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Teknisk løsningsbeskrivelse_henvisningsflow
Forbedring af henvisning og visitation til sygehusbehandling – spor 3
Advis om viderehenvisning
Overordnet beskrivelse af løsning: Når en henvisning videresendes i et system internt
eller eksternt (via lokationsnumre og national server), kan dette ofte forekomme ifm.
viderehenvisning/omvisitering. Det kan i sådanne tilfælde skønnes relevant at informere
den oprindelige afsender af henvisningen, fx ved viderehenvisning til anden region eller
privathospital. Der ønskes en semiautomatiseret advis-løsning, som kræver et minimum
af manuel indtastning, sammenlignet med fx information om viderehenvisning via en
korrespondancemeddelelse. Adviset vil være en ny standard som udvikles af MedCom –
muligvis med udgangspunkt i det moderniserede advis, som pt. udvikles som afløser til de
nuværende indlæggelses- og udskrivningsadviser (DIS20 og DIS17). Datafelter til den
ønskede viderehenvisnings-advis kan derfor ikke på nuværende specificeres.
Systemer: Alle regionale EPJ-systemer som viderehenviser sygehushenvisninger (REF01),
skal som minimum kunne sende advis’et. Alle lægepraksissystemer inkl. systemer til
speciallæger og privathospitaler skal som minimum kunne modtage og vise advis’et.
Løsningen gælder ikke kommunale systemer
Systemkrav ved advis-afsendelse:
1. Ved viderehenvisning eller videresendelse af en henvisning skal det i systemet
være muligt at tilvælge aktivering af advis til henvisningens oprindelige afsender.
2. Adviset skal automatisk udfyldes med henvisnings-ID og advis-modtager
(=oprindelig afsender af henvisning).
3. Advis’et skal automatisk udfyldes med advis-afsender, fx fællesvisitation eller
afsendende afdeling.
4. Advis’et skal udfyldes med relevant svar-modtager, hvis oprindelig henviser
ønsker at besvare advis’et med en korrespondancemeddelelse (DIS91).
Svarmodtageren kan være forskellig fra advis-afsenderen.
5. Adviset skal automatisk udfyldes med information om modtageren af
henvisningen ved viderehenvisning, såsom fx region, hospital og afdeling.
6. Det skal være muligt at vælge en standardtekst i adviset – dog uden mulighed for
fritekst.
7. Adviset skal afsendes når henvisningen afsendes til ny modtager.
Systemkrav ved advis-modtagelse:
1. Adviset skal vises i eventuelle indbakke-oversigter sammen med anden
indkommende elektronisk kommunikation.
2. Hvis modtagersystemet har implementeret advarsel ved manglende svar på
henvisning, skal advis’et inkluderes i søgninger efter svar med relevant
henvisnings-ID som beskrevet herover.
3. Hvis advis’et besvares med en korrespondancemeddelelse (DIS91), skal
henvisnings-ID’et indsættes i denne DIS91. Modtager af DIS91’en indsættes
automatisk til svar-modtager, som angivet i advis’et jf. punkt 4 herover.
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