsykiatri til et
andet.
Her er et link til principperne for interne henvisning/overflytninger.
Frit sygehusvalg
Der har været tvivl om, hvorvidt det frie sygehusvalg gælder for alle patienter. Noget af tvivlen
kan skyldes, at der på Intra har været refereret til de lovmæssige rammer, hvorefter et hospital
kan afvise en patient under henvisning til kapacitetsudfordringer. Dette gælder dog ikke for RHP,
hvor det frie sygehusvalg tolkes således, at alle patienter har ret til at vælge et andet center,
end det hvor de behandles eller visiteres til.
Centrene kan udelukkende afvise patienter fra andre regioner, såfremt der ikke er lokal
kapacitet.
Teksten på Intra er nu rettet, således at der står:
“I Region Hovedstaden henvises patienten normalt til det psykiatriske center, der er
nærmest patientens bopæl.
Hvis en patient fra Region Hovedstaden efter reglerne om frit sygehusvalg har bedt om
at blive henvist til et af Region Hovedstadens Psykiatris andre centre, skal centret
efterkomme dette ønske.
Hvis en patient fra en anden region end Region Hovedstaden efter reglerne om frit
sygehusvalg har bedt om at blive henvist til et af Region Hovedstadens Psykiatris centre,
kan centret eller centralvisitationen afvise dette ønske, såfremt kapaciteten ikke tillader
det.”

CVD Orientering

Juni 2019

Internt i CVD
Privatpraktiserende speciallæger
Patienter henvist fra privatpraktiserende psykiatere, som skal vurderes klinisk i CVD, skal i CVD
ses af en speciallæge eller specialpsykolog.

