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Visitation
Omvisitation
Når en patient omvisiteres af CVI efter henvendelse fra et af centrene, vil CVI i fritekstfeltet anføre, at der
er tale om en omvisitation, og den oprindelige dato for modtagelse af henvisningen noteres ligeledes.
Denne dato er gældende i forhold til overholdelse af UBR. Således har modtagende center mulighed for at
vurdere, hvorvidt udredning/behandling kan påbegyndes inden for rammerne af UBR. Såfremt centret ikke
kan overholde disse rammer, på grund af den forsinkelse som omvisitationen har medført, skal centret
fremsende et V2 brev ved indkaldelsen af patienten, således at det sikres, at patienten orienteres om
muligheden for at benytte det udvidede frie sygehusvalg.
Vejledning BUP
Vejledningen for CVI-BUP er revideret og ligger på VIP
§66 aftale
RHP er langt i udarbejdelsen af en aftale med de privatpraktiserende psykiatere. Vi mangler selvfølgelig en
del processer i forhold til dette, og det vil vi få på plads inden vi skal i luften 1. oktober.
Drift
Læger under uddannelse
Som bekendt har læger i hoveduddannelse mulighed for at få et fokuseret ophold i CVI i forbindelse med
deres praktik. I tillæg hertil er det også muligt for læger under uddannelse til almen praktiserende læger at
besøge CVI. Disse ophold aftales individuelt med den pågældende læge og det center, som læger er i
praktik på.
Taxa
Hvis CVI har brug for at få transporteret breve eller andet materiale, så skal I bruge vores personalekonto.
Se link: http://ibook.taxinord.dk/?pid=0. Man logger på med brugernavn Kristineberg og kode Taxa2016 og
vælger personale i rullegardinet. Husk at skrive formålet i kommentarfeltet.
Man kan også anvende app’en – Peter w vil introducere denne for jer i næste uge. Det fungerer faktisk 
Fjernlæge
Vi er ved at anskaffe det sidste udstyr, der skal til for at Jan kan foretage kliniske visitationer og supervision
fra Sønderjylland. Når sommeren går på hæld, skal vi til at eksperimentere med dette. Jan vil som planlagt
være fysisk tilstede i CVI mandag og onsdag.

Personale
Caroline er begyndt i CVI. Hun har været til introduktion hos mig, og skal være føl i det næste stykke tid –
behørigt afbrudt af ferie. Hun glæder sig til at suge til sig af al den samlede viden, vi har optjent her i CVI.

God sommer

Peter W og Allan

