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Principper for anvendelse af MedCom hjemmepleje-sygehusmeddelelser 

til andre parter end den kommunale hjemmesygepleje. 
 

Beslutning om udvidet anvendelse af hjemmepleje-sygehusmeddelelser til andre parter end 

hjemmesygeplejen/EOJ tages i sundhedsaftalesamarbejdet i de enkelte regioner og tilhørende kommuner.  

Såfremt den enkelte region og kommuner ønsker at indgå aftaler om udvidet brug af meddelelserne, er det 

MedComs anbefaling, at nedenstående principper for anvendelse skal følges, indtil en evt. løsning via 

delingsservice er etableret.  

Principperne tager udgangspunkt i at bevare nuværende forsendelseslogistik, hvor hjemmesygeplejen/EOJ- 

systemet er default afsender af indlæggelsesrapport og modtager af hjemmepleje-sygehusmeddelelserne, 

men gøre det muligt for andre sundhedsaktører at anvende meddelelserne.    

 

Principper for afsender af indlæggelsesrapport og modtager af plejeforløbsplan, melding om 

færdigbehandling, udskrivningsrapport 

1. De parter udenfor den kommunale EOJ-løsning, som afsender indlæggelsesrapport, varetager 

også borgerens sundhedsfaglige ydelser, og har lovhjemmel til at udveksle oplysninger på 

sundhedsområdet.  

2. De samme parter udenfor den kommunale EOJ-løsning, som sender indlæggelsesrapport, skal 

sikre arbejdsgange til kontinuerlig modtagelse af meddelelser retur fra sygehusene, dvs. 

plejeforløbsplan og udskrivningsrapport. Det kan eksempelvis være et kommunalt bosted, et 

privat plejehjem eller et regionalt bosted.  

3. De parter udenfor den kommunale hjemmesygepleje/EOJ, som anvender hjemmepleje-

sygehusmeddelelser registreres i SOR og har en af følgende enhedstyper:  

• Bosted 

• Handicap & psykiatri 

• Plejehjem 

 

Principper for EPJ – modtager af indlæggelsesrapport og afsender af plejeforløbsplan, melding om 

færdigbehandling, udskrivningsrapport 

4. EPJ skal kunne modtage indlæggelsesrapport fra flere afsendere. Det anbefales at modtagelse 

af indlæggelsesrapport fra anden afsender end hjemmesygeplejen markeres i 

brugergrænsefladen. 

5. EPJ-systemet sætter default hjemmesygeplejen/EOJ-systemet i borgerens bopælskommune 

som modtager af plejeforløbsplan PFP, melding om færdigbehandling MOF, og 

udskrivningsrapport USR. Dette håndteres i praksis via indlæsningen af de kommunale enheder 

i SOR, som har enhedstypen ”hjemmesygepleje”.  
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6. EPJ-systemet skal gøre det muligt at foretage et aktivt manuelt valg af anden modtager end den 

kommunale hjemmesygepleje. Den kliniske bruger afgør ud fra den konkrete kontekst om der 

skal sendes meddelelser til anden part end hjemmesygeplejen.  Klinikerens valg kan 

understøttes ved at EPJ-systemet viser at der er modtaget en indlæggelsesrapport fra en anden 

afsender end den kommunale hjemmesygepleje.  

Vælg anden modtager  

 

Valg af anden modtager kan foretages via SOR opslag, hvor både kommunale, regionale og 

private enheder, som kan modtage meddelelserne, kan fremsøges. Det kan håndteres via 

anvendelse af enhedstyper eller en lokalt opsat liste over modtagere, som administreres i den 

enkelte region/EPJ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedCom har i den aktuelle MedCom11 periode arbejdet med at udvikle en løsningsmodel for hvordan 

anvendelse af hjemmepleje-sygehusmeddelelserne kan udvides til flere sundhedsaktører. Arbejdet med 

udvikling af en løsningsmodel er sket i samarbejde med hjemmepleje-sygehusgruppen, kommune-

sygehusleverandører, og den operationelle styregruppe på social og sundhedsområdet.  

Principperne tager udgangspunkt i en minimumsløsning, der kan tages i anvendelse i den eksisterende 

infrastruktur. På sigt forventes det meddelelsesbaserede kommunikationsflow at blive suppleret med ny 

infrastruktur, med mulighed for delingsservice, som led i den generelle modernisering af MedCom 

kommunikationen.   

 

https://www.medcom.dk/opslag/navne-og-adresser?gruppe=Hjemmepleje-sygehusgruppe
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https://www.medcom.dk/opslag/navne-og-adresser?gruppe=Operationel%20styregruppe%20for%20social%20og%20sundhed

	Principper for anvendelse af MedCom hjemmepleje-sygehusmeddelelser til andre parter end den kommunale hjemmesygepleje.

