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Teknisk løsningsbeskrivelse_henvisningsflow
Forbedring af henvisning og visitation til sygehusbehandling – spor 1
Henvisnings-ID på alle Medcom-standarder anvendt i kommunikationsflow
for forløb opstartet med en sygehushenvisning (REF01)
Overordnet beskrivelse af løsning: For at gøre det teknisk muligt at skabe overblik over
elektronisk kommunikation for forløb opstartet med en sygehushenvisning (REF01), skal
henvisnings-ID tilføjes alle MedCom standarder, som anvendes i kommunikations- og
visitationsflowet mellem henviser og modtager.
Systemer: Gælder alle regionale EPJ-systemer, samt alle Lægepraksissystemer inklusive
systemer til speciallæger og privathospitaler. Gælder ikke kommunale systemer.
Systemkrav: REF01 sendes med et unikt ID nummer på 28 tegn, som indsættes i feltet
”ForloebsNr”. Dette ID nummer vil herunder blive benævnt henvisnings-ID.
Korrespondancemeddelelsen (DIS91), Bookingsvar (DIS13) og Epikriser (DIS01 og DIS02)
har alle et tilsvarende ”ForloebsNr” felt til henvisnings-ID’et.
1. Alle korrespondancemeddelelser (DIS91) som anvendes til at besvare en modtaget
REF01, skal indeholde det tilsvarende henvisnings-ID i ”FoerloebsNr” feltet. Dette kan
fx gøres vha. en ”Besvar med korrespondance” funktion, som åbner en ”svar-DIS91”
for en valgt REF01, og automatisk indsætter henvisnings-ID’et i DIS91.
2. Alle korrespondancemeddelelser (DIS91) som anvendes til at besvare en modtaget
korrespondancemeddelelse (DIS91) med et henvisnings-ID i ”FoerloebsNr” feltet, skal
ved afsendelse indeholde samme tilsvarende henvisnings-ID i ”FoerloebsNr” feltet.
Dette kan fx gøres vha. en ”Besvar med korrespondance” funktion, som åbner en
”svar-DIS91” for en valgt DIS91, og automatisk indsætter henvisnings-ID’et i DIS91,
hvis et sådan findes i den DIS91, som skal besvares.
3. Alle Bookingsvar (DIS13) for aftaler i forløb (ambulant eller indlæggelse), som er
knyttet til en sygehushenvisning (REF01), skal ved afsendelse indeholde henvisningsID i ”FoerloebsNr” feltet. Hvis der er mere end én REF01 tilknyttet forløbet, skal det
være muligt for brugeren at vælge den relevante REF01 for aftalen som skal bookes.
Bookingsvar sendes uden henvisnings-ID, hvis der ikke er tilknyttet REF01’ere til
forløbet (fx akutte forløb uden henvisning).
4. Alle epikriser (DIS01 og DIS02) for forløb (indlæggelse eller ambulant), som er knyttet
til en sygehushenvisning (REF01), skal ved afsendelse indeholde henvisnings-ID i
”FoerloebsNr” feltet. Hvis der er mere end én REF01 tilknyttet forløbet, skal det være
muligt for brugeren at vælge den relevante REF01 for epikrisen. Epikriser sendes uden
henvisnings-ID, hvis der ikke er tilknyttet REF01’ere til forløbet (fx akutte forløb uden
henvisning).
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