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Introduktion – billedligt fortalt.
Kort beskrivelse af vedligeholdelse af pakkehenvisningstabel.

Regional dynamisk henvisning for hospital

Regionernes
Praksisinformation
sre

PKO - hospital
Bo Gandil Jakobsen

Automatisk scanning
for ændring.
Regionernes EDI-it-tekniske
kontaktpersoner

Nationale pakkeforløb, på nuværende tidspunkt, hjerte- og kræftforløb, indarbejdes/verificeres i
Praksisinformationsgruppen dvs. den nationale gruppe af Praksiskoordinatorer, der sikrer et fælles indhold i
samarbejde med praktiserende læge og lægefaglig konsulent i MedCom, Bo Gandil Jakobsen.
Planlægning og oprettelse af en ny regional dynamisk henvisning for hospital skal udarbejdes af regionens
praksiskonsulentordning (PKO). I forbindelse med dette skal der i samarbejde med sygehuset/regionen
udarbejdes en forløbsbeskrivelse om emnet og forløbsbeskrivelsen skal publiceres på sundhed.dk.
Oplysninger om henvisningen (se senere), link til forløbsbeskrivelse, ICPC koder og forslag til fraser (indhold
i henvisningen) sendes til MedCom. Praktiserende læge og lægefaglig konsulent i MedCom Bo Gandil
Jakobsen sikrer herefter korrekt anvendt ICPC-kodning og tilretter fraser med henblik på at sikre en
ensartethed i pakkeopsætningen.
MedCom sørger for opdateret information fra forløbsbeskrivelserne på Sundhed.dk ved hjælp af en
webservice fra sundhed.dk og ændringerne rettes herefter manuelt i MedComs database for den
dynamiske henvisning (pakketabellen). Ved ændringer i eksisterende pakker, f.eks. ændrede
lokationsnumre, skal de regionale EDI-it-tekniske kontaktpersoner sende meddelelse om ændring til
MedCom (se side 8.)
Kommunale sundhedstilbud
Kommunernes
Webmaster

KL
Bo Gandil Jakobsen

Automatisk scanning
for ændring.
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Oprettelse af kommunepakketilbud sker efter nærmere fastsatte retningslinjer. Praktiserende læge og
lægefaglig konsulent i MedCom Bo Gandil Jakobsen sikrer konsensus og ensartethed i udformning af
pakkerne.

Hospital
Oprettelse af regional dynamisk henvisning for hospital (Nationale
hospitalspakkeforløb)
Kontaktperson er praktiserende læge og lægefaglig konsulent i MedCom, Bo Gandil Jakobsen. Når
forløbsbeskrivelsen er udarbejdet sendes oplysningerne til MedCom og Bo Gandil Jakobsen
gennemarbejder pakkehenvisningen, specielt i forhold til ICPC koder og fraser.

Tilknytning af eksisterende dynamisk henvisning på en afdeling - Hospitalsregi
Nedenstående punkter skal være oplyst ved tilknytning af en dynamisk henvisning til en afdeling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKS-nummer
Speciale
Navn på afdelingen
Lokationsnummer
Hvilken pakke skal tilknyttes
Sygehushenvisning(REF01) eller røntgenhenvisning (REF02)
Kontakttelefonnummer
Link til nationale/regionale forløbsbeskrivelser
Link til patientvejledninger
Kunne modtage bilag

Hvis den dynamiske henvisning flyttes til en anden afdeling, eller hvis en afdeling får nyt lokationsnummer,
kontakttelefonnummer, SKS kode eller ændrer status for modtagelse af bilag, skal dette sendes til den
regionale redaktion for Sundhed.dk og MedCom (se kontaktperson i bilag 1)

Ændring i eksisterende dynamisk henvisning - herunder fraser og ICPC-koder
Ønsker til lokale ændringer i en eksisterende dynamiske henvisning meldes til MedCom og godkendes af Bo
Gandil Jakobsen
Besluttede ændringer/tilføjelser sendes til den regionale redaktion af Sundhed.dk.

