Social og sundhedsområdet

Kommunal henvisning og afslutningsnotat – XREF22 & XDIS22
Dato: September 2020

Projektleder: Dorthe Skou Lassen

Formål:
Fra 1. september 2020 skal henvisning til kommunale akutfunktioner samt afslutningsnotat anvendes i drift.
Praktiserende læger, vagtlæger og sygehuslæger kan let henvise deres patienter til kommunens akutfunktion.
I henvisningen, jvf. kvalitetsstandarder fra SST, skrives henvisningsårsag, behandlingsplan, observationsplan samt
plan for opfølgning og tilbagemelding.


MedCom skal teste & certificere it-leverandørerne samt monitorere implementering og udbredelse.

Der koordineres med erfaringer i MedCom arbejdsgruppe for akutområdet som er nedsat i regi af DAP
initiativ.
Deltagere:
Leverandør:
Kommunale akutfunktioner, praksislæger, regioner,
EOJ-, EPJ-, PLS- it leverandører, vagtlægesystemer,
vagtlæger
henvisningshotel (REFHOST + DNHF)


Læse mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning/henvisning-til-kommunale-akutfunktioner
Projektstatus
MedCom færdiggør lokationsnumre på kommunal akut funktion på sundhed.dk ved at anvende EOJ-lokationsnumre
på udestående i pakketabel. IT-leverandører er godkendt i test & certificering undtagen de aftalte 3 vest regioner.
DNHF planlægger implementering af XREF22 per 1. november 2020 imellem varetager REFHOST hotelfunktionen.
14 kommuner var ikke klar per 1. september og 5 kommuner er forsinket mellem 1-3 dage, kompenserende løsning
aftalt undtagen for Københavns kommune. Region Hovedstaden og dermed og Region Sjælland afventer at
Københavns kommune bliver klar forventeligt d. 1. december 2020. Adskillige kommuner starter standarderne op i
samarbejde med praksislæger i løbet af de kommende måneder, det er indtrykket at samarbejdsaftaler først nu bliver
konkretiseret.
Strategisk lige nu
Mere specifik tidsplan end år 2021 afventes fra Region Midtjylland samt Region Syddanmark (er i udbud af EPJ). I
overgangsperioden kan der anvendes REF01/korrespondance. REFHOST anvendes indtil DNHF er klar. Den faglige
styregruppe skal orienteres via nyhedsbrev og videomøder hvor en opfølgningsøvelse bør drøftes. MedCom forsøger
at kontakt til netværk af kommunale praksislæger som part i den samlede kommunikation. FHIR version skal indgå i
kommende plan for udfasning af edifact. Videndeling via MedCom akutgruppe under DAP kommunal kommunikation.
Fagligt/teknisk lige nu
Det skal afklares om der kan gøres yderligere tiltag for at sikre, at det kliniske personale kender og vil anvende
XREF22, der er samarbejdsaftaler af forskellig karakter i hver region. Det skal sikres at MedCom statistikker omfatter
XREF22 & XDIS22. Det udestår at MedCom får udarbejdet skriftlige retningslinjer for videresendelse, det har skabt
usikkerhed for en enkel leverandør at dette mangler. Retningslinjerne bør være gældende for alle standarder, kan
baseres på erfaringer med henvisninger og tilstræbes enkelhed og muligheder i moderniseret infrastruktur.
Risikolog
Der kan være usikkerhed på hvornår XREF22 skal anvendes, hvis der ikke er klare lokale aftale omkring dette.
Mange parter er involveret. Der kan være it-leverandører som ikke er klar.
Milepæle

Plan

Nået

1
2
3
4

01.05/08.2020
01.07.2020
01.09.2020
01.11.2020

01.09.2020
02.09.2020

Kommunale sundhedstilbud på Sundhed.dk og i MedCom pakketabel
Alle relevante it-leverandører godkendt på XREF22 & XDIS22
Praksislæger, vagtlæger, kommuner & 3 regioner i drift
Opfølgning om alle kommuner har modtaget XREF22

1

Monitorering

Kommunal henvisning og afslutningsnotat – XREF22 & XDIS22
Afventer implementering inden der kan generes statistikker
17 systemer skal testes & certificeres og 3 vans leverandører skal ajourføres

Test dato

Godkendt dato

NOVAX

3. april 2020

Sommer 2020

WinPLC

3. april 2020

Sommer 2020

EG Clinea

3. april 2020

Sommer 2020

ClinicCare

3. april 2020

Sommer 2020

Ganglion

3. april 2020

Sommer 2020

CGM XMO

3. april 2020

Sommer 2020

MultiMed Web

3. april 2020

Sommer 2020

MyClinic

3. april 2020

Sommer 2020

8 LPS-systemer

2 Vagtlægesystmer
MedWin Vagt (4 regioner*)

September 2020

1813

Sommer 2020

2( -4) Regionale systemer
Nordjylland (anvender REFHOST/DNHF)

Sommer 2020

Midtjylland

minus

Syddanmark
Sjælland og Hovedstaden

minus
4. juni 2020

Sommer 2020

Nov. 2019

September 2020

2 Hotel løsninger
Henvisningshotellet (REFHOST)
Den Nationale Henvisningsformidling
DNHF)
3 EOJ-leverandører
Cura

September 2020

Nexus

September 2020

DXC

September 2020

3 VANS
KMD

Info

TrueCommerce

info

MultiMed

info

*Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark,
Sjælland
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