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1 Stamdata
Stamdata
Projektnavn: Kommunal henvisning
Projektleder: Lone Høiberg
Projektets primære formål: At implementere den tekniske løsning målrettet henvisning til kommunens område og
et afslutningsnotat fra kommunens område, som aktuelt er kommunens forebyggelsestilbud og akutfunktion.

2 Formål med projektet
Sundhedsstyrelsen har i 2016 udgivet nye anbefalinger ved henvisning til kommunal forebyggelse1, som har krævet udarbejdelse af nye standarder. Det er et overordnet ønske at henvisning til kommunen forenkles.
I MedCom10 (2016-2017) har MedCom dokumenteret og udarbejdet testværktøj til en ny henvisningsstandard XREF15 og afslutningsnotat XDIS15. Begge standarder er målrettet en enkel
og kortfattet kommunikation til og fra kommunens forebyggelsestilbud og skal samtidig sikre,
at relevant data kan følge patienten på tværs af sektorerne.
Derudover er der udarbejdet en dynamisk henvisning til en afklarende samtale, som er taget i
brug og har erstattet de eksisterende dynamiske henvisninger til kommunens forebyggelsestilbud til KOL, Diabetes, Hjertekarsygdomme og Kræftrehabilitering.
I sundhedsaftalerne 2015-2018, indgået mellem regioner, kommuner og PLO, er der fokus på
at sende henvisninger fra sygehuse og almen lægepraksis til kommunens forebyggelsestilbud
samt at sende et afslutningsnotat til borgerens egen læge, når forløbet i kommunens forebyggelsestilbud afsluttes.
Der er uens praksis i kommuner og almen lægepraksis for anvendelse af elektronisk henvisning på relevante kommunale forebyggelsestilbud2, og ikke alle sygehuse understøtter afsendelse af henvisninger til kommunen.
Sundhedsstyrelsen har i 2017 udgivet Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i
hjemmesygeplejen3 og har i den forbindelse bedt MedCom udarbejde en teknisk løsning til
kommunens akutfunktioner.

2.1 Den nuværende situation
Indtil nu har den eneste henvisning til kommunerne været henvisning til kommunale forebyggelsestilbud, som sendes i en sygehushenvisning REF01 efter aftale fra 2011 indgået mellem
DSAM, PLO og KL.
Når lægen henviser til kommunens forebyggelsestilbud, er det muligt at vælge en dynamisk
henvisning.
Der er udarbejdet en dynamisk kommunehenvisning i pakketabellen, som knyttes til henvisningsstandarden til alle kommunens forebyggelsestilbud. Dette sikrer, at det relevante lokationsnummer til patientens hjemkommune automatisk er søgt frem, og lægen hjælpes med forudfyldte fraser/overskrifter.
Alle kommuner viser og vedligeholder forsat deres Sundheds- og Forebyggelsestilbud (SOFT) på
Sundhed.dk.

1

Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger til forebyggelsestilbud for borgere med kronisk sygdom, juni 2016.
http://www.kl.dk/menu/Mange-lager-henviser-ikke-til-kommunale-tilbud-id190129/?n=1
3 https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/F69BEB14789842818FA1096DE20C19D9.ashx
2

2

Sygehusene har aktuelt ikke implementeret den dynamiske henvisning via pakketabellen. Region Syddanmark og Region Nordjylland kan tilgå den dynamiske henvisning via en ”knapløsning” til henvisningshotellet i deres EPJ-system. De øvrige tre regioner har ikke denne mulighed.
Alle lægepraksis kan sende en elektronisk henvisning/dynamisk henvisning samt modtage en
elektronisk epikrise i deres it-lægesystem.
Alle kommuner har testet, at de kan modtage en elektronisk henvisning i deres it-system4, men
ikke alle kommuner kan sende en elektronisk epikrise fra kommune til den praktiserende læge.
Det afhænger af funktionerne i kommunens it-system. Læsø Kommune modtager ikke henvisning REF01.
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Kommune uden it-fa gsystcrn
Figur 1 viser en tegning fra ”Velkommen til henvisningshotellet” fra 2012 over henvisning til kommune med/uden et it-fagsystem5.

