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Bestilling af konsultation

Patienten kan selv bestille tid til helbredsundersøgelsen ved at kontakte lægehuset og informere om
sin deltagelse i projektet. Patienten kan også blive kontaktet af personale fra lægehuset, hvis patienten
har ønsket det ifm. modtagelse af sundhedsproﬁlen.

Bestilling af
konsultation

Ydelseskode 4411

Til helbredsundersøgelsen skal du/praksispersonalet:
· Informere patienten om formålet med undersøgelsen
· Foretage standardtests (blodprøve, blodtryk samt højde og vægt)
· Foretage specifikke tests (lungefunktionsundersøgelse og/eller EKG)
· Aftale telefonisk opfølgning med patienten

Helbredsundersøgelse
Ydelseskode 4412
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Kontakt forsker
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Forberedelse af
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Helbredsundersøgelsen
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Opfølgning på helbredsundersøgelsen
(4434)

X

Forberedelse af
helbredsundersøgelse

Helbredsundersøgelse

Honorering

X

Forberedelse: helbredsundersøgelse

Som forberedelse til helbredsundersøgelsen skal du/praksispersonalet:
· Gennemgå informationer om livsstilsrisikofaktorer · Udarbejde et forslag til patientens forløb
· Udarbejde et kort journalnotat med forslag til patientens plan for undersøgelse

Spørgeskema

Registrering på
sundhedsmappe

Lægens/praksispersonalets
opgaveﬂow

Ydelseskode

Konkrete opgaver

Opfølgning på helbredsundersøgelsen

Som opfølgning på helbredsundersøgelsen skal praksispersonalet/lægen:
· Konferere om patientens videre forløb: Ved normale værdier kan patienten afsluttes og evt. henvises
til et kommunalt livsstilstilbud. Ved unormale værdier aftales tid til en helbredssamtale hos lægen.
· Vurdere patientens egnethed til evt. deltagelse i interview/observation
· Kontakte patienten telefonisk og sammen med patienten aftale det videre forløb
· Kontakte forskere vedr. dato og tidspunkt for kommende helbredssamtaler?

Opfølgning på
helbredsundersøgelse
Ydelseskode 4434

X

X

Forberedelse: helbredssamtale

Har patienten forberedt sig til helbredssamtalen på min.sundhedsmappe, får du en edifactmeddelelse
herom. Herefter kan du orientere dig i edifact-meddelelsen som forberedelse til helbredssamtalen.

Kr. 155,82

Helbredssamtalen
(4413)

Kr. 469,27

Projektafledt aktivitet
(4414)

Kr. 142,44

Forberedelse af
helbredssamtale

Helbredssamtale

Formålet med helbredssamtalen er at:
· Afdække patientens motivation, ønsker og prioriteringer i forhold til egen sundhed
· Motivere og rådgive patienten
· Sætte et mål for patientens livsstilsændring og lægge en plan for at realisere målet sammen med
patienten
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Helbredssamtale

Ydelseskode 4413
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