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Visitation
Udredningspakker
Patienter, hvor det skønnes overvejende sandsynligt, at de har en diagnose indenfor F2, skal
visiteres direkte til DPC/OPUS. Det er herefter centrenes opgave at beslutte, hvor patienten
skal udredes/behandles. Disse patienter skal med andre ord ikke tilbydes udredningspakke
med mindre der er betydelig usikkerhed i forhold til det diagnostiske og der er flere
differentialdiagnoser i spil. I de tilfælde kan man også overveje en 2. samtale i CVI – afhængig
af symptombilledet.
Incest
I det forberedende arbejde til CVI, var der ikke opmærksomhed på forholdene omkring
behandling af incest. Der var derfor ikke beskrevet retningslinjer for henvisning af disse
patienter.
På PC København, PC Nordsjælland og PC Stolpegård er der behandlingstilbud,
der retter sig specifikt mod patienter, der har været udsat for incest. Dette falder uden
for de egentlige pakkeforløb, og CVI kan derfor ikke visitere til disse tilbud.
Da vi ikke har et pakkeforløb for incestofre, har vi derfor ikke overblik over kapaciteten.
 På PC Stolpegård vil man have patienter med incest under PTSD diagnose
 På PC København vil man have patienter med incest under borderline diagnose
 På PC Nordsjælland er der ingen særlige hensyn
CVI vil fortsat visitere patienter, hvoraf det fremgår, at de har været udsat for
incest, i forhold til den diagnose, som visitator skønner, er den rette. Det vil hovedsageligt
dreje sig om belastnings- og tilpasningsreaktion, personlighedsforstyrrelse eller
depression. Visitator skal dog fortrinsvis visitere patienter, der har været udsat for incest, og
som opfylder kriterierne for hospitalsbehandling i forhold til den aktuelle diagnose, til ét af
de tre centre. Kapacitet og bopælsadresse gælder som vanligt som kriterier for visitation.
De gældende visitationskriterier skal altså anvendes med den tilføjelse, at for patienter med
en kendt incestproblematik, skal de tre centre prioriteres først (tættest på patienten med
kapacitet).
Er der ingen kapacitet på de tre centre, skal patienten henvises til andet center med
kapacitet på den aktuelle diagnose- såfremt dette findes.
Ex: En patient vurderes til at have en depression af svær grad og har været udsat for incest.
Patienten visteres enten til PC Nordsjælland, og hvis der ikke er plads dér til andet center med
kapacitet i depressionsbehandling
Ex: En patient vurderes til at lide af PTSD og har været udsat for incest. Patienten visiteres til
PC Stolpegård

Gravide
Patienter med F2 diagnose, som er gravide, og skal på regionsfunktion, skal visiteres til PC
Glostrup. I fritekstfeltet anføres: ”Gravid – til Brøndbyøstervej matrikel”
Drift
Sundhedsplatformen
Sundhedsplatformen bliver et fast punkt i nyhedsbrevet. Hvis man vil vide mere om
sundhedsplatformen kan man altid kigge på Intra.
I CVI består vores implementeringsgruppe af:
Peter W, Peter T, Tanni, Sonja og Allan.
Nogle fra denne gruppe vil også deltage i de såkaldte parathedsgrupper – vi ved endnu ikke
hvem. Personerne i disse parathedsgrupper eksponeres for konkrete arbejdsgange fra
oktober i år.
Til august bliver vores uddannelsesbehov afdækket.
Der er endnu ikke bygget færdig i psykiatridelen, men det ligger fast, at der i
Sundhedsplatformen bliver en ”psykiatriknap”, der åbner for de psykiatrispecifikke dele af
sundhedsplatformen.
Herlev/Gentofte hospital gik jo live natten mellem 20. og 21. maj – se her hvordan det gik.
Genhenvisninger som ikke skal indkaldes til klinisk visitation
Hvis man ved klinisk visitation konkluderer, at pt. ikke skal ses til klinisk visitation i tilfælde af
fremtidige henvisninger (fx pga. truende eller aggressiv adfærd/historie), noteres dette i
fritekstfeltet. Det samme er gældende, hvis man på anden vis erfarer, at pt. ikke bør
indkaldes til klinisk visitation (fx gennem forberedelse til klinisk visitation, hvor pt. udebliver).
I begge tilfælde bør det noteres i pt.’s journal enten i visitationsnotat eller som uklassificeret
notat (ved udeblivelser).
Afvisningsbrev
Hvis pt. ikke ønsker at møde frem til klinisk visitation, sendes ikke tilbagevisningsbrev til pt.
Hvis pt. ved klinisk visitation tilbydes behandling, men ikke ønsker dette, noterer klinikeren
dette på papirhenvisningen, at der ikke skal sendes tilbagevisningsbrev.
Forbedringsarbejdet
Fremover vil forbedringsmøderne finde sted hver 2. onsdag kl. 08:15. Hvis der viser sig et
behov for hyppigere mødefrekvens justerer vi i forhold til dette.
Konference
Konferencen afkortes til 30 minutter og vil finde sted tirsdag og torsdag fra 14:30-15:00.

Personale
Caroline Bing Costa begynder som visitationssygeplejerske i CVI 1. juli 2016. Caroline
kommer fra en stilling som sygeplejerske/psykoterapeut/visitationssygeplejerske på PC
Frederiksberg, F4. Carolina har lang og bred erfaring fra både voksen- og børne- og
ungdomspsykiatrisk regi. Vi byder hende velkommen til morgenmad fredag 1. juli. Kl. 08:15.

