Notat om henvisning af pakkeforløb (Cancer osv.)
Baggrund: 48 timers behandlingsgaranti af visse sygdomme stiller store krav til
logistikken i henvisningsprocedurerne fra almen praksis og behandlingen af dem i
hospitalsvæsenet. Der er mange udfordringer med at få henvisningen markeret så den
klart udskiller sig fra de almindelige henvisninger til elektiv behandling, få den afleveret
på det rette sted (afdeling?) og endelig at få alle de informationer med så udredning og
behandling ikke forsinkes.
Den dynamiske blanket ser ud til at være svaret på en god løsning ud i fremtiden, men
den kræver en hel del IT tekniske forudsætninger der ikke er på plads, hverken i
praksissektoren og specielt nok ikke i sygehussektoren. Tidshorisonten for dette er
desværre nok flere år?
Spørgsmålet er derfor, hvad kan der gøres indtil teknikken er på plads?
Man kunne forestille sig en trinvis løsning:
Trin I I den elektroniske henvisning er der i alle systemer et område der hedder:
”Ønskede undersøgelse”. Umiddelbart er det muligt i dette felt at skrive ”Cancerpakke”
eller ”Pakkeforløb” for at markere på henvisningen at den er omfattet af reglerne om 48
timers pakkeforløb. For at sikre at hele henvisningsforløbet sker maksimalt
hensigtsmæssigt må hver Region opretter et specielt lokationsnummer og et
telefonnummer til ”pakkeforløb” med en bemanding, der dagligt visiterer de indkomne
henvisninger direkte til den relevante afdeling. Denne løsning sikre at henvisningen
bliver ”et pakkeforløb” Og at den kommer til den rigtige afdeling.
Man sikre imidlertid ikke, at alle nødvendige oplysninger kommer med. En midlertidig
men langtfra optimal løsning på dette problem kunne være at åbne muligheder for et link
fra den nuværende elektroniske henvisningsblanket til en side med alle pakkeforløb. Et
klik på den enkelte pakke åbnede en skabelon op for den enkelte sygdom med muligheder
for at udfylde skabelonen og kopierer den ind i sin egen elektroniske blanket.
Pakkeforløbene kunne findes som et fast punkt på indgangssiden til ”Linkportalen”, så
uanset hvilken diagnose man kom ind på Linkportalen med vil man kunne se området
”Cancerpakker” og derfra komme til tekstskabelonen for den enkelte pakke. Det skal
også være muligt at komme til ”Cancerpakker” via evt. lokale informationssystemer.

Trin II I Etablering af et henvisningshotel på Sundhedsdatanettet hvor den elektroniske
blanket gradvis kan udvikles således, at den kan føre en dialog med lægens journalsystem
og hente relevante oplysninger eller prompte lægen for informationen.
Trin III
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