
Den dynamiske henvisning 

til kommunale akut-

funktioner 

  Sådan kommer du i gang 

Tilgængelig fra september 2020 

Vil du vide mere?  

Praktiserende læger  

Hvad får du med den dynamiske henvisning? 

Ved at bruge den dynamiske henvisning/pakkehenvisningen får du via 

systemet: 

· Leveret lokationsnummeret til borgerens kommune 

· Fraser/overskrifter i feltet ”Kliniske oplysninger”. Overskrifter guider ved 

udfyldelse. 

· Et link til akutfunktionerne på sundhed.dk sammen med sundhedstilbud. 

Det betyder, at du ikke skal udfylde irrelevante felter og dermed sparer tid.  
 

Kommunen får: 

· Henvisningen leveret det rigtige sted 

· Henvisningen rigtigt ind i systemet 

· Ensartede og relevante oplysninger omkring borgeren fra dig 

 

Hvornår kommer den?  

MedCom har udarbejdet den tekniske løsning, som IT-leverandørerne skal i 

gang med at udvikle. Både lægepraksissystemerne og kommunernes 

omsorgssystemer udvikler i 1.-2. kvartal 2020, hvilket betyder, at det kan 

sættes i drift pr. 1. september 2020 imellem lægepraksis og kommuner. De 

regionale IT-systemer udvikler i forskellige tempi og vil først senere gå i drift.   

Kontakt MedComs konsulenter 
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Sådan ser henvisning til akutfunktionen ud Dedikeret standard — bedre dokumentation 

Sundhedsstyrelsen publicerede i april 2017 nye kvalitetsstandarder for 

kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen med henblik på at 

understøtte kvaliteten i akutfunktionerne samt kommunens samarbejde 

med sygehuse og almen praksis. 

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder omfatter derfor krav og 

anbefalinger til indholdet i og tilrettelæggelsen af de kommunale 

akutfunktioner samt til samarbejdet mellem kommune og sygehuse samt 

almen praksis og herunder også lægevagten.  

  

Den dynamiske henvisning til kommunens akutfunktion 

MedCom er på baggrund af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen blevet 

bedt om at udarbejde 2 nye standarder: ”Den gode henvisning til 

kommunens akutfunktion (XREF22)”, som findes i henvisningsmodulet og 

”Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22). 

 

Henvisning til kommunens akutfunktion er lavet som en dynamisk 

henvisning, der findes i alle praksislægesystemer. Den dynamiske 

henvisning gør det let for den henvisende læge at finde det rigtige 

lokationsnummer og medtage den relevante information i henvisningen til 

kommunen. På denne måde mindskes risikoen for fejl og misforståelser 

mellem parterne, og der sikres ensartet dokumentation. En henvisning til 

akutfunktionen skal altid forudgås af et telefonopkald. 


