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Relevante regionale ambulatorier

Elektronisk henvisning til fysioterapi og fodterapi
På det såkaldte Henvisningshotel (REFHOST), der aktuelt håndterer elektroniske henvisninger fra
praktiserende læge til behandling i speciallægepraksis, fysioterapi, psykologhjælp og fodterapi, er det nu
muligt – på hotellet – at udarbejde en web-henvisning til fysioterapi (REF07) og fodterapi (REF08).
Visse regionale ambulatorier – fx diabetesambulatorier – henviser patienter til viderebehandling hos privat
praktiserende fodterapeuter. Andre patienter henvises til viderebehandling hos privatpraktiserende
fysioterapeuter. Sådanne henvisninger kan nu ske elektronisk fra sygehusambulatorierne til de
privatpraktiserende behandlere via Henvisningshotellet. Den elektroniske henvisning udarbejdes på
Henvisningshotellet og sendes direkte til en bestemt behandler eller ”udfyldes og lægges” på hotellet. Når
patienten efterfølgende tager kontakt til en behandler, henter vedkommende behandler henvisningen på
hotellet.
Vedhæftet er eksempler på de to henvisningstyper samt kopi af indgangssiden på Henvisningshotellet, som
den ser ud når der logges ind fra et ambulatorium. Som det fremgår af indgangssiden kan personalet på
ambulatorierne vælge at lave en henvisning målrettet en navngiven privatpraktiserende behandler eller blot
udforme henvisningen, som så hentes af den behandler patienten selv tager kontakt til. Alle
privatpraktiserende fysioterapeuter og fodterapeuter, som har et ydernummer og dermed en aftale med
regionerne, anvender i dag Henvisningshotellet og kan dermed modtage og hente disse henvisninger.
Oprettelse af brugere
For at det relevante personale på ambulatorierne kan tage løsningerne i brug skal disse personer ”oprettes”
som brugere på Henvisningshotellet. Dette kan ske ved at rette henvendelse til firmaet, der driver hotellet på
vegne af regionerne. Firmaet hedder Datagruppen Multimed og har følgende kontaktoplysninger:
Storhaven 12, 7100 Vejle, Tlf. 75 72 54 88, e-mail hotline@refhost.dk
REFHOST og lokale it-systemer
På nuværende tidspunkt skal oprettede personer logge ind på REFHOST med digitale signatur eller med det
password som udstedes af Multimed i forbindelse med oprettelse af brugerne.
Der arbejdes på en såkaldt ”knap-løsning”, så adgangen til hotellet kan integreres med det lokale it-system
(epj eller pas) som anvendes i ambulatorierne.
Besked til det relevante personale
Regionerne bedes via deres egen kanaler viderebringe denne information til de relevante ambulatorier samt
oplyse dem om, at oprettelse af brugerprofiler sker ved kontakt til Datagruppen Multimed.

Spørgsmål til denne mail kan rettes til undertegnet mens spørgsmål til den tekniske løsning mv. skal rettes til
Datagruppen Multimed.
Med venlig hilsen
Martin Bagger Brandt
Danske Regioner

