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Beskrivelse
En ”Kommunal henvisning” anvendes, når man ønsker at henvise patienter til en ”Afklarende
forebyggelsessamtale” eller et specifikt forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunen.
Ved den ”Afklarende forebyggelsessamtale” finder kommune og patient/borger i fællesskab ud af, hvilke
forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud, der er relevante.

Målgruppe
Denne vejledning henvender sig til alle faggrupper, som foretager kommunale henvisninger

Sådan går du til kommunal henvisning
1. Med den ønskede patient i kontekst klikkes på undermenuen ’Henvisninger’ i menuen ’Korrespondance’.
2. Højreklik og vælg ’Opret/send kommunal henvisning’
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Sådan opretter og sender du en kommunal henvisning
1. Udfyld henvisningen med:
•

•
•
•
•

Modtager
Henvisningens formål
Diagnose
Kliniske oplysninger
Patientoplysninger

Vedr. henvisningens formål. Der kan vælges afklarende samtale, rygestop, kræft lidelser eller diabetes.
Vedr. diagnose. Der kan fremsøges en henvisningsdiagnose fra SKS-klassifikationen ved at skrive et søgeord,
eller man kan vælge at angive en henvisningsdiagnose i fritekst.
Eksempler på søgeord ift. feltet henvisningsdiagnose indenfor forebyggelse (den foreslår selv diagnosekoder, når
man skriver eksempler):
-

Overvægt
Rygning
Misbrug
Fysisk aktivitet

Man behøver ikke kende diagnosekoderne for at kunne henvise. Hvis ikke, der kommer et forslag til en
henvisningsdiagnose frem pga. søgeord, kan fritekst-feltet anvendes.
Vedr. kliniske oplysninger. Der beskrives forslag til patientens specifikke sundhedstilbud, anamnese, evt
praktiske forhold, og dernæst skal patientoplysninger udfyldes.
Under ”Specifikt sundhedstilbud” kan beskrives om patienten har ønske om og/eller behov for et specifikt tilbud
f.eks. rygestop-kursus eller KOL-rehabilitering?
Under ”Anamnese” kan beskrives, om der f.eks. er identificeret konkrete risikofaktorer f.eks. ved KRAM-screening
eller ved anvendt VBA-metode.
Telefonnummer skal udfyldes på patienten, således at det kommunale forebyggelsestilbud, f.eks.
sundhedscentret, kan kontakte patienten og indkalde til den afklarende forebyggelsessamtale. Det kan skrives i
fritekst felt om praktiske forhold.
Vedr. patientoplysninger. Tryk på blyanten og udfyld de relevante felter indenfor primær kontakt, e-mail, stilling,
evt forælder/værge.
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Når du er færdig med at udfylde henvisningen, trykker du på Send.
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