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ELEKTRONISK HENVISNING TIL
PAKKEFORLØB- AKUT KORONART
SYNDROM OG STABIL ANGINA
KOMMISORIUM

Implementeringen af pakkeforløb ved udredning af patienter mistænkt for IHD muliggør planlægning,
monitorering og sikrer ensartede patientforløb. Pakkeforløbene er implementeret i alle regioner og en
fortsat udvikling pågår.
Der har flere steder været igangsat tiltag med henblik på at etablere elektronisk henvisning for at lette
visitationen af patienter og facilitere en ensartet henvisningsprocedure.
Elektronisk henvisning over regionsgrænser har vist sig et problem pga. af begrænsning i
mulighederne for informationsudveksling mellem regioner.
En forudsætning for en god og ensartet procedure for henvisning mellem hospitaler i Danmark er at
der er enighed om indholdet i henvisningerne, og at det sikres at de variable der ønskes oplyst i
henvisninger ligger i tråd med de variable og definitioner der i øvrigt er vedtaget i Dansk Cardiologisk
Selskab som værende relevante for de nationale invasive databaser. Samtidigt bør en elektronisk
henvisning muliggøre en rationaliseret arbejdsgang således at de fremsendte variabelinformationer
direkte kan importeres i den modtagende afdelings elektroniske journal.
Med henblik på at Dansk Cardiologisk Selskab medvirker til en ensartet og rationaliseret national
håndtering af begge IHD pakkeforløb ønskes der fra den invasive gruppe udarbejdet


en skabelon med forslag til indholdet af en elektronisk henvisning til de 2 pakkeforløb som
omhandler mistanke om iskæmisk hjertesygdom. Der ønskes både forslag til hvilke variable
der bør indgå samt til definitionen af den enkelte variabel. Disse skal i videst muligt omfang
lægge sig op ad vedtagne variable og definitioner for de kardiologiske databaser med henblik
på at kunne indarbejdes i disse på sigt.



Et forslag til teknisk håndtering af e-henvisningens gang fra hhv henvisende afdeling / primær
sektor til modtagende afdelings elektroniske journal/database .



En strategi for hensigtsmæssig inddragelse af relevante aktører mhp praktisk implementering
– herunder om der skal stiles mod national eller regional initiering



En tidsramme for arbejdet.

Der indledes med det ”akutte koronare syndrom” efterfulgt af ”stabil angina”.

