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Der er 2 typer kommunale henvisninger med tilhørende afslutningsnotat delvist i drift, forebyggelsesområdet XREF15
fra januar/december 2019 og akutfunktioner XREF22 fra september/november 2020. Øget funktionalitet er
efterspurgt.
•
•
•
•

•

At manglende regioner og vagtlægesystemer har implementeret standarderne
At monitorere anvendelsesniveau hos både praksislæger, vagtlæger og regioner samt kommuner.
At imødekomme kommuners ønske om at sygehushenvisning (REF01) kan fjernes fra drift ift. kommunale
områder.
At opfylde behov for en generel version af kommunehenvisning med overskriftfelt f.eks. ifm. tele-KOL/medicin
understøttes ifm. MedComs FHIR-version af XREF15 idet der sker en tilføjelse af nyt felt og navn i FHIRversionen (= ny version).
Koordinere erfaringer med XREF22 i MedCom arbejdsgruppe for akutområdet som er nedsat i regi af DAPinitiativ.

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning
Projektstatus
Praksislæger, kommuner, nogle regioner og vagtlægesystemer anvender standarderne dog er akutområdet /XREF22
og XDIS22 fortsat i implementeringsfase. Region Midtjylland og Region Syddanmark har endnu ikke implementeret
XREF22 og XDIS22, Det formodes at Region Midtjylland implementerer 2022. Region Syddanmark implementering
af XREF15 og XDIS15 afventer implementering af ny EPJ. Færdiggørelse af XDIS22 hos vagtlægesystemleverandør
(Logis) i proces. Der er meget forskellig brug af de forskellige typer henvisninger ift. de forskellige kommunale
fagområder, analyse og opfølgning kan overvejes f.eks. kan praktiserende læger formodentlig reducere brugen af
sygehushenvisninger.
Den nye FHIR-version af XREF15 og XDIS15 med samtidig indførsel af overskriftsfelt indgår i MedComs samlede
tidsplan for modernisering af standarder. Tidsramme er endnu ikke vedtaget. Der foreligger teknisk afklaring på
indhold af den nye version. Arbejdet er på standby indtil der er afklaring af hvornår FHIR implementering af
henvisninger skal påbegyndes.
Maj 2022 har Region Hovedstaden og Region Syddanmark ifm. FUT-projektet forespurgt om regionerne kan
fortsætte med at sende sygehushenvisning til hjemmesygeplejen i tilfælde af kommunehenvisningen XREF15 ikke
kan anvendes. KL accepteret dette på kommunernes vegne efter anbefaling fra MedCom, Flere kommuner havde
ellers ønsket at udfase sygehushenvisningen, men da ny version af kommunehenvisningen endnu ikke tilgængelig
skal det være muligt for regionerne at anvende sygehushenvisningen ifm., FUT-projektet.
Største risiko i projektet
Manglende fælles brug af målrettede standarder som kommunehenvisningsstandarderne vedligeholder usikkerhed
hos de kliniske brugere omkring hvilke standarder som skal anvendes hvornår og giver ekstra omkostninger på drift.
Implementeringsplan fra Region Syddanmark afventes. Uvished omkring FHIR-tidsplan samt tele-KOL-tidsplan
vanskeliggør koordinering.

Milepæle

Plan

1. Region Midtjylland har implementeret de 2 eksisterende typer
kommunehenvisning
2. Region Syddanmark har implementeret de 2 eksisterende typer
kommunehenvisning
3. Alle kommuner anvender XREF22 og XDIS22
4. Ny/ændret version af XREF15 & XDIS15 i FHIR-format
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Nået

Monitorering

Kommunale henvisninger
Status på implementering
I MedComs kommunestatistik ses hvilke typer MedCom meddelelser som den enkelte kommune modtager/afsender
og kan ses på MedComs hjemmeside https://www.medcom.dk/statistik/kommuner

Optælling på februar måned 2022 viser følgende status
Henvisning kommunale forebyggelsestilbud:
• Alle kommuner modtager henvisning til kommunernes forebyggelsestilbud (XREF15)
• Kommuneafslutningsnotat (XDIS15) anvendes hvis relevant. 36 kommuner per februar 2021, antal
meddelelser per kommune meget svingende og det ser ud til at XDIS15 også anvendes uafhængigt af
XREF15 men f.eks. også ifm. afslutning på genoptræning og indenfor hjemme(syge)plejen.
Henvisning kommunale akutfunktioner:
• Alle kommuner kan modtage henvisning til kommunernes akutfunktion (XREF22). 53 kommuner per februar
2021, antal meget svingende
• Afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion (XDIS22), skal anvendes hvis henvisning foreligger. 8
kommuner per februar 2021
Sygehushenvisning til kommuner (skal udfases indenfor nogle områder på et tidspunkt)
• Sygehushenvisning (REF01/XREF01) fortsat i drift da ikke alle regioner kan de nye henvisninger. Alle
kommuner modtager REF01/XREF01 både antal og fordelingen på om afsender er hospital eller
praksislæger er meget forskellig fra regionsområde til regionsområde. Regionerne sender sygehushenvisning til kommunal tandpleje. Der er fortsat for mange praktiserende læger som sender
sygehushenvisning i stedet for en kommunehenvisning, analyse og opfølgning kan overvejes.

For henvisning til kommunale forebyggelsestilbud findes yderligere en statistik fordelt på regions niveau. Der findes
både grafisk visning samt tal per kommune på MedComs hjemmeside https://www.medcom.dk/projekter/kommunalhenvisning/henvisning-til-kommunernes-forebyggelsestilbud/statistik
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