4

MedCom godkendte systemer i kommunernes sundhedscentre http://www.medcom.dk/default.asp?id=111414&imgid=382&fullsize=orig
5 https://www.medcom.dk/media/1411/velkommen-til-henvisningshotellet.pdf

3

Nogle lægepraksis henviser via en korrespondancemeddelelse, dette er ikke hensigtsmæssigt,
da modtager af korrespondancen påføres manuelle sorteringer.
Den tekniske implementering af standarderne XREF15 og XDIS15 er planlagt for lægepraksis
og kommuner i perioden 1. maj – 1. november 2018. Regionernes tekniske implementering
sker fra 4. kvartal 2018 og fremefter. Der er åbnet for test og certificering for leverandørerne.
Med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient6 følger et ønske om monitorering af kommunernes akutfunktioner, samt at kommunerne fra 2018 skal leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen 2017.
Sundhedsstyrelsen har bedt MedCom udarbejde en teknisk løsning for henvisning til kommunernes akutfunktion samt svar tilbage, som ligner løsningen til kommunens forebyggelsestilbud.

2.2 Formålet med projektets løsning
Formålet med projektet er at få den tekniske løsning implementeret i praksissystemer, kommunernes EOJ-systemer og sygehusenes EPJ-systemer, således at lægen kan sende en elektronisk henvisning til kommunen, og at kommunen kan sende svar tilbage. Det optimale vil
være, at lægen anvender en dynamiske henvisning.
Løsningen vil give et kvalitetsløft med en standardiseret henvisningsstandard fremfor fx en
korrespondancemeddelelse. Det vil samtidig danne grundlag for monitorering af henvisninger
til kommunerne.

2.3 Projektets bidrag til strategiske mål
Projektet er forankret i:
•
•
•

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, 2016.
Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, 2017.
Sundheds- og ældreministeriets nationale handleplan; Styrket indsats for den ældre
medicinske patient, 2016.

De nye kommunestandarder for henholdsvis henvisning og epikrise skal bidrage til, at det bliver lettere at anvende de elektroniske meddelelser i patientsamarbejdet.

2.4 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen
Lægen sender en elektronisk henvisning via XREF15 til kommunen. Når borgerens forløb er afsluttet, sender kommunen et afslutningsnotat til den praktiserende læge via XDIS15. Se oversigten på figur 2.

6

http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Styrket-indsats-for-den-aeldre-medicinske-patient/National_Handlingsplan.pdf
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Figur 2 viser oversigt over henvisning til kommunen og afslutningsnotat tilbage til den praktiserende læge.

Standarderne XREF15 og XDIS15 indeholder en UUID kode (universally unique identifier), så
henvisning og afslutningsnotat kan kobles til hinanden via identifikatoren.
Standarderne XREF15 og XDIS15 forventes fremadrettet at dække alle henvisninger til kommunen og afslutningsnotater fra kommunen. Det kræver, at henvisningsstandarden XREF15
får tilføjet en typekode eller en overskrift, så det er let for modtagerkommunen at se, hvilket
område henvisningen er til. Derudover kan der blive brug for at kunne markere, om henvisningen er akut.
Der udarbejdes en dynamisk henvisning målrettet hvert område i kommunen. På denne måde
får lægen hjælp via specifikke fraser/overskrifter til at medtage de ønskede oplysninger.
Den elektroniske henvisning sendes altid via henvisningshotellet (Refhost), se figur 1. Modtager
kommunen ikke henvisningen direkte i deres EOJ-system, kan de få et servicekald i form af en
e-mail, korrespondance eller SMS fra Henvisningshotellet om, at der er en henvisning til kommunen. Kommunen kan også hente henvisningen som pdf-fil på henvisningshotellet (Refhost).

