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Rehabilitering
Denne funktion findes ikke længere på PC Amager men i stedet på PC Glostrup – der
er fortsat fagspecifik visitation. Der er ingen ændringer i visitationen fra CVD/VOK.

KAG Bipolar
Fra 13. januar 2020 ændres visitationen af patienter med bipolar sygdom (df31) (excl.
bipolare debutanter) således:
1. Patienter med bopæl i PCK’s og PCB’s optageområde visiteres til KAG Bipolar
ved hhv. PCK, Psyk. amb. Østerbro (C1C) og PCB, Psyk. amb. Ballerup (M1B)
a. Det anføres for hver enkelt visitation, om der visiteres til pakkeforløb for
bipolar sygdom eller til DPC/FACT
2. For patienter med bopæl i PCA’s optageområde gælder:
a. Patienter som visiteres til pakkeforløb, visiteres i perioden 13. januar til
01. april 2020 til PCK, Psyk. amb. Østerbro (C1C)
b. Patienter, som visiteres til DPC/FACT, visiteres som hidtil til PCA efter
bopæl
c. Medio april 2020 etableres KAG Bipolar team ved PCA
3. Bipolare debutanter (patienter med nydiagnosticeret bipolar sygdom) visiteres
uændret til regionsfunktion for affektive lidelser ved enten PCN (ptt. med bopæl
i tidl. Frederiksborg Amt) eller PCK (øvrige ptt. med bopæl i Region
Hovedstaden)
4. CVD’s visitations SmartList i SP er opdateret.

5. Ændringen er første led i en faglig opkvalificering af behandlingen af patienter
med bipolar sygdom.
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Den faktiske visitation til KAG Bipolar sker således:
Alle bipolare patienter på hovedfunktion (pakke og DPC/F-ACT) visiteres alene efter
geografi. Vi skal ikke tage hensyn til kapacitet.
I VOK er der ingen ændringer – såvel pakke som DPC/F-ACT skal tages i VOK, uanset
hvor patienten visiteres til.
PCK og PCB:
Bipolare patienter med adresse tilhørende PCK eller PCB visiteres til KAG Bipolar på PCK
eller PCB. I SP vælges KAG Bipolar – herefter vælges om det er til pakke eller DPC/F-ACT.

SP
Visiteret til:
Behandling: Region Hovedstadens Psykiatri
Diagnose:
df 319
Center:
PCK/K el. PCB
Behandlingsniveau/Behandling:
Hovedfunktion: KAG bipolar:
Bipolar affektiv sindslidelse (AGB03)
FACT (psyk. Amb./DPC
***
Visiteret:
Efter optageområde

PCA:
Bipolare patienter til pakkebehandling med adresse tilhørende PCA visiteres til PCK, KAG
Bipolar, som hvis pt. tilhørte PCK – se ovenfor.
Bipolare patienter til DPC/F-ACT med adresse tilhørende PCA visiteres til PCA som vanligt
– IKKE KAG Bipolar.
PCG og PCN:
Bipolare patienter med adresse tilhørende PCG eller PCB visiteres som vanligt – men kun
efter geografi.
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Returløb 2019
CVD har analyseret returløbene til CVD i 2019 – rapporten er vedhæftet dette
nyhedsbrev

Screening for psykotiske symptomer
CVD har ændret dokumentationen i forbindelse med screening for psykotiske
symptomer. Når der screenes, fremgår det således af AOP-notatet, hvad der specifikt
er spurgt ind til.

