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Visitation af henvisninger: 
Henvisninger til Dansk Gigthospital modtages elektronisk fra hele landet og visiteres løbende af 
vores visitationsteam, bestående af en speciallæge, oversygeplejeske og en sekretær. 

Hospitalet modtager patienter akut, subakut og elektivt til såvel ambulante forløb som til 
indlæggelse. 
En god henvisning til Dansk Gigthospital skal afspejle problemstillingen på relevant og udførlig 
baggrund. Henvises patienten til ambulant udredning, specialiseret 
rehabilitering under indlæggelse, second opinion eller andet. Har patienten eventuelt har et 
funktionstab og i hvilken grad. 
 
Ved henvisning til specialiseret rehabilitering bør du være opmærksom på: 
Før du kan henvise en patient til specialiseret rehabilitering på Dansk Gigthospital, skal 
rehabilitering så vidt muligt have været afprøvet i Primærsektoren, inden for de sidste 2 år, uden 
tilstrækkelig effekt.  
Patienter, der henvises til specialiseret rehabilitering, skal være i en medicinsk stabil tilstand, som 
gør det muligt for patienten at gennemføre den individuelt tilpassede og intensive 
rehabiliteringsindsats. 
Såfremt visitationsteamet har behov for yderligere oplysninger, returneres henvisningen med 
henblik på uddybning. 

Henvisninger visiteres til følgende grupper:  

 Inflammatorisk ambulatorium  
 Noninflammatorisk ambulatorium (NIA), (hele landet) 
 Indlæggelse til specialiseret rehabilitering og udredning/behandling (hele landet) 
 DXA skanning (kun Region Syddanmark) 
 Second opinion (hele landet, dog ikke under indlæggelse) 

Langt de fleste patienter, som visiteres til indlæggelse på hospitalet vedrører behov for 
specialiseret tværfaglig rehabilitering. Henvisninger til specialiseret rehabilitering under 
indlæggelse modtages fra hele landet.  
 
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 andre steder. 
 
Henvisningen afvises tillige, hvis det ud fra oplysningerne vurderes, at det ikke er muligt at tilbyde 
en virksom behandling.  
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Vi har oprette en lægefaglig hotline, som kan benyttes ved tvivl om der er et relevant 

behandlings tilbud til patienten. Opkaldet besvares af vores cheflæge Afshin Ashouri Christiansen, 
som er tilgængelig i tidsrummet man.- tors. kl. 08.00 -16.00, fre. kl. 08.00 -13.00. på nr. 6068 6183. 

 
Lokations- og henvisningsnumre: 
Elektroniske henvisninger sendes som sygehushenvisning via lokationsnummer. 

Reumatologisk afdeling 
SKS-kode 5007010 lokationsnummer 5790000219582 

Reumatologisk ambulatorium 
SKS-kode 5007019 lokationsnummer 5790000219599 
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