2.5 Situationen, hvis projektet ikke gennemføres
Det vil være muligt at anvende Sygehushenvisningen REF01. Felterne i denne henvisning er
målrettet henvisning til sygehus, men kan anvendes ved henvisning til kommunens tilbud.
Der er i dag en uens praksis i kommuner, almen lægepraksis og sygehuse ved brug af elektronisk
henvisning til kommunen. Der sendes i dag enten korrespondancemeddelelser, en sygehushenvisning (REF01) eller en dynamisk henvisning.
Ikke alle kommuner kan sende en elektronisk epikrise til borgerens egen læge efter endt forebyggelsestilbud. Der sendes korrespondancemeddelelser eller en sygehusepikrise. Der er også
tilfælde, hvor der slet ingen tilbagemelding er til borgerens egen læge.
Hvor pakkehenvisningen ikke anvendes, er det ofte tidskrævende at finde lokationsnummeret
til kommunen.

2.6 Alternative løsningsscenarier
•

Der kan udarbejdes en henvisningsstandard målrettet hvert område i kommunen.
Dette er en dyr og tidskrævende løsning, som derfor er valgt fra.

•

Det er muligt at anvende sygehushenvisningen REF01 og sygehusepikrisen DIS01. De
er målrettede anvendelse for henvisning til sygehus.
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•

Anvende den generelle henvisning i pakketabellen, som allerede eksisterer, men ikke
indeholder målrettede fraser. Ved kun én dynamisk henvisning hjælpes lægen ikke i
samme omfang som ved brug af flere specifikke dynamiske henvisninger.

•

Anvende korrespondancemeddelelsen i stedet for henvisningsstandarden. Henvisningsstandarden er struktureret og viser tydeligt modtageren, at indholdet er henvisning og
ikke omhandler andet.

3 Afgrænsning
1. At sikre at alle sygehuse kan tilgå pakketabellen via deres EPJ system. Regionerne har
tidligere ikke ønsket denne løsning, men hjælpes hvis det ønskes.
2. At sikre den organisatoriske implementering i kommuner, praktiserende læger og på
sygehuse. KL, PLO og Danske Regioner har valgt, at de selv står for den organisatoriske implementering.

4 Mål og succeskriterier
Projektets mål
XREF15 og XDIS15 er teknisk implementeret hos alle systemleverandører.

Beskrivelse
Alle leverandører skal testes og
certificeres af MedCom.

At få tilrettet XREF15, så den kan bruges til alle kommunens områder.
Der er udarbejdet en dynamisk henvisning til kommunens akutfunktion.

Der er felter i REF01, som er fjernet i XREF15, som skal tilføjes.
Den er udarbejdet i pakketabellen.

At kunne vise statistik for den dynamiske henvisning til kommunens forebyggelsestilbud og akutfunktion.

Statistik udarbejdes og gøres tilgængelig.

Succeskriterier
•
Alle EOJ-systemleverandører kan
modtage XREF15 og sende XDIS15.
•
Alle praksissystemleverandører kan
sende XREF15 og modtage XDIS15.
•
Alle EPJ-systemleverandører kan
sende XREF15 og modtage XDIS15.
•
Henvisningshotellet kan XREF15.
•
At XREF15 viser, hvilket område i
kommunen henvisningen skal til.
•
Den anvendes i stigende grad af
praktiserende læger og sygehuslæger.
•
Statistik er tilgængelig på MedComs
hjemmeside.