Oprettelse af regional dynamisk henvisning til hospital
Ved planlægning af oprettelse af en ny regional hospitalspakkehenvisning udarbejder regionens
praksiskonsulentordning (PKO) en forløbsbeskrivelse i samarbejde med sygehuset/regionen. Oplysninger
om henvisningen og forslag til fraser (indhold i henvisningen) samt ICPC koder sendes til MedCom.
Praktiserende læge og lægefaglig konsulent i MedCom Bo Gandil Jakobsen sikrer herefter korrekt anvendt
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ICPC-kodning og tilretter fraser med henblik på at sikre en ensartethed i pakkeopsætningen. Når pakken er
vedtaget, sørger regionens praksisinformationsredaktion for at forløbsbeskrivelsen lægges på det regionale
site på Sundhed.dk eller via Sundhed.dk.
Se brugsanvisning her

Kommune
Dynamisk henvisning til kommunale forebyggelsestilbud
Der er udarbejdet en dynamisk henvisning til kommunens forebyggelsestilbud, som hedder ’Kommune –
Forebyggelse’. Den knytter sig til henvisningsstandarden XREF15 og er aktiv i pakketabellen fra 2. januar
2019.
Når lægen henviser borgeren til kommunens forebyggelsestilbud, er det kommunen, der på baggrund af
henvisningen kontakter borgeren og arrangerer den afklarende samtale. På denne måde kommer borgeren
let til det rette forebyggelsestilbud. Samtidig undgås de situationer, hvor borgeren grundet manglende
kontakt ikke kommer i gang med forebyggelsestilbuddet. Ønsker lægen at henvise til et specifikt
forebyggelsestilbud er dette muligt ved at skrive det i henvisningen.
Indtil alle lægepraksissystemer har implementeret XREF15 vil det være muligt at benytte den dynamiske
Kommunehenvisning, som knytter sig til XREF01. Denne skal kun anvendes, hvis ikke Kommune –
Forebyggelse er tilgængelig.
Fraserne i den dynamiske henvisning til kommunens forebyggelsestilbud er som følgende:
•
•
•
•

Afklarende samtale (sæt x)
Specifikt forebyggelsestilbud (skriv hvilket)
Anamnese
Evt. praktiske forhold (transport, tolk, hjælpemidler mm.)

Der udvikles en ny dynamisk henvisning til kommunernes akutfunktion. Denne pakke vil komme til at hedde
Kommune – Akutfunktion. Den vil knytte sig til henvisningsstandarden XREF22. Forventeligt, vil den være
implementeret og i brug fra 1. september 2020.
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Kontaktpersoner
Regioner – oplysninger på Sundhed.dk
Hovedstaden
Kommunikationskonsulent Heidi Rydlund Christiansen 3866 5311

heidi.rydlund@regionh.dk

Sjælland
Chefsekretær

Sanne Ostenfeld Jensen

5787 5603

sojs@regionsjaelland.dk

Syddanmark inkl. kommune
AC fuldmægtig
Annemarie Heinsen
Webmaster
Camilla Elkjær Sørensen

40220107
21353284

Annemarie.Heinsen@rsyd.dk

Midtjylland inkl. kommune
Webmaster
Gert Sund
Webmaster
Jette Christiansen

7841 2233
7841 2234

gert.sund@stab.rm.dk
jette.christiansen@stab.rm.dk

Nordjylland inkl. kommune
Redaktør
Niels Kristian Skibsted

2115 8820

niels.kristian@rn.dk

camilla.elkjaer.sorensen@rsyd.dk;

Kommuner – oplysninger på Sundhed.dk
Hovedstaden
Kommunerne vedligeholder selv informationerne på sundhed.dk (enten direkte eller ved hjælp af
sundhed.dk).
Sjælland
Kommunerne opdaterer selv på sundhed.dk (enten direkte eller ved hjælp af sundhed.dk).
Syddanmark
I samarbejde med kommunerne vedligeholder Syddansk Sundhedsinnovation webmastermedarbejder, se
ovenfor, kommunernes sundhedstilbud på VisinfoSyd, og linker forløbstilbud til Sundhed.dk.
Midtjylland
Kommunerne sender ændringer i skema til sundhed.dk eller Region Midtjyllands webmasters, se ovenfor,
som vedligeholder informationerne på sundhed.dk.
Nordjylland
Kommunerne vedligeholder selv informationerne på Nordjysk sundhed (www.nordjysksundhed.dk), og
regionens redaktør, se ovenfor, eksporterer informationerne til sundhed.dk
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MedCom - pakketabel
Projektmedarbejder
Konsulent

