Henvisning til og afslutningsnotat fra kommunale
akutfunktioner
Infobrev
Aktuel status på projektet, herunder tidsplan for test og certificering samt efterfølgende drift fra
den 1. september 2020

september 2020

Kort orientering
På baggrund af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen1
har MedCom udarbejdet en teknisk løsning for henvisning til kommunernes akutfunktioner, som understøtter
en effektiv og hensigtsmæssig kommunikation mellem akutfunktioner og deres samarbejdspartnere. Den
tekniske løsning for henvisning til kommunale akutfunktioner vil ligne løsningen for henvisning til
kommunernes forebyggelsestilbud. En henvisning til akutfunktionen skal altid forudgås af et telefonopkald.

Status på projektet
MedCom har dokumenteret og udarbejdet to nye standarder; ”Den gode henvisning til kommunens
akutfunktion (XREF22)” og ”Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22)”. De nye
standarder kan anvendes i drift fra d. 1. september – 1. december 2020.
Se dokumentation, testeksempel og -protokoller for XREF22 her og XDIS22 her. Yderligere information
angående XREF22/XDIS22 eller test og certificering fås ved henvendelse til Anders Jensen, ANJ@medcom.dk.

Fælles overblik
Status for test og certificering samt idriftsættelse af XREF22/XDIS22.
Parter
Lægepraksissystemer

Test og certificering
Lægepraksissystemer: 2. kvartal 2020

Status
Godkendt

Idriftsættelse
1. sept. 2020

Vagtlægesystemer

Vagtlægesystemet i Region Nord, Midt, Syd
og Sjælland
1813 (vagtlægesystemet i Region
Hovedstaden)
Henvisningshotellet (refhost)
Den Nationale Henvisningsformidling
(DNHF)
KMD Nexus
KMD Nexus – Odense Kommune
Columna Cura – 31 kommuner
Columna Cura – Aarhus kommune
Columna Cura – Københavns kommune
DXC (Frederikshavn, Læsø, Morsø, Horsens,
Køge og Ringsted kommuner)
Region Nordjylland (via henvisningshotellet)
Region Hovedstaden og Sjælland
Region Syddanmark

I afsluttende proces

1. okt. 2020

I afsluttende proces

1. sept. 2020

Godkendt
Tidsplan følger, indtil da
anvendes refhost
Godkendt
I afsluttende proces
Godkendt
I afsluttende proces
I afsluttende proces
I afsluttende proces

1. sept. 2020

Godkendt
Godkendt
Efter 2020/2021 (pga. nyt
EPJ-system)
1. kvartal 2021

1. sept. 2020
4. kvartal 2020
I 2021-2022

Henvisningshotel/
henvisningsformidling
EOJ-systemer

Regioner

Region Midtjylland

1

1. sept. 2020
1. dec. 2020
1. sept. 2020
2. uge sept. 2020
4. kvartal 2020
1. okt. 2020

I 2021-2022

Sundhedsstyrelsen: https://www.medcom.dk/media/8591/kvalitetsstandarder-for-kommunale-akutfunktioner-ihjemmesygeplejen251017_vol2.pdf

Pakketabel – anvendes af lægepraksissystemer samt tilgængelig på henvisningshotellet
MedCom har udarbejdet en dynamisk henvisning til kommunernes akutfunktion med aftalte
fraser/overskrifter. XREF22 tilknyttes det dynamiske henvisningsmodul i praktiserende lægers systemer samt
henvisningshotel og DNHF. Funktionen bliver aktiveret, når XREF22 kan anvendes i drift d. 1. september 2020.

Den dynamiske henvisning knyttes til den nye henvisningstandard XREF22. Dette sikrer, at den henvisende
læge automatisk får leveret det rigtige lokationsnummer til borgerens kommune og medtager den relevante
information i henvisningen. Den henvisende læge hjælpes med forudfyldte fraser/overskrifter. På denne måde
mindskes risikoen for fejl og misforståelser mellem parterne, og der sikres ensartet dokumentation og
relevante oplysninger. Med afsæt i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder kan både sygehus-, praksis- og
vagtlæger henvise til kommunens akutfunktion.
Yderligere information angående pakketabellen fås ved henvendelse til Gitte Henriksen, GHE@medcom.dk.

Yderligere information
Ved behov for mere viden henvises til MedCom.dk, hvor både færdige standarder, test eksempler og
testprotokoller kan tilgås. Direkte links herunder.

Standarder
Den gode henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22)
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Den%20gode%20Henvisning%20til%20kommunens%20ak
utfunktion/
Det gode afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22)
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Det%20gode%20afslutningsnotat%20fra%20kommunens%
20akutfunktion/

Information om henvisning til kommunale akutfunktioner
Findes på MedCom.dk her
Yderligere information fås ved henvendelse til projekttemaet i MedCom:
Projektleder Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk
Projektmedarbejder Iben Søgaard, ibs@medcom.dk
Konsulent Karina Møller Lorenzen, kml@medcom.dk