5 Budget
Posteringstekst

År 2018

År 2019

IALT

Lønninger

306.000

100.000

406.000

Overheadudgifter

61.200

20.000

81.200

Møder/rejser egne

25.000

25.000

50.000

Mødegodtgørelse og forplejning

25.000

25.000

50.000

Samarbejdsaftaler

50.000

Konsulentbistand

50.000
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Posteringstekst

År 2018

År 2019

IALT

Informationsmateriale

10.000

10.000

20.000

Konference, stand

10.000

10.000

20.000

5.000

5.000

10.000

492.200

195.000

687.200

It, øvrigt
Statistik
Diverse, inkl. repræsentation
IALT

6 Evaluering og gevinster
6.1 Strategi for gevinstrealisering / Effektiviseringsgevinster
Den økonomiske gevinst ved projektet er en forventet besparelse på telefonopkald og sparet
tid ved hurtigere henvisning til kommunal forebyggelse. Ved henvisning til kommunens akutfunktion, skal lægen forsat foretage et telefonopkald.
Afhængigt af hvilken type henvisning den praktiserende læge tidligere har brugt, vil der være
større eller mindre tidsbesparelse. Der er færre felter i en dynamisk kommunehenvisning, der
skal udfyldes til en afklarende samtale i kommunens forebyggelsestilbud. Og der er færre felter i XREF15, end der er i REF01.
Ved nuværende henvisningsprocedure anvender lægen tid til
•

at fremfinde rette lokationsnummer i REF01

•

udfyldelse af felterne i REF01

Det antages, at det ved brug af en dynamisk henvisning til kommunen
•

bliver let at fremsøge det rette lokationsnummer

•

bliver hurtigere for den praktiserende læge at udfylde en dynamisk henvisning, da der
er færre felter og færre fraser.

Projektet skal monitorere på antal henvisninger og dynamiske henvisninger til kommunens forebyggelsestilbud og akutfunktioner sendt pr. måned fra både praktiserende læge og sygehus.

6.2 Økonomisk gevinst
Projektet er ikke iværksat for at give en målbar økonomisk gevinst. Formålet har været en forenklet arbejdsgang.

6.3 Kvalitetsløft og ikke-økonomiske gevinster
Gevinsterne ved henvisning til kommunens forebyggelsestilbud forventes primært at være:
•
•
•
•
•

Let og enkel henvisning til kommunen for den praktiserende læge.
Patienter kan henvises til alle kommunens forebyggelsestilbud.
Kommunen vurderer, hvilke forebyggelsestilbud de kan tilbyde den enkelte borger.
Øget tværsektorielt samarbejde.
Øget fokus på at få afslutningsnotat sendt fra kommunen til den praktiserende læge.
7

Gevinsterne ved henvisning til kommunens akutfunktion forventes primært at være:
•
•
•

Struktureret og dokumenteret skriftlig henvisning til akutfunktionen.
Monitorering af henvisninger.
Øget tværsektorielt samarbejde.
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Figur 3 viser felterne i XREF15. Den blå tekst under Kliniske oplysninger er fraser indsat fra den dynamiske henvisning.
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Figur 4 viser felterne i XDIS15.
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7.1 Dynamisk henvisning til kommunens forebyggelsestilbud
MedCom har udarbejdet en generel dynamisk henvisning til kommunal forebyggelse i pakketabellen. Den har navnet Kommunehenvisning og dækker alle kommunens forebyggelsestilbud.
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe har vedtaget, at den dynamiske henvisning under kliniske
oplysninger i henvisningen skal have følgende frase/ordlyd:
•
•
•

Henvisningsformål (afklarende samtale, evt. specifikt sundhedstilbud)
Anamnese
Evt. praktiske forhold (transport, tolk, hjælpemidler mv.)

7.2 Dynamisk henvisning til kommunens akutfunktion
MedCom udarbejder en dynamisk henvisning til kommunernes akutfunktion i samarbejde med
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe. Navn og fraser til den dynamiske henvisning på akutområdet er endnu ikke vedtaget.

7.3 XREF15 og XDIS15
MedCom har dokumenteret to nye kommunestandarder:
•
•

Den gode kommunehenvisning XREF15
Det gode kommuneafslutningsnotat XDIS15

Begge standarder er godkendt i RUSA7.

7.4 Ny version af REF01
Det er aftalt, at sygehusene først implementerer den gode kommunehenvisning XREF15 fra 4.
kvartal 2018 og derefter. Sygehusene anvender sygehushenvisningen REF01, indtil de har implementeret XREF15.
Sundhedsdatastyrelsen har besluttet, at sygehushenvisningen REF01 skal indeholde flere felter
i forhold til LPR 3 (landspatientregisteret). Det er data, som kun er relevante, når sygehuset
videresender en henvisning. Der kommer derfor i november 2018 en ny version af REF01, som
anvendes af sygehusene.
Projektet skal sikre, at kommunerne kan modtage den nye version af REF01, da de modtager
henvisninger fra sygehusene.

Test
MedCom har udarbejdet testværktøj til XREF15 og XDIS15.
Alle systemleverandører skal testes og certificeres til de to standarder samt til XCTR01-02-03,
som sikrer afsendelse af positive og negative kvitteringer.
Henvisningshotellet er testet og certificeret til XREF15.
Det skal testes, at kommunerne kan modtage den nye version af REF01.

7

Sundhedsdatastyrelsens Rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur.
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8 Organisering
8.1 Projektorganisation
,

McdCom
styregruppe

I

Projektledelse

MedCom
standardteam

Systemleveran

Arbejdsgruppe for

dørgrupper

pakketabel

I

I

H envisn I ngshotel
I
I

8.2 Styregruppe
Rolle
Projektejer

Navn og titel
Lars Hulbæk

Enhed
MedCom

Styregruppeformand

Nanna Skovgaard

Sundhedsministeriet

Seniorbruger (gevinstejere)

Rasmus Rose

Danske Regioner

Hanne Agerbak

KL

Niels Ulrik Holm

PLO
Er ikke repræsenteret i MedComs
styregruppe.

Seniorleverandør

8.3 Projektgrupper
Intern arbejdsgruppe
Titel
Projektleder

Navn /Funktion
Lone Høiberg

Organisation
MedCom

Projektmedarbejder

Iben Søgaard

MedCom

Kommune sygehusleverandørgruppe
Titel

eksisterende gruppe

Navn /Funktion

EOJ leverandører

Organisation
Alle EOJ-systemleverandører

EPJ leverandører

Alle EPJ-systemleverandører

Regioner

Alle fem regioner

MedCom

Repræsentanter fra MedComs kommuneteam og standardteam.

10

PL/PLO forum

eksisterende gruppe

Titel

Navn /Funktion

Organisation
Repræsentanter fra lægepraksisleverandørgruppen.

Praksisleverandører
PLO

Repræsentant fra PLO

DAK-E

Repræsentant fra DAK-E

Danske Regioner(DR)

Repræsentant fra DR

MedCom

Repræsentanter fra MedCom

Pakkehenvisningsgruppe

eksisterende gruppe

Titel
Projektmedarbejder

Navn /Funktion
Gitte Henriksen

Organisation
MedCom

Læge

Bo Gandil

Lægepraksis i Karise

Teamleder

Tove Lehrmann

MedCom

Service og supportchef

Bente Wengler

Multimed

Studentermedhjælp

Mathilde Bendix Søgaard

MedCom

Projektleder

Lone Høiberg

MedCom

Derudover deltager MedCom repræsentanter i styregruppen og brugergruppen omkring Henvisningshotellets Systemforvaltning. Det er Region Syddanmark som har systemforvaltningen
af henvisningshotellet.

8.4 MedCom projektbemanding
Rolle
Projektleder

Navn
Lone Høiberg

Ressource
40 %

Projektdeltager

Iben Søgaard

20%

Standardteam

Anders Jensen

10%

Administration

Stina Høiberg-Højerup

2%

Kompetencer
Styrer projektet og ressourcerne, sikrer fremdrift af projektet og ressourcerne, samt at leverancernes kvalitetsstandard
overholdes. Leder projektet internt og eksternt. Refererer ikke
direkte til projektets styregruppe, men via monitorering,
oplæg og teamleder.
Projektarbejde. Varetager trafikstatistik og baseline hver måned.
Deltager i udarbejdelse af projektets leverancer.
Tekniker. Dokumenteret XREF15
og XDIS15. Tester og certificerer
leverandører.
Kommunikation. Udarbejdelse
af informationsmateriale og korrekturlæsning.
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9 Tids- og milepælsplan
Projektet er forlænget fra MedCom10, men har samtidig fået et nyt område med i MedCom11
– nemlig henvisning til kommunens akutfunktion.

