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Henvisningshotellet – en kort beskrivelse
I forbindelse med fornyelsen af de seneste overenskomster for PLO området, Praktiserende
speciallæger, Praktiserende Fysioterapeuter og Praktiserende Psykologer er det aftalt, at der skal
oprettes et såkaldt henvisningshotel, også kaldet: REFHOST [refhoust].
Formålet med henvisningshotellet er at henvisninger fra almen læger til speciallægehjælp,
fysioterapibehandling og psykologhjælp kan sendes elektronisk, uden at man på forhånd vælger en
bestemt behandler når henvisningen fremsendes. Patienterne kan efterfølgende have frit valg
mellem de aktuelle behandlere. Henvisninger opbevares på henvisningshotellet indtil den afhentes
af den af patienten valgte behandler.
Der er dog mulighed for at sende en elektronisk henvisning direkte til en mellem patienten og lægen
aftalt speciallæge. Henvisninger bliver i disse tilfælde også opbevaret på henvisningshotellet som en
kopi, og kan anvendes af anden speciallæge.
Henvisningshotellet er klar til brug fra 9. juni 2008, hvorefter alle henvisninger fra praktiserende
læger til speciallæger skal sendes elektronisk.
99% af alle almen lægepraksis har i dag EDB journalsystemer der alle kan sende elektroniske
henvisninger til speciallæger. De fleste lægesystemer har desuden udviklet moduler så de kan sende
henvisninger til fysioterapeuter og psykologer. Se hvem der kan i dag:
http://www.medcom.dk/wm110032
Funktionen
1. Den praktiserende læge laver en henvisning til speciallægen i sit edb system, vælger
generelt det speciale, som patienten skal henvises til, og sender den som EDIFACT på helt
sædvanlig måde. Alternativt kan praktiserende læge direkte vælge den speciallæge, der skal have
henvisningen, og sende den som EDIFACT på helt sædvanlig måde.
2. Henvisningen modtages på REFHOST som returnerer en positiv kvittering der indikerer at
henvisningen er modtaget. Alternativt sendes en negativ kvittering ved defekte henvisninger.
3. Patienten henvender sig herefter til speciallægen pr. telefon, e-mail eller personligt og bestiller en
tid for konsultation.
Speciallægen logger sig via internetadressen: www.refhost.dk på REFHOST vha. sit lægesystems
integrerede minikald og digital signatur. Patientens henvisning - hvis den findes i det pågældende
speciale - er allerede fundet frem og kan evt. gennemlæses. Den kan ved et simpelt valg hentes ned
som EDIFACT i speciallægens system, - alternativt udprintes på speciallægens printer (eller begge
dele samtidigt).
Har speciallægen ikke et lægesystem med integreret minikald, kan denne ved simpel login med
digital signatur og efterfølgende indtastning af patientens CPR nummer også få adgang til
patientens henvisning i det pågældende speciale.
4. REFHOST kan returnere en korrespondancemeddelelse til den praktiserende læge som kvittering
for at patienten har bestilt tid – dvs. at henvisningen er taget i brug. Dette er valgfrit for den
henvisende læge.
Der sendes en positiv / negativ kvittering til REFHOST fra speciallægens system. Ved fremsendelse
af negativ kvittering håndteres dette af REFHOST.
5. Ved udløb af gyldighedsperioden for en henvisning i et speciale kan den henvisende læge
informeres om, at henvisningen ikke er afhentet, ved brug af en almindelig

