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Henvisninger
Generelt om henvisninger
Generelt gælder det, at patienter ikke kan booke tid på det offentliges regning uden at have konsulteret
egen læge først. Booker man tid hos f.eks. speciallæge eller fysioterapeut uden henvisning, er det for
borgerens egen regning.
Henvisninger tilbagedateres ikke i vores praksis, hvis patienten har været til behandling inden
konsultation hos os for aktuelle helbredsproblem.
Almen praksis har opgaven at tage imod borgere, som mener at have brug for en lægelig vurdering og
behandling. Det er den praktiserende læges pligt at behandle efter laveste omkostningsniveau for
samfundet og udnytte de sundhedsfaglige ressourcer, som er tilgængelige i den offentlige sektor. Derfor
laver vi alle opgaver, der er mulige i vores praksis.
Vi henviser således ikke til speciallæge el. lign ved opgaver, som praksis selv kan udføre.
Derudover henvises ikke til kiropraktor, akupunktør, zoneterapeuter m.fl.
Henvisninger til speciallæger
Henvisninger gives kun efter forudgående konsultation, hvor lægen alene vurderer, at der er behov for
speciallægehjælp. Drejer det sig om fortsat behandling, kan det ofte kræve en fornyet konsultation, hvor
lægen igen vurderer, om det er nødvendigt. Der foregår naturligvis et samarbejde mellem egen læge og
speciallæge.
Har borgeren været behandlet hos speciallæge og er der gået mere end ½ år siden afslutningen af
behandlingen, skal borgeren altid ses igen i praksis.
Henvisninger til fysioterapeuter
Henvisninger gives kun efter forudgående konsultation, hvor lægen alene vurderer, at der er behov for
fysioterapi.
Drejer det sig om fortsat behandling, kan det ofte kræve en fornyet konsultation, hvor lægen igen
vurderer, om det er nødvendigt. Der foregår naturligvis et samarbejde mellem egen læge og
fysioterapeut efter behov.
Har borgeren været behandlet hos fysioterapeut og er der gået mere end ½ år siden afslutningen af
behandlingen, skal borgeren altid ses igen i praksis. Det er muligt at henvise til træning på henvisning
hos visse fysioterapeuter, som har det nødvendige træningsudstyr, hvis borgeren af lægen skønnes til at
kunne profitere af det.
Træning i kommunen: borgere med type 2 sukkersyge, kronisk obstruktiv lungesygdom, kronisk
iskæmisk hjertesygdom og kræftsygdom har mulighed for et begrænset træningstilbud i kommunen efter
henvisning fra egen læge. Henvisningen laves altid i forbindelse med en konsultation.
Henvisninger til fodterapeuter
Borgere med type 2 sukkersyge, leddegigt samt nedgroede negle kan henvises til behandling på det
offentliges regning.
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