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Orientering om etablering af Elektivt Visitationscenter 

 
 
 
Regionsrådet godkendte den 16. juni en forsøgsordning med et 
Elektivt Visitationscenter (EVC) for det ortopædkirurgiske speciale. 
Efterfølgende blev forsøgsordningen en del af budgetforliget for 2011.  
 
EVC etableres som en forsøgsordning på Regionshospitalet Silkeborg. 
Det er en regional funktion, som har til formål at blive endnu bedre til 
at udnytte behandlingskapaciteten på tværs af regionens hospitaler.  
  
I nærværende notat orienteres om, hvad der er sket siden det blev 
besluttet at etablere EVC.  
  
EVC-modellen 
Hvis et hospital ikke selv kan tilbyde en kort ventetid til undersøgelse 
eller behandling er det afgørende, at andre hospitalers muligheder for 
at overholde behandlingsfristen undersøges. Det er denne opgave det 
elektive visitationscenter skal tage sig af.  
 
Når en ortopædkirurgisk afdeling modtager en henvisning skal de 
undersøge, om de kan tilbyde patienten en tid til forundersøgelse og 
behandling indenfor én måned. Er dette ikke muligt, skal 
henvisningen videresendes til EVC.  Alle hospitaler melder ind med 
ledig kapacitet til EVC, som løbende matcher indkomne henvisninger 
med ledige tider. EVC kontakte patienten telefonisk og oplyser om 
muligheden for et hurtigt behandlingstilbud. Efterfølgende sender det 
hospital, som skal behandle patienten, et indkaldelsesbrev til 
patienten.  
De henvisninger, som EVC ikke har mulighed for at viderevisitere 
sendes tilbage til 1. henvisningssted.  
 
Etableringsfasen 
I etableringsfasen er der afholdt informationsmøder på alle 
ortopædkirurgiske afdelinger for alle faggrupper, og der er etableret 
netværk mellem EVC og de ortopædkirurgiske afdelinger.  
  
Endvidere har de praktiserende læger / speciallæger godkendt en ny 
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procedure. De praktiserende læge / speciallæge tager nu dialogen 
med patienten, om patienten ønsker hurtig behandling eller om 
patienten ønsker at komme på et bestemt hospital uanset ventetid. 
Hvis patienten ønsker behandling på et bestemt hospital uanset 
ventetid, skal den praktiserende læge anføre det på henvisningen. Er 
der ikke på henvisningen påført et specifikt ønske om behandlings-
sted, forventes det, at patienten ønsker den hurtigst mulige tid til 
behandling. Disse patienter vil blive sendt videre til EVC, hvis 1. 
henvisningssted ikke kan tilbyde tid til behandling indenfor én måned.  
  
Status for oktober, november og december 
EVC startede den 4. oktober 2010. Idrætsklinikken på Århus Sygehus 
var valgt som den første sektor til at sende henvisninger videre til 
EVC.   
 
Fra oktober til og med december modtog Idrætsklinikken på Århus 
Sygehus i alt 860 henvisninger fra praktiserende læger / 
speciallæger. 573 af disse henvisninger blev videresendt til EVC, 
svarende til 67 % af de henvisning Idrætsklinikken havde modtaget. 
Det betyder, at de resterende 287 patienter - eller 33 % af alle 
nyhenviste i perioden - modtog indkaldelse fra Idrætsklinikken med 
et tilbud om behandling indenfor behandlingsfristen. 
  
EVC modtog som nævnt 586 henvisninger fra Idrætsklinikken. 335 
(58 %) blev viderevisiteret til et behandlingstilbud indenfor 
behandlingsfristen, mens 238 henvisninger (42 %) blev sendt retur til 
Århus Sygehus.  
 
Samlet set har 622 patienter ud af de 860 nyhenviste patienter 
modtaget en tid indenfor behandlingsfristen (nogle få patienter har 
fået en tid uden for behandlingsfristen på egen opfordring). Det 
svarer til 72 % af alle nyhenviste patienter i perioden.  
 
Ventetiden på Idrætsklinikken er faldet fra 10-12 uger til 2 uger.  
 
Hvor er patienterne blevet behandlet 
EVC har i alt viderevisiteret 335 patienter i perioden. Patienterne er 
for en stor dels vedkommende viderehenvist til De Vestdanske 
Friklinikker. En række af regionens øvrige ortopædkirurgiske 
afdelinger taget fra i begrænset omfang. Der arbejdes aktivt med at 
øge aktiviteten.   
 
Henvisninger som sendes retur til Århus Sygehus 
EVC har sendt 238 henvisninger tilbage til Idrætsklinikken i Århus, 
hvilket svarer til 42 % af de henvisninger, EVC har modtaget.  
 
Der er forskellige årsager til at henvisningerne sendes tilbage. I nogle 
tilfælde har patienten valgt at bevare deres henvisning til Århus 
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Sygehus med ventetid til følge. I andre tilfælde har det ikke været 
muligt, at tilbyde patienten en tid til behandling indenfor 
behandlingsfristen. Andre årsager er bl.a. manglende 
kontaktoplysninger på patienten, at EVC ikke har kunnet træffe 
patienten, diagnosekompleksitet, og at patienten ønsker at benytte 
sig af en privat sundhedsforsikring.   
 
Udrulningsplan 
EVC styregruppen besluttede på 3. styregruppemøde den 13. januar 
en foreløbig udrulningsplan for EVC. Ekspertområderne hånd, knæ, 
fod, skulder og ryg kobles på EVC område for område i perioden 1. 
april til 1. oktober.  
 