korrepondancemeddelelse med et standardsvar. Denne funktion er valgfri at anvende for den
henvisende læge og kan individuelt slås til/fra af lægen.
Henvisninger der ønskes fremsendt til en bestemt speciallæge kan direkte sendes som EDIFACT og
speciallægen vil modtage den som hidtil i sit EDB-journalsystem..
Henvisningen gemmes samtidig på REFHOST, så den kan anvendes af andre speciallæger, hvis
patienten ønsker behandlingen hos en anden speciallæge. Ex. ved lange ventetider, ferie mv.
REFHOST opbevarer henvisninger i op til 180 dage. Så de evt. kan genhentes ved tekniske
problemer og lignende. Hvorvidt en henvisning i et bestemt speciale kan hentes én eller flere gange
af forskellige speciallæger fastsættes af det enkelte speciallægeselskab. En henvisnings ”historie”
eller altid synlig ifm. opslaget på en bestemt henvisning.
Speciallæger der ikke har et EDB-journalsystem kan hente henvisningen ved brug af almindelig
Internetadgang og digital signatur og udprinte henvisningen på almindeligt papir.
Speciallæger kan kun se henvisninger til eget speciale, og har således ikke adgang til patientens
henvisninger i andre specialer.
Fysioterapeuter og Psykologer
Funktionen af REFHOST for fysioterapeuter og psykologer er helt analog til ovennævnte
beskrivelse for speciallæger. Den starter dog først fra januar 2009.
Gratis
Brugen af REFHOST, herunder forsendelse af EDI hrenvisninger og modtagelse af disse er gratis
for læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Driften betales af regionernes
praksisafdelinger (sygesikringerne).
REFHOST driftafvikles af Datagruppen Multimed, Vejle.
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Lægepraksis - Sådan gør du
Lav en henvisning til speciallæge:
En speciallægehenvisning udfyldes i EDB-journalsystemet ved valg af den pågældende
skabelon.
Henvisningen lægges ud til godkendelse og den kan sendes som EDIFACT
Send en henvisning
Henvisningen kan sendes:
- Til specialet uden valg af bestemt speciallæge. Her vælges det pågældende
speciales REFHOST -lokationsnummer ud fra listen . ( Se listen side 66 bilag 1).
- Direkte til speciallægen ved valg af speciallægens EDI - lokationsnummer ud fra
oversigten i dit eget journalsystem.
Specialernes REFHOST - lokationsnumre vil normalt være med i lægesystemernes april
2008 opdatering.
Modtag kvittering
Er dit system sat op til anmodning af positive kvitteringer ved afsendelse af henvisninger,
vil REFHOST sende en positiv kvittering tilbage, så snart der er modtaget en henvisning.
Oftest i løbet af få minutter.
Er der en teknisk fejl i henvisningen returneres en negativ kvittering. Dette betyder at
henvisningen IKKE er modtaget.
Korrespondancebrev
REFHOST kan sende et korrespondancebrev til den henvisende praktiserende læge om at
patientens henvisning er taget i brug af en speciallæge. Denne funktion kan henvisende

læge selv til / fra - vælge på REHOST. Henvisende læge vil ved afsendelse af den første
henvisning blive adviseret om denne mulighed via en korrespondancemeddelelse.
Henvisning udløbet
Henvisninger til speciallæger har normalt en gyldighedsperiode på 6 mdr. Har patienten
ikke anvendt henvisningen inden udløbet af denne gyldighedsperiode sendes der et
korrespondancebrev fra REFHOST til henvisende læge med standardteksten:

Denne funktion kan henvisende læge selv til og / fravælge på REHOST
Information til patienten
Henvisende læge bør informere patienten om, at der er sendt en elektronisk henvisning til
henvisningshotellet, og at patienten selv skal kontakte den speciallæge som ønskes.
Informationer om den enkelte speciallæge kan patienterne finde dem i telefonbogen, på
www.sundhed.dk under vejviser,
samt på Nettet:
”De gule Sider” og
”Krak”
Vælges at sende
henvisning direkte
til en bestemt
speciallæge
aftales
fremgangsmåden
med patienten.

Henvisning til fysioterapeuter og psykologer
Når REFHOST har været i drift i et halvt år skal henvisninger til fysioterapeuter og til
psykologer ligeledes sendes via REFHOST. Dette sker på helt tilsvarende måde som til
speciallægerne.
Start forventes at ske pr. 1. januar 2009.
Hjælp mv.
Der kan fås hjælp tre steder:

1. Kontaktperson: I hver region er der en kontaktperson - normalt
datakonsulenten - som man kan spørge til råds omkring anvendelsen af
REFHOST. På side YYYY findes liste over de enkelte regioners
kontaktpersoner, med telefonnr, træffetid og mailadresse.
2. Serviceside: REFHOST har en serviceside på nettet. Den findes ved at
klikke på REFHOST ikonet i øverste venstre hjørne af hjemmesiden, eller
ved brug af Internettet direkte at taste: service.refhost.dk (ingen ”www”) i
browserens adressefelt.
3. Hotline: REFHOST Hotline kan besvare tekniske spørgsmål. Hotlinen kan
kontaktes på 7572 5488 (0830-1500).
Lægepraksis med dispensation for brug af EDB
Har lægepraksis dispensation fra anskaffelse af EDB, skal der stadigvæk anvendes en
papirhenvisning.
Speciallæger der ikke har EDB / Lokationsnummer
Her sendes henvisningen også elektronisk, men altid til REFHOST. Speciallægen der ikke
har EDB kan så via Internettet og brug af digital signatur få adgang til at se henvisningen
og få den skrevet ud på sin printer

Pris for brug af REFHOST
Det koster ikke noget at sende henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter og psykologer
via REFHOST. EDIFACT afgiften betales af regionens praksisafdeling.
Henvisninger til sygehusbehandling og røntgenundersøgelser
Skal stadigvæk sendes som EDI direkte til det sygehus/den region hvor behandlingen skal
ske.
Røntgenhenvisninger i København og Århus
For røntgenundersøgelser der udføres af private klinikker i København og Århus anvendes
alm. speciallægehenvisning sendt til:
REFHOST- Diagnostisk radiologi - Lokationsnummer: 5790001355531

