Til
Tove Lehrmann, regionsyddanmark
Henrik Schroll, DAK-e
Jens Parker, PLO
Gitte Henriksen, MedCom

Rugårdsvej 15, 2. sal
DK-5000 Odense C
Telefon 6543 2030
Direkte 6543 2021
Telefax 6543 2050

Mødeindkaldelse – Forberedelsesgruppe til nye e-henvisninger
Fredag den 17. april kl. 09.15-12.30 hos MedCom
Som tidligere aftalt igangsætter MedCom et forløb omkring videreudvikling af den
elektroniske henvisning, primært til sygehusdrift.
Forløbet tænkes at være således:
17. april – baggrundsgruppe drøfter problemstilling, opgaver og ønsker til ny
henvisning som beskrevet i vedlagte bilag. Der udpeges deltagere i det fremtidige
arbejde.
12. maj – de udpegede deltagere mødes, og der gennemgås et program indeholdende
ex.:
- Problemstillinger, nuværende henvisning
- Hvordan håndterer man kræftpakker mv. i de enkelte regioner i dag?
- Nye pakker på vej
- Udenlandske erfaringer og løsninger med dialogbaserede henvisninger
- Ønsket udvikling
- Forslag til udvikling af reviderede standarder, trinvist eller?
- Endemålet for en dynamisk henvisning
- Er det realistisk?
- Tidshorisont
- Osv.
Der tænkes inviteret oplægsholdere til at belyse de punkter, vi skal have
gennemgået.
MedCom har allerede aftale med demonstration af en dynamisk henvisning, som
den bruges på New Zealand.
12. juni - forslag til løsninger fremlægges for gruppen og gennemdrøftes.
Dagsorden aftales.
Evt. onsdag den 19. august – endeligt forslag, der sendes til MedComs styregruppe
til behandling på dens ordinære møde den 3. september.
Læs gerne vedlagte bilag til på fredag.
Der ydes sædvanlig rejse- og mødegodtgørelse efter MedComs regler.
Venlig hilsen
Ib Johansen
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Elektroniske henvisninger – MedCom-standarderne
Forslag til ændringer i forbindelse med pakkeforløb, kommunale tilbud og dialogbaserede løsninger

Siden 1995 har der været anvendt EDI-henvisninger fra lægepraksis til sygehusene, med en seneste
revision i 2001 med indførelse af ”Den gode henvisning”.
Det er en fælles henvisning, der dækker alle sygehusspecialer og alle landets sygehuse.
I dag sendes mere end halvdelen af alle henvisninger elektronisk med denne standard.
Udfordringer:
Der er en række mangler ved den nuværende henvisning. Bl.a. kan der ikke vedlægges yderligere
dokumenter, og den kan ikke målrettes bestemte specialer og deres krav til bl.a. forundersøgelser mv.
Med indførelse af kræftpakkerne er der desuden en udfordring rent logistikmæssigt i at få
henvisningerne sorteret ud, så de kan behandles inden den fastsatte tidsfrist og få sikret, at bestemte
procedurer og vejledninger for den pågældende ”pakke” informeres ud.
Der er derfor behov for at revidere den nuværende standard og anvendelsen af den, således at:
•
•
•
•

Kræftpakker og andre pakkeforløb nemt kan håndteres.
En mere dialogorienteret henvisning kan udarbejdes med sygdomsspecifikke oplysninger
relateret til den afdeling, der henvises til.
En anvendelse til det kommunale forebyggelsesområde kan dækkes ind med elektroniske
henvisninger.
Alle henvisninger til sygehusområdet bliver elektroniske.

En række initiativer til løsning af dette har været foreslået bl.a. i DAK-E-regi (Bilag). Løsninger, som
kan iværksættes trinvist og sikre en langsigtet plan for elektroniske henvisninger.
Desuden er der i Sundhedsstyrelsens regi nedsat en Task Force suppleret med en arbejdsgruppe for
alment praktiserende lægers rolle i forbindelse med pakkeforløb for kræftpatienter.
MedCom har kontakt med SST om dette og aftalt, at aktiviteterne koordineres med MedCom med det
formål at få et velfungerende henvisningssystem, der også understøtter kræftpakkerne.
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