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Vedr. henvisning til diagnose og behandling hos praktiserende dermatologer 
 

Dermatologisk speciallægepraksis har lange ventelister. PLO, FAPS og RLTN er enige om, at det er en fælles 
interesse at arbejde for kortere ventelister.  

Der har gennem en længere årrække hersket uklarhed om henvisningsreglerne i det dermatologiske speciale. RLTN 
og FAPS har nu aftalt en forenkling af reglerne, som har til hensigt at lette de alment praktiserende lægers opgave 
med henvisning til praktiserende dermatolog.  

Samtidig er der enighed mellem FAPS, PLO og RLTN om, at det er vigtigt at sikre, at kun patienter med behov for 
specialistvurdering og -behandling henvises. Derved kan det sikres, at henviste patienter hurtigere ses hos en 
praktiserende dermatolog.  

Nedenfor oplistes dels indholdet i de nye henvisningsregler, der gælder for dermatologisk speciallægepraksis, dels 
hvad der gælder for almen praksis i forbindelse med udstedelse af henvisninger: 

Almen praksis’ opgave: 

Da hudlidelser vanskeligt kan vurderes uden at være set, skal patienten som altovervejende hovedregel være 
vurderet ved fysisk fremmøde i den praktiserende læges konsultation eller via videokonsultation. 

Forud for udstedelse af enhver henvisning skal patientens lidelse være vurderet af en alment praktiserende læge. 

For henvisninger, der udstedes efter konsultation med uddannelseslæger og personale gælder det, at den alment 
praktiserende læge yder den individuelle grad af supervision, der er nødvendig, for at vurderingen sker på 
tilstrækkeligt højt fagligt niveau.  

Henvisningen skal indeholde oplysning om hvilken/hvilke lidelse(r), der henvises for, endvidere beskrives relevante 
kliniske fund, herunder hvor på kroppen, og resultatet af eventuelle undersøgelse(r). Det oplyses også, om der har 
været forsøgt behandling, med hvad, og hvilken effekt det har haft.  

Hvis der henvises for flere forskellige problemstillinger, skal henvisningen indeholder disse oplysninger for hver 
problemstilling/lidelse.  

Hvad indeholder de nye henvisningsregler for praktiserende dermatologer: 

Det kan af en henvisning fremgå, at dermatologen anmodes om at se på en eller flere problemstillinger.  

Hvis patienten ved første konsultation eller senere i det aktuelle forløb præsenterer problemstillinger, der er relateret 
til den problemstilling, som patienten er henvist for, skal de håndteres i samme forløb uden ny henvisning til diagnose 
og behandling. Det gælder eksempelvis, hvis den lidelse, der er henvist for, også findes på andre legemsdele end 
nævnt i henvisningen.   

I tilfælde hvor patienten er henvist fra den alment praktiserende læge, og hvor der på henvisningen anmodes om at se 
på én problemstilling, men hvor patienten under konsultationen selv fremkommer med et andet problem, som ikke er 
anført i henvisningen, skal patienten via egen læge have udstedt en ny henvisning, medmindre den alment 
praktiserende læge som gatekeeper selv kan behandle problemstillingen. 


