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Patientens mulighed for at kræve henvisning til hospital
Forretningsudvalget anmodede på sit møde den 22. oktober 2019 om,
at der blev redegjort for, om en patient kan kræve henvisning til
hospital, hvis man synes, at ventetiden til speciallægepraksis er for
lang.
Problemstillingen er kompleks, og det afhænger bl.a. af, om der er
udarbejdet regionale patientforløbsbeskrivelser/visitationsretningslinjer
for området.
Hvis man skal behandles hos en praktiserende speciallæge, forudsætter det, at der er henvist fra den alment praktiserende læge.
Det kræver dog ikke henvisninger, hvis man skal til praktiserende
øjen- og øre-næse-halslæger.
Hvis patienten henvises til speciallægepraksis eller selv bestiller tid
hos en øjen- eller øre-næse-halslæge, er der hverken udredningseller behandlingsret.
Patienten aftaler i fleste tilfælde med den alment praktiserende
læge, om der skal henvises til hospital eller speciallægepraksis, hvis
patienten ud fra en lægefaglig vurdering kan behandles/undersøges
begge steder.
I de tilfælde hvor der foreligger regionale patientforløbsbeskrivelser/visitationsretningslinjer og disse foreskriver, at patienten skal
ses hos en praktiserende speciallæge inden, der eventuelt henvises
til hospitalerne, kan patienten ikke selv vælge. Det betyder, at
patienter med øjen-, øre-næse-hals- og hudsygdomme som udgangspunkt skal omkring en praktiserende speciallæge, før de
eventuelt kan henvises til et hospital. Det samme er gældende for
forskellige neurologiske problemstillinger.
Hvis hospitalerne inden for disse specialer modtager henvisninger
på patienter, der jf. forløbsbeskrivelser/visitationsretningslinjer
hører hjemme i speciallægepraksis, har de mulighed for at afvise
henvisningen. Det vil sige, at patienten ikke har krav på at blive
henvist til hospitalsbehandling. Hvis der ikke er sådanne forløbsbeskrivelser/visitationsretningslinjer, må hospitalerne ikke afvise
henvisningen, selvom hospitalet vurderer, at patienten rent fagligt
kan ses i speciallægepraksis. I disse tilfælde træder patientrettighederne i kraft, når hospitalet har modtaget henvisningen og
patienten kan gøre brug af udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetidsgarantien ikke kan overholdes.
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