9.1 Tidsplan
Nr.
1
2

3

Fase
Projektforberedelse
Test og certificering
- kommuneleverandører
- praksisleverandører
- sygehusleverandører
Projektafslutning

Startdato
2. januar 2018

Slutdato
6. februar 2018

Varighed i mdr.
1 måned

1. februar 2018
1. februar 2018
1. februar 2018
1. oktober 2019

30. september 2018
30. oktober 2018
31. december 2019
31.december 2019

8 måneder
9 måneder
22 måneder
3 måneder

9.2 Milepælsplan
2018
1. april: Tidsplan for regioners implementering af XREF15 og XDIS15 foreligger.
15. juli: Dynamisk henvisning til kommunens akutfunktion klar til implementering.
30. september: test og certificering af kommuneleverandører gennemført.
30. oktober: test og certificering af praksisleverandører gennemført.
1. november: XREF15 og XDIS15 implementeret i alle kommune- og praksissystemer.
2019
31. december: test og certificering af sygehusleverandørerne gennemført.
31. december: Projektafslutningsdokument udarbejdet.

10 Leverancer
Hovedleverancer og afhængigheder
Leverance
1. Projektforberedelse

Beskrivelse
Udarbejdelse af PID

Leveringstidspunkt
21.03.2018

Afhængigheder

2. Tidsplan

Regionerne skal melde ind,
hvornår de er klar til at implementere XREF15/ XDIS15
Fraserne i den dynamiske henvisning til kommunernes akutfunktion skal besluttes og implementeres.

01.04.2018

Danske Regioner er inde over og
koordinerer.

15.07.2018

En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen skal beslutte, hvilke
fraser der skal med. Praksisteamet i MedCom implementerer
den dynamiske henvisning.

3. Dynamisk henvisning implementeres
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Leverance

4. Standarder implementeres

5. Monitorering

6. Drift

7. Projektafslutning

Beskrivelse
Den dynamiske kommunehenvisning skal omdøbes, så det er
tydeligt, at den skal til forebyggelsesområdet.
XREF15 og XDIS15 implementeres i kommuner.
XREF15 og XDIS15 implementeres i almen praksis.
XREF15 og XDIS15 implementeres på sygehusene.
Løbende monitorering over anvendelse af XREF15/ XDIS15
samt dynamiske henvisninger
til kommunerne.
MedCom drifter XREF15 og
XDIS15 samt den dynamiske
henvisning til kommunernes
akutfunktioner.
Afslutningsnotat
udarbejdes
samt overlevering til drift.

Leveringstidspunkt
Ukendt på nuværende
tidspunkt,
forventet
ultimo
2018.
30.09.2018

Afhængigheder
Skal implementeres samtidig med
den dynamiske henvisning til
kommunernes akutområde.

30.10.2018

Besluttet på PLO/PL forum d. 1.
februar 2018.
At regionerne har givet en tilbagemelding til Danske Regioner.
Henvisningshotellet- og
MedCom-statistik.

Fra 4. kvartal 2018
og i 2019.
31.12.2019

Processen er i gang.

31.12.2019

Skal fremadrettet vises på MedComs hjemmeside, som alle de
øvrige standarder i drift.

31.12.2019

Projektet er her afhængig af, at
regionerne har implementeret de
nye standarder.

Der er udarbejdet en leveranceplan (se bilag 1).

11 Kvalitet
11.1 Kvalitetsplanlægning
Sundhedsstyrelsen vedtager og godkender i deres nedsatte arbejdsgruppe, hvordan det sundhedsfaglige indhold skal se ud.

11.2 Kvalitetskontrol
XREF15 og XDIS15
MedCom har udarbejdet testprotokoller til alle standarder, som anvendes ved certificering af
leverandørerne.
Alle leverandører skal testes og certificeres til XREF15, XDIS15 samt XCTR01-02-03 af MedCom. XCTR01-02-03 er en test af, at der også kan sendes positive og negative kvitteringer.
Leverandørerne kontakter MedCom, når de er klar til test, inden deres release.

11.3 Kvalitetssikring
Standarderne XREF15 og XDIS15 er medtaget i RUSA’s8 standardkatalog.

8

Sundhedsdatastyrelsens Rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur.
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12 Risici
Risiko beskrivelse

Flere regioner vælger
at implementere
XREF15 og XDIS15 efter 2018, men har ikke
tidssat hvornår.

En eller flere kommune- eller praksisleverandører kan ikke nå
at implementere
XREF15/XDIS15 i den
aftalte periode.
Den praktiserende
læge anvender en almindelig henvisning i
stedet for en dynamisk
henvisning.
Kommunerne kan ikke
modtage den nye version af REF01, som sygehusene sender fra 1.
november 2018.

Kommunerne kan ikke
se på henvisningen om
den er til forebyggelsesområdet eller til
akutområdet, hvis
henvisningen modtages på samme lokationsnummer.

Konsekvens

Modforanstaltning

Ejer/ansvarlig for modforan
staltning

Projektet ved ikke
om regionerne implementerer løsningen i 2019 eller
først derefter.
Kommunerne skal
fortsætte med at
kunne modtage en
REF01 sammen
med XREF15.
Deres brugere er
afskåret for at anvende dem.

Projektet skal forlænges.

MedComs styregruppe.

Information til kommunerne.

Projektet.

Ny tidsplan og evt. forlængelse af
projektet.

MedComs styregruppe.

Information om vigtigheden af at
holde den aftalte tidsplan.

MedCom

Information om fordelene ved at
anvende en dynamisk henvisning.

MedCom

Udarbejde en teknisk løsning i
overgangen, hvor sygehusene
endnu ikke sender XREF15. På sigt
skal kommunerne jo ikke modtage sygehushenvisningen REF01
længere.

MedCom

XREF15 skal have tilføjet et nyt
felt.

MedCom

Får ikke lokationsnummer til kommunen default og
får ikke link til kommunens sundhedstilbud.
Sygehusene kan
ikke henvise til
kommunernes forebyggelsestilbud
eller akutfunktion
med en elektronisk
henvisning.
Kommunen skal
åbne alle henvisninger inden de visiteres.

13 Interessenter
Nedenfor er nævnt de 5 vigtigste interessenter.
1. Sundhedsstyrelsen – som har bedt MedCom levere den tekniske løsning.
2. KL, DR og PLO – der har været med til at beslutte løsningen.
3. Praksis-og sygehuslæger samt kommuner – idet de skal anvende løsningen.
4. Systemleverandører – står for at programmere løsningen.
5. Patienter – som i sidste ende udsættes for løsningen.

14 Kommunikation
Hovedbudskaber:
14

Budskaber
Projektets vision og strategi:
Projektets indhold:

Resultater og gevinster:
It-løsningen:

Lægerne skal henvise til flere områder i kommunerne, og det skal være muligt at monitorere på henvisningerne.
Projektet skal koordinere og sikre, at information sendes til interessenterne, når der er
tiltag, som de skal kende til.
XREF15 anvendes ved henvisning til kommunen, og XDIS15 anvendes ved afslutning af
borgerens forløb.
Henvisning til en afklarende samtale i kommunens forebyggelsestilbud skal være enkel
og let.
Henvisning til kommunens akutfunktion skal sikre skriftlig dokumentation af henvisningen.
Der er færre felter i standarderne XREF15 og XDIS15. Den dynamiske henvisning til
kommunens forebyggelsestilbud er forenklet.
Der vil være én henvisning målrettet kommunen og ét afslutningsnotat, der ligeledes er
målrettet afsendelse fra kommunen.
Der udarbejdes flere dynamiske henvisninger, som kan hjælpe afsender med den ønskede tekst og lokationsnummer. Dertil er det let at oprette og ændre i en dynamisk
henvisning.

14.1 Formidling af budskaber til interessenter/målgrupper
Der er udarbejdet en kommunikationsplan (se bilag 2).

14.2 Evaluering af kommunikation
Projektet har i MedCom10 sendt meget information ud omkring de nye kommunestandarder
og den dynamiske henvisning til en afklarende samtale. Der er samtidig gennemført to spørgeskemaundersøgelser, som giver et godt grundlag for den fremadrettede kommunikationsindsats.
Projektet drøfter de reaktioner, der indkommer efter udsendt information. Det giver en rettesnor for, om kommunikationen har været forståelig.
Derudover kan anvendelsesgraden af standarderne og de dynamiske henvisninger vise, om informationen har været præcis og faglig.
Projektet kan på konferencer høre, hvilke spørgsmål der oftest stilles og derved tilrette informationen.

15 Informationssikkerhed
Både XREF15 og XDIS15 vil indeholde personfølsomme data, når de sendes og modtages. Al
forsendelse sker i en VANS-envelope via VANS-nettet. Alle henvisninger kommer forbi henvisningshotellet. Se evt. figur 1.
Henvisningshotellet, VANS-leverandører, kommuner, regioner og praktiserende læger skal
håndtere XREF15 og XDIS15 sikkerhedsmæssigt forsvarligt og som øvrige henvisninger og
epikriser, når standarderne er udfyldt.
EU-persondataforordningen skal overholdes.

15.1 Sikkerhedsmæssig risikovurdering
Trusler:
•

Hackerangreb på VANS-nettet, henvisningshotellet, kommuner, regioner eller praktise-

rende læger.
Disse trusler eksisterer, men er udenfor MedComs kontrol.
Sårbarheder:
15

•

Der er medarbejdere, som åbner en henvisning, som de ikke har rettigheder til at

åbne.
Der er en risiko for, at det kan ske. Det skal håndteres i den givne organisation, ikke i MedCom.

15.2 Konsekvensvurdering for privatlivet
Ikke relevant for dette projekt.

16 Overdragelse fra projekt til drift
16.1 Overdragelse af leverancer fra projekt til drift
Efter projektafslutning er MedCom ansvarlig for dokumentation af evt. ændringer i standarderne XREF15 og XDIS15 og information til brugere af standarderne.
Evt. ændringer skal implementeres teknisk af it-systemleverandørerne i kommuner, regioner
og almen praksis samt af henvisningshotellet.
Dynamiske henvisninger oprettes og vedligeholdes af MedCom via pakketabellen. Ved ændringer i navngivning af dynamiske henvisninger skal lægepraksissystemleverandørerne lave en
tilretning. De dynamiske henvisninger opdateres løbende i lægepraksissystemerne.

16.2 Driftsansvarlige
Ikke relevant i dette projekt.

17 Tolerancer
Toleranceområde

Råderum for projektleder

Projektudgifter:

Projektlederens råderum er +/- 10 procent af projektudgifterne.

Interne ressourcer:
Tid:
Afvigelser og ændringer
godkendes af:

Ændringer i forbrug af interne ressourcer drøftes med MedComs ledelse.
Projektlederen skal informere styregruppen, hvis tidsplanen for projektet ikke holder.
MedComs styregruppe

18 Revisionshistorik
[Udfyld nedenstående skema ved ændringer i PID.]
Revisions
Version
Ændringer
Ændringer markeret?
dato

Forfatter

19 Bilag
Bilag 1: Leveranceplan
Bilag 2: Kommunikationsplan
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