
 
 

 
 
Vejledning i procedure for elektronisk henvisning 

Arresødal Hospice modtager elektroniske henvisninger på patienter, som henvises til 

indlæggelse på Hospice eller tilknytning til Det Udgående Hospiceteam. Henvisningen 

udfyldes af praktiserende læge eller behandlende læge på sygehuset. 

Henvisning til Det Udgående Hospiceteam- se kort over optageområde. 

 

Henvisningen sendes i form af 

- en Sygehushenvisning eller via 

- Sundhedsplatformen som REF01 til lokationsnr.5790002281785 

 

Den endelige visitation og prioritering af patienter foretages af Hospice og Det 

Udgående Hospiceteam efter følgende kriterier: 

- Ansøger har livstruende sygdom. 

- Ansøger er orienteret om at behandling er lindrende. 

- Ansøger skal have behov for pleje og behandling, som kræver specialiseret tværfaglig      

indsats. 

- Ansøger skal selv ønske at komme på hospice eller blive tilknyttet det team, der 

henvises til. 

- Ansøger skal være klar og orienteret og over 18 år. 

__________________________________________________________ 

Det er meget 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. 

__________________________________________________________ 

 

Henvisningen udfyldes med følgende obligatoriske oplysninger: 

Lokation, søg modtager: Arresødal hospice lokationsnr. 5790002281785 

Dette gælder for indlæggelse på hospice og ved tilknytning til Det Udgående 

Hospiceteam. 
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Henvisningsprioritet:  

Vælg Elektiv eller akut. 

Ved tilknytning til Udgående Hospiceteam: Vælg Elektiv. 

 

Henvisningsdiagnose:  

Skriv hoveddiagnosen fra patientens diagnoseliste (SKS-kode). 

 

Henvisningsårsag:  

Udfyld: 1) behandling i hjemmet eller 2) indlæggelse. 

 

Kliniske oplysninger/kommentarer:  

Oplægget skal indeholde lægelige oplysninger inkl. årsag til henvisning, kort 

sygdomsresumé og aktuelle, almene tilstand inkl. beskrivelse af de mest generende 

symptomer (smerter, kvalme, dyspnø, forstoppelse, træthed, angst). Oplægget skal også 

indeholde evt. psykosociale eller eksistentielle problemstillinger. 

 

Oplys venligst om patienten aktuelt er på hjemadressen, er indlagt eller har ophold andet 

sted, samt telefonnummer til patienten og kontaktoplysninger på nærmeste pårørende. 

 

Yderligere kommentarer:  

Skriv behandlende/henvisende hospitals navn, afdeling og telefonnummer, samt 

telefonnummer på den sygehusafdeling, hvorfra der kan indhentes yderligere oplysninger. 

Her indsættes kopi af svar på billeddiagnostiske undersøgelser, som er relevante for 

patientens aktuelle situation. 

http://www.arresoedal-hospice.dk/
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Planområde Nord (Grøn) 

• Arresødal Hospice 

• Palliationsenheden Nordsjællands Hospital 

Planområde Syd (Blå) 

• Hospice Søndergaard 

• Palliativ enhed, Hvidovre hospital 
 

Planområde Midt (Rød) 

• Sankt Lukas Hospice 

• Palliationsenheden Herlev Hospital 

Planområde Byen (Gul) 

• Diakonissestiftelsens Hospice 

• Pall. Medicinsk Afd. Bispebjerg Hospital 

http://www.arresoedal-hospice.dk/

