HENVISNING TIL VESTSJÆLLANDS ØJENKLINIK SLAGELSE
Henvisningsårsag og symptomer.

Hvis pt. har symptomer?
Debuttidspunkt?

Denne henvisningsskabelon må kun
benyttes ved henvisning til Vestsjællands
Øjenklinik Slagelse. Den må ikke benyttes
ved henvisning til andre øjenklinikker.
Dette bedes respekteres!
Nyeste udgave ligger på vsoks.dk

Et eller begge øjne?
Formforvrængninger?

Sløret syn – konstant eller svingende?

Udvikling/ændring af symptomer?

Tidl. øjenhistorik
Har pt. været ved øjenlæge før? Hvem? Hvorfor ikke fortsætte der?

Er pt. blevet øjen-opereret? For hvad og på begge øjne?

Kendte øjensygdomme?

Hvor lang tid har du set/vurderet pt. og for hvad?

Vi anbefaler, at du diskuterer patienten med jeres tilknyttede øjenlæge. Hvad fandt man frem til?

Hvis patienten har været ved en anden øjenlæge, anbefales det meget kraftigt, at patienten henvises dertil. Hvis patienten alligevel
henvises til os, skal der angives en klar og rimelig årsag til, at patienten skal op startes i et nyt forløb. Det er generelt ikke en fordel, at
starte hos en ny øjenlæge, når en anden øjenlæge allerede har set og vurderet patienten tidligere. Vi forbeholder os retten til at henvise
til tidligere øjenlæge.
Vi beder optikerne respektere dette!
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Hvis du har synsfelter, billeder eller andre undersøgelser bedes de vedlægges!
Venstre øje

Højre øje

Tegn gerne hvad du har set og hvor henne og om der er udvikling siden sidste besøg.

Henvisning fra optiker
Ver. 6.5

Ansvarlig: ND

21/12/2018

HENVISNING TIL VESTSJÆLLANDS ØJENKLINIK SLAGELSE

Information til patienten

Valg af øjenlæge
Der kan frit vælges øjenlæge uden krav om henvisning. Hvis der er utilfredshed over vores ventetid, tilgang til øjensygdomme,
undersøgelser eller behandling, kan du altid vælge en anden øjenlæge. Og det anbefales, at patienten finder en øjenlæge med
den tilgang, som patienten finder bedst egnet.
Besøg i øjenklinikken og undersøgelser
Patienten skal være bekendt med, at vi i vores klinik vægter grundige undersøgelser, information og patientinddragelse meget
højt. Undersøgelserne er derfor typisk grundige og længerevarende.
Ved dit besøg (samt evt. efterfølgende besøg) vil du ofte få dryppet øjne, så dine pupiller udvides. Dette medfører en mere
grundig undersøgelse. Som bivirkning vil synet være sløret og du vil ikke kunne køre bil eller benytte personfarligt udstyr i de
efterfølgende 4 timer. Samtidigt bliver du også forbigående mere lysfølsom. Du skal altid gøre personalet opmærksom på om du
er allergisk overfor lægemidler eller konserveringsmidler eller har udviklet kløe, rødme og hævelse efter brug af øjendråber.
Du bliver først undersøgt af sygeplejersken, hvor der bl.a. laves synsundersøgelse, foto og skanning af øjet. Herefter bliver du set
af øjenlægen, der undersøger dig yderligere, og samler op på alle undersøgelser. Endeligt vil du blive informeret om evt.
øjensygdomme og hvordan det videre forløb skal være.
Du gøres opmærksom på, at det samlede tidsforbrug inkl. alle undersøgelse og information kan være op til 2 timer. Der er gratis
parkering i en vis periode, og det er patientens ansvar at holde øje med parkeringsreglerne og handle herefter.
Hos Vestsjællands Øjenklinik vægter vi god og respektfuld opførsel meget højt. Vi forventer at patienterne kan respektere dette.
SMS-service
Vi anbefaler, at du opgiver dit mobiltelefonnummer når du ringer og får en tid. Herved vil du få SMS om mødetider samt
information om ændringer af mødetidspunkt, hvis dette skulle blive aktuelt.
Du bør også taste dit mobiltelefonnummer når du møder i klinikken på ankomstskærmen mhp. SMS fremover.
Øjensygeplejerskens og øjenlægens vurdering
Patienterne er ofte henvist med en særlig diagnose i tankerne. Men patienten skal være indstillet på, at vi forbeholder os retten
til at lave vores egen øjenundersøgelser og vurdering.
Forberedelser inden dit besøg
For at opnå det bedst mulige forløb, anbefaler vi, at patienten orienterer sig på vores hjemmeside (www.vsoks.dk) og printer
relevant spørgeskema ud inden besøget hos os (http://vsoks.dk/wp-content/uploads/Spørgeskema-til-nye-patienter.pdf)
Patienten skal huske, at medbringe alle dråber, der har været brugt til behandling. Patienten skal medbringe alle de briller der
benyttes. Hvis patienten har været ved andre optikere, øjenlæger eller øjenafdelinger, bør patienten indhente papirerne til os
inden første besøg.
Udeblivelser
Vi oplever dagligt udeblivelser uden afbud, hvilket er utroligt ærgerligt, da andre patienter kunne drage fordel af tiderne. Hvis du
ønsker at aflyse din tid, skal du meddele dette senest kl 8.00 på undersøgelsesdagen. Det kan gøres døgnet rundt på
afbudstelefonsvaren. Du skal indtale dit navn, cpr. og den tid som du ønsker at aflyse. Du kan ikke bede om en ny tid på
afbudstelefonen. Her skal du ringe i telefontiden og få en ny tid. Telefonsvaren besvares ikke.
Udeblivelser uden afbud kan koste 250 kr. inden du kan få en ny tid.

Når optikerne henviser til øjenlægen, er der ofte behov for en ny vurdering. Vi anbefaler, at diagnosticeringen og evt. behandling
overlades til Vestsjællands Øjenklinik Slagelse. Herved undgår vi, at patienter med misforståede forventninger og tanker om deres øjne
og evt. behandling, bliver skuffet og forundres over vores vurdering.
Hvis optikeren eller patienten er uenig i vores vurdering og beslutning, kan der altid søges en 2nd opinion ved en anden øjenlæge. I disse
situationer vil vi typisk anbefale, at patienten og samarbejdet med optikeren overgår til den nye øjenlæge. Det er ikke frugtbart for
patienten, at de samarbejdende parter er uenige om retningen af forløbet.
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