
 

 

VISITATION 
Henvisninger til dansk Gigthospital modtages elektronisk fra hele landet og 

visiteres løbende af overlæger i visitationsteamet. Se lokationsnummer nedenfor.  

Dansk Gigthospital modtager patienter akut, subakut og elektivt til såvel 

ambulante forløb og til indlæggelse. 

En god henvisning til Dansk Gigthospital skal afspejle problemstillingen på 

relevant og udførlig baggrund.  Henvisende læge bør sikre, at henvisningen 

indeholder de nødvendige oplysninger, så der kan visiteres på en hensigtsmæssig 

måde. Såfremt der er behov for yderligere oplysninger, returneres henvisningen 

med henblik herpå. 

HENVISNINGER VISITERES TIL FØLGENDE GRUPPER 

     

 Inflammatorisk ambulatorium  

 Noninflammatorisk ambulatorium (NIA) 

 Indlæggelse til specialiseret rehabilitering og udredning/behandling 

 DXA skanning 

 MR skanning 

Langt de fleste henvisninger, som visiteres til indlæggelse på Dansk Gigthospital 

vedrører patienter med behov for specialiseret tværfaglig rehabilitering. 

Henvisninger til specialiseret rehabilitering under indlæggelse af relevante 

gigtpatienter modtages fra hele landet.   

Ventetid på indlæggelse venteinfo. 

Der er stor søgning til Dansk Gigthospital og prioritering er derfor nødvendig af 

kapacitetsmæssige årsager. Patienter med førlighedstruende sygdomme kommer 

derfor først til udredning og behandling. 

I visitationen arbejdes målrettet på at undgå lang ventetid, idet dette 

erfaringsmæssigt sætter andre relevante initiativer i stå og potentielt øger 

risikoen for en forværring af en førlighedstruende sygdom.      

                                                                                         

 

 

http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx
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VENTETIDER OG RETURNERING AF 

HENVISNING 
 

Differentierede ventetider er kategoriseret i forhold til, om patienten skal 

udredes eller behandles og om det skal foregå ambulant eller under indlæggelse. 

Her indgår også en vurdering af patientens diagnose og alvorlighedsgraden. 

Der henvises til seneste opdatering på venteinfo.dk 

RETURNERING AF HENVISNINGER 

Ved manglende kapacitet på Dansk Gigthospital eller ved ekstrem lang ventetid 

kan returnering af henvisninger forekomme. Hvis henvisningen afvises eller 

udrednings- og behandlingsgarantien ikke kan overholdes, bliver både patient og 

henvisende læge i givet fald kontaktet og vejledt i henhold til gældende regler, 

samt gjort opmærksom på ventetiderne, som kan være væsentlig kortere flere 

andre steder. 

Henvisningen afvises tillige, hvis det ud fra oplysningerne vurderes, at det ikke er 

muligt at tilbyde en virksom behandling, eller hvis patienten er grundigt udredt. 

              

LOKATIONS- OG HENVISNINGSNUMRE 
Elektronisk henvisninger sendes via lokationsnummer. 

Reumatologisk afdeling 

SKS-kode 5007010 lokationsnummer 5790000219582 

Reumatologisk ambulatorium 

SKS-kode 5007019 lokationsnummer 5790000219599    

  

 Lægefaglig hotline tlf. 2420 5624 

man-tors kl. 8.00-16.00 

fre kl. 8.00-13.00  

 

www.gigthospitalet.dk 
 

Konsulent  

Annemette Juul Bladt 

Tlf. 2491 7963 
 

 

  

http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx
http://www.gigthospitalet.dk/