Speciallæger
Hvad kræves af edb – løsningen hos speciallægen inden brug:
1. For at kunne modtage elektroniske henvisninger skal speciallægen have et
lægesystem der er godkendt af MedCom (http://www.medcom.dk/wm110072 ). I
dag er næsten alle lægesystemer godkendt til at kunne modtage
speciallægehenvisninger.
2. Speciallægen skal have Internetadgang.
3. Speciallægen skal have en virksomheds digital signatur installeret på sit
lægesystem. Læs side XCV hvordan du installerer signaturen og hvor du henter
hjælp til dette.
4. Evt have installeret et ”REFHOST-minikald” på computerens skrivebord så link til
REFHOST sker uden yderligere indtastning. Dette er dog ikke noget krav.
Se side ???? hvilke lægesystemer der kan tilbyde et REFHOST.minikald
Bemærk:
Speciallæger uden EDB-lægesystem.
Har speciallægen dispensation for anskaffelse af IT eller ikke er omfattet af kravet om IT
anskaffelse skal man have en PC med Internetadgang, en printer og have installeret en
digital signatur.

Hente henvisninger - sådan gør du
1. Hent henvisning på hotellet
a. Patienten kontakter speciallægepraksis og fortæller at der er sendt en henvisning
fra den praktiserende læge. Speciallægen slår op på internetadressen
www.refhost.dk (REFHOST) vha. sit lægesystems integrerede minikald og digital
signatur. Patientens henvisning - hvis den findes i det pågældende speciale - er
allerede fundet frem og vises ( fig 3) .
b. Har speciallægen ikke et lægesystem med
inte-greret minikald, kan man ved hjælp af et
simpelt minikald og med digital signatur med
efterfølgende indtastning af patientens
Cpr.nummer også få adgang til patientens
henvisning i det pågældende speciale.(fig 2).
c. Endelig kan der logges på REFHOST
www.refhost.dk med simpelt login med brug
af digital signatur alene. (fig 2).

- Hvis der ikke kaldes op med integreret minikald,
fremkommer et nyt billede:
Indtast patientens CPR nummer.

- Oversigt over henvisninger på den aktuelle patient
til specialet vises
- Tryk: Vis for at læse den
Vis bruges for evt. at gennemse henvisningen inden booking
af en tid.

- Tryk: Hent for at få den sendt frem som EDIFACT
Hent anvendes af alle for at få den sendt som EDIFACT, og
som supplement kan den samtidig udprintes på speciallægens
printer. Dette sidste anvendes altid af speciallæger, der ikke
har EDIFACT modtagelse.
Henvisningen er nu modtaget og der er markeret, hvem der
har hentet den.

- Tryk: Historik for at se henvisningens historie. Her kan man se om henvisningen evt. har
været taget af anden speciallæge, været sendt direkte, været genfremsendt eller genudskrevet til samme speciallæge på grund af evt. tekniske problemer.
2. Direkte sendt fra lægepraksis
- Den praktiserende læge sender en EDI henvisning direkte til speciallægen. Læs den ind
på helt sædvanlig måde sammen med øvrige EDI dokumenter og meddel patienten et
bookingtidspunkt, eller anvend aftalt procedure.
Henvisningen findes også på hotellet, således at patienten evt. kan henvende sig til anden
speciallæge.
DIVERSE
Besked til henvisende læge
Ønskes der modtaget besked tilbage til henvisende læge om at patienten er taget i
behandling, kan henvisningshotellet automatisk sende denne besked til henvisende læge i
en korrespondancemeddelelse, såfremt henvisende læge ønsker at få beskeden.
Meddelelsen indeholder besked om at henvisningen er taget i brug.:

Henvisende læge får en automatisk positiv kvittering fra REFHOST når henvisningen
afleveres til hotellet hvis det er anmodet om det.
Der sendes normalt altid en positiv kvittering til REFHOST fra speciallægens edb system.
Er der fejl i forbindelse med modtagelse af en henvisning hentet fra REFHOST, sendes
automatisk en negativ kvittering fra speciallægens edb-system. Denne negative kvittering
viderebehandles af REFHOST hotline service.

Afregning til praksisenheden (sygesikringen).
Ved modtagelse af elektroniske henvisninger vil alle speciallægesystemer i afregningen
automatisk markere, at der foreligger en elektronisk henvisning. Der skal således ikke
rutinemæssigt indsendes noget bilag i form af henvisningsdokumentation.
Undtaget er dog de tilfælde, hvor henvisningen ikke kan modtages som EDIFACT, men
kun udprintes. Her skal de sædvanlige aftaler anvendes.
Patienten fortryder
Fortryder patienten valget af speciallæge kan denne aflyse aftalen og vælge en ny
speciallæge.
Henvisningