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Visitation
Omvisitation af fritvalgspatienter
Når en patient ønsker at anvende sit frie sygehusvalg efter at være visiteret til et center og har
modtaget en indkaldelse dertil, skal patientens ventestatus ændres til passivt ventende. Ved
patientens anvendelse af sit frie sygehusvalg efter modtagelse af tidspunkt for aftale, kan RHP
ikke garantere patienten behandling indenfor rammerne af udredningsretten. Det modtagende
center er derfor ikke forpligtiget til at indkalde inden for 30 dage.
Drift
Fjernlæge
Vi tester det udstyr, der skal til for at Jan kan foretage kliniske visitationer og supervision fra
Sønderjylland i denne uge.
Sundhedsplatform
CVI bliver bestykket med tre superbrugere – som også fungerer som nøglepersoner i følgende
parathedsgrupper:

Peter W
Sonja
Tanni

Superbruger for

Nøglepersoner i parathedsgruppe

læger og psykolog

Journalføring lægefunktion m.fl.

sygeplejersker

Ambulatorie, Journalføring, øvrige

sekretærer

Sekretærfunktion

På den måde er vi fint dækket ind.
Sonja og Allan deltager i en del møder – hvor en stor del af informationen ikke er relevant for CVI,
fordi vi er så relativt små, som vi er. Vi deltager på disse møder, fordi vi ellers risikerer at misse
information, da vi jo ikke er tilknyttet et center.
I en statusskrivelse fra Region Hovedstaden vedrørende sundhedsplatformen, fremgår følgende:
Henvisninger fra visitationsenhed til afdelingerne
Umiddelbart efter Go-live var der tekniske problemer med at få henvisninger sendt
fra den Centrale Visitationsenhed (CVI) til den rette afdeling. Dette skyldtes, at
teksten i mange henvisninger er fritekst, mens Sundhedsplatformen i højere grad
kræver struktureret tekst bl.a. for, at data kan genbruges flere steder i journalen.

CVI’en var derfor nødt at omkode friteksten til mere struktureret tekst i felter for
at kunne videresende henvisningen. Dette viste sig at være uhensigtsmæssigt for
CVI’en, og kravet er derfor ændret, så sekretærer i CVI’en kan videresende
henvisninger uden yderligere omkodning. Udfordringen blev dermed løst i løbet af
kort tid.
Lad os sætte vores lid til, at der er styr på henvisningsmodulet, når RHP går live maj 2017.
Personale
Intet nyt – ud over at alt det bedste personale i RHP er samlet i CVI 

Peter W og Allan

