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Henvisninger har til formål, at:
• sikre, at patienten visiteres til relevant undersøgelse og behandling på
Børne- og Allergiklinikken i Roskilde.
• medvirke til sikring af et veltilrettelagt patientforløb.

Formål:

Forudsætningen for at nå dette formål er, at henvisningerne indeholder de
fornødne kliniske og administrative informationer, der sætter klinikken i stand til
at agere.
Henvisninger modtages kun elektronisk.
Denne standard ligger tilgængelig, til hjælp for de henvisende instanser, på
klinikken hjemmeside : www.allergilaege.dk
Anvendelsesområde:

Børne- og Allergiklinikken i Roskilde

Definition:
En henvisning defineres som en anmodning fra en henvisningsinstans til en sundhedsproducent om udførelse
af eller medvirken til en sundhedsaktivitet.

Fremgangsmåde:
Såfremt henvisningen af visiterende sundhedsperson vurderes som værende så mangelfuld, at det potentielt
kan være kompromitterende for patientsikkerheden eller den kliniske kvalitet, skal de manglende informationer
søges indhentet fra henvisende enhed. Undtaget er naturligvis tilfælde, som kræver uopsættelig ageren af
faglige eller andre hensyn. I disse tilfælde igangsættes undersøgelse og behandling uden ophør og den
henvisende instans kontaktes herefter af hensyn til korrektion og til forbedring af fremtidige henvisninger.
En fyldestgørende henvisning er karakteriseret ved følgende indhold:
•
•
•
•
•
•
•
•

klar problemformulering og henvisningsårsag
information om tentativ diagnose(r)
resumé af anamnesen
objektive fund
resultater af undersøgelser
aktuel medicinstatus
afgivet information til patienten
øvrige relevante forhold.
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Derudover skal henvisningen indeholde følgende stamdata:
•
•
•
•
•

CPR-nummer. For børn under 16 år anføres desuden moders, faders eller værges CPR-nummer og
navn
patientens fulde navn
adresse
gerne mobilnumre (af hensyn til mulighed for hurtig kontakt)
gerne e-mail adresse

Dokumentation
Audit på henvisninger monitoreres årligt i Børne- og Allergiklinikken i Roskilde i henhold til klinikkens
årshjul.
Ved mangelfulde henvisninger vil der fra klinikkens ansvarlige blive rettet henvendelse til henvisende
instans med henblik på optimering af henvisnings-kvaliteten.

Referencer og litteratur
Den Danske Kvalitetsmodel vers. 2, Standard 2.4.1 Henvisninger
Sundhedsstyrelsens Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2009: 193.
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