Henvisning til Københavns Kommunes SundhedsTeam. Faxes til 3317 6727
Udfyldt af:________________________ Dato._______

1. Stamoplysninger

Patient navn
Patientens seneste folkeregisteradresse
Telefon:
Egen læge
Telefon

CPR:

Ingen læge

2. Bekræftelse af samtykke

Ja, SundhedsTeam må kontaktes. Incl. journalkopi:
Underskrift:

Dato:

3. Henvisningsoplysninger

Dato for henvisning:
Henvist af sygehus:
Afdeling:

kontaktpersonale:

4. Henvisningsårsag

5. Daglige rutiner

Faste tilholdssteder (værested, herberg, natcafé)
Socialcenter/ rådgivningscenter:
Gadeplansmedarbejder? Navn:
Andet:
Se vejledning på bagsiden
Denne faxformular kan hentes på www.hjemlosesundhed.dk

Gennemgang af fax seddel
Ad.1 stamoplysninger
• Patienten navn: såfremt patienten ikke
ønsker at opgive navn eller cpr. nummer.
beskrives vedkommende ud fra specielle
kendetegn eller andre muligheder for at
genkende vedkommende
• CPR nummer: hvis patienten ikke ønsker at
oplyse er det muligt at henvise uden CPR.
• Sidst kendte folkeregisteradresse er vigtig
da det giver mulighed for at finde ud af
hvilken kommune der kan tilbyde hjælp.
• Telefon: Mobiltelefonen er udbredt blandt
hjemløse og giver den bedste mulighed for
at skabe kontakt på gaden.
• Egen læge: navn, adresse
• Telefon: egen læges telefonnummer
• Hvis ingen læge sættes kryds.

Hvad er Københavns Kommunes
SundhedsTeam?

Ad.2 Samtykke
• Underskrift: patientens accept af henvisning
hvis journalkopi / eller epikrise må
medsendes sættes kryds.

Hvad er målgruppen?

Ad. 3 Henvisningsoplysninger
• Dato for henvisning: den dag faxen er
afsendt.
• Henvist af sygehus: sygehusets navn
• Afdeling: afdelingens navn / nummer
• Kontaktpersonale: Navn på personale det
kan være relevant at kontakte med henblik
på yderligere oplysniinger.
• Afdelingens telefonnummer / lokalnummer
Ad. 4 Henvisningsårsag
• Kort beskrivelse af situation, indlæggelsesårsag og hvorfor patient/ afdeling ønsker
kontakten til SundhedsTeam.
Ad. 5 Daglige rutiner
• Faste tilholdssteder (værested, herberg,
natcafé, bænk) denne oplysning giver
større mulighed for at finde og tage kontakt
til patienten.
• Socialcenter eller rådgivnings-center giver
større mulighed for at tilbyde den rette
hjælp
• Gadeplansmedarbejder: giver større
mulighed for at tilbyde den rette hjælp

SundhedsTeam består af 4 sygeplejersker og 1 læge og
er en del af indsatsen overfor for hjemløse. Det er en
social og sundhedsfaglig indsats til de borgere som
ønsker hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den.
SundhedsTeam er organiseret som en almen
lægepraksis med eget ydernummer, bortset fra at der
ikke er nogen fast klinik. I hverdagen betyder det, at vi
opsøger, den enkelte borger der hvor han/hun opholder
sig. Al kontakt, planlægning og behandling foregår i tæt
samarbejde med borgeren. SundhedsTeam forsøger at
opnå kontakt med borgeren hurtigst muligt, inden 7
dage efter henvisning og fungerer som brobygger
mellem den enkelte og sundhedssystemet.

Målgruppen er hjemløse eller andre svært
marginaliserede borgere med sundhedsproblemer, hvor
kontakten mellem sundhedssystemet og den enkelte
ikke fungerer. Det kan være en borger som ikke har
kontakt med egen læge eller en som har svært ved at
opholde sig i de rammer der tilbydes på et hospital.

Henvisning
Henvisning foregår helt enkelt ved at kontakte
SundhedsTeam pr. telefon eller denne fax.
SundhedsTeam kan altid kontaktes med henblik på råd
og vejledning. Teamets arbejdstid er mandag til fredag i
dagtimerne. Der kan lægges besked på
mobiltelefonnumre døgnet rundt.
Angående borgere med sidst kendte adresse i Indre by,
Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Brønshøj, Tingbjerg og
Husum:
Tlf.: 2764 8100 / 2764 8400
Angående borgere med sidst kendte adresse på Amager,
Christianshavn, Vesterbro, Sydhavnen, Valby og
Vanløse:
Tlf.: 2764 8200 / 2764 8300
Eksisterer der ingen tidligere kendt adresse i
København, kan alle numre benyttes.

