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Elektronisk henvisning til hospice:
De fire hospicer i Region Hovedstanden
-

Arresødal Hospice,
Diakonissestiftelsens Hospice,
Sankt Lukas Hospice,
Søndergaard Hospice.

modtager nu kun elektroniske henvisninger på patienter som henvises til hospice/udgående hospiceteam. Vi skal
derfor oprette og sende en REF01 via Sundhedsplatformen. Hospice modtager derfor ikke længere fax eller
materiale på sikker mail, med mindre dette er aftalt i forhold til et særligt enkelttilfælde.
Der arbejdes fortsat på at optimere SP-arbejdsgangen, men indtil videre skal nedenstående midlertidige
arbejdsgang/procedure – som er aftalt med de 4 hospicer og RegionH og SP - følges.
Det er særlig vigtigt, at det – forud for oprettelsen af henvisningen - sikres at FMK er ajourført, da oplysningerne
trækkes automatisk ind i henvisningen ved afsendelse. Det samme gælder for registrerede CAVE-oplysninger.
Udgående hospiceteam: det skal tydeligt fremgå af henvisningen at der henvises til udgående hospiceteam.
Henvisning til udgående hospiceteam følger de aftalte optageområder i RegionH, dvs. henvisningen sendes til
hospice i det optageområde, hvor patienten er hjemmehørende. (optageområder indsat nederst i dokumentet).

Bemærk:
Der er ikke foretaget ændringer i forhold til visitationskriterier.
Visitationskriterier:
Den endelige visitation af patienter foretages af hospice/hospiceteamet efter følgende kriterier:
- Patienten har livstruende sygdom.
- Patienten er orienteret om at behandling er lindrende.
- Patienten skal have behov for pleje og behandling, som kræver specialiseret tværfaglig indsats.
- Patienten skal selv ønske at komme på det hospice, der henvises ti.
- Patienten skal være klar og orienteret.
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Procedure for håndtering af elektronisk henvisningen til hospice i Sundhedsplatformen:
(for detaljer se evt. SP-vejledning til REF01)

Først ajourføres FMK og Cave, da dette trækkes automatisk ind i henvisningen i forbindelse af afsendelsen.

Gå til Best/ord. (er patienten ambulant skal der oprettes behandingskontakt, hvis en sådan ikke findes i forvejen)

klik på fanebladet Ambulant Best./ord.

og derefter ny best./ord
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Udfyld søgefeltet med: henvisning til hospice og klik på SØG

Vælg accepter:
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Udfyld selve henvisningen med følgende obligatoriske oplysninger:
-

-

Til lokation/position søg modtager: (Arresødal Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sankt Lukas
Hospice, Søndergaard Hospice).
Henvisningsprioritet: Vælg elektiv eller akut. (Hospice foretager den endelig vurdering af prioritet).
Henvisningsdiagnose: Skriv hoveddiagnosen fra patientens diagnoseliste (SKS-kode).
Henvisningsårsag: Udfyld: 1)ambulant behandling, 2)behandling i hjemmet eller 3)indlæggelse.
Kommentarer: . Her skrives oplægget. Oplægget skal indeholde lægelige oplysninger incl. årsag, kort
sygdomsresume og aktuelle almene tilstand incl. beskrivelse af symptomer (smerter, kvalme, dyspnoe,
forstoppelse, træthed, angst). Oplægget skal også indeholde evt. psykosociale eller eksistentielle
problemstillinger.
Yderligere kommentarer: Her indsættes kopi af svar på billeddiagnostiske undersøgelser, som er relevant
for patientens aktuelle situation. Skriv navn og telefonummer på din afd., som hospice evt. kan kontakte.

Klik på ”Accepter” og ”Signer”.
Henvisningen sendes herefter automatisk til sekretærens arbejdsliste for udgående henvisninger, hvorfra
hun skal håndtere = sende denne.
Kvittering for afsendt henvisning incl. medicin- og caveoplysninger ses under ”Vis journal”, faneblandet
henvisninger. Når henvisningen er sendt er status ”Lukket”.

7.7.17: Udarbejdet i samarbejde mellem Patientforløb og Organisation, Herlev og Gentofte Hospital og de 4 hospicer samt deltagelse af SP.
/bu

Planområde Nord (Grøn): Allerød- Gribskov-, Helsingør-,
Fredensborg-, Frederikssund-, Halsnæs-, Hillerød- og
Hørsholm Kommune:
- Arresødal Hospice Udgående Hospiceteam
- Palliationsenheden Nordsjællands Hospital
Planområde Midt (Rød): Ballerup-, Egedal-, Furesø-,
Gentofte-, Gladsaxe-, Herlev-, Lyngby-Taarbæk-,
Rudersdal-, Rødovre Kommune
- Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
- Palliationsenheden Herlev Hospital
Planområde Byen (Gul): Frederiksberg-, København - (dog ikke
Valby/Vesterbro og Amager) og Bornholm Kommune
- Diakonissestiftelsens Udgående Hospiceteam
- Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Planområde Syd (Blå): Albertslund-, Brøndby-, Dragør-, Hvidovre-,
Høje Taastrup -, Ishøj-, Glostrup-, København- (dog kun Amager,
Valby og Vesterbro), Tårnby-, Vallensbæk Kommune
- Udgående Hospiceteam, Hospice Søndergård
- Palliativ Enhed, Hvidovre Hospital