Gitte Henriksen
Lone Høiberg – kun kommune

Konsulent i DAK-E
og MedCom, samt
koordinator for praksis
Læge Bo Gandil Jakobsen
information på sundhed.dk

ghe@medcom.dk
lho@medcom.dk

2125 2281

Bo.gandil@dadlnet.dk

2337 8785

bw@multimed.dk

MultiMed – pakketabel - Refparc
Bente Wengler

EDI-It-Teknisk Kontaktpersoner i alle 5 regioner:
Hovedstaden
Bridges Analyst

Charlotte Ipsen

5182 6412

charlotte.ipsen@regionh.dk

Sjælland
IT-konsulent

Birgit Jeppesen

2452 6853

bjep@regionsjaelland.dk

Syddanmark
IT-konsulent

Ernst Andersen

3058 6433

ernst.andersen@rsyd.dk

Midtjylland
It Teknisk Specialist

Henrik Hermind

2475 9187

edifun@rm.dk

Nordjylland
It-Konsulent
Datakonsulent

Helle Bach Hansen
Lars Ole Larsen

2242 1621
4080 4687

helle.bach.hansen@rn.dk
lars.ole.larsen@rn.dk
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Bilag 1
Til Webmastergruppen, sundhed.dk
Vedligeholdelse af forløbsbeskrivelser på pakkehenvisninger på
sundhed.dk
Nedenfor er kort beskrevet hvilke scenarier/ændringer som udløser en kontakt. Udover
dette er også angivet hvem der skal kontaktes.

Vedligeholdelse
Ny URL ved opdatering af
sundhed.dk
Nyt/ændret
lokationsnummer på afd.
Ny prioritet på henvisningen
(akut, elektiv, særlige
forhold)
Oprettelse af ny
afdeling/sygehus
Nedlæggelse af
afdeling/sygehus
Ændring af kontakttlf.nr.til
afd.
Radikal ændring af
forløbsbeskrivelse
Ændring af procedure ved
indsendelse af henvisning,
f.eks. skal man ikke ringe til
afd. mere
Oprettelse af ICPC-koder til
pakkehenvisningen
Ændring af ICPC-koder til
pakkehenvisningen
Oprettelse af nye fraser til
pakkehenvisningen
Oprettelse af nye
pakkehenvisninger (også
lokale)

Kontakt
MedCom

Mail-adresse
pakkehenvisning@medcom.dk

Evt. tlf
kontakt
6543 2030

MedCom

pakkehenvisning@medcom.dk

6543 2030

MedCom

pakkehenvisning@medcom.dk

6543 2030

MedCom

pakkehenvisning@medcom.dk

6543 2030

MedCom

pakkehenvisning@medcom.dk

6543 2030

MedCom

pakkehenvisning@medcom.dk

6543 2030

MedCom

pakkehenvisning@medcom.dk

6543 2030

MedCom

pakkehenvisning@medcom.dk

6543 2030

Bo Gandil
Bo Gandil
Bo Gandil
Bo Gandil

bo.gandil@dadlnet.dk
bo.gandil@dadlnet.dk
bo.gandil@dadlnet.dk
bo.gandil@dadlnet.dk

2125 2281
2125 2281
2125 2281
2125 2281

Bo Gandil er lægelig konsulent i MedCom vedr. pakkehenvisningen. Kan i tvivlstilfælde
kontaktes på tlf. 2125 2281.
MedCom kan i tvivlstilfælde kontaktes på tlf. 6543 2030, spørg efter Gitte Henriksen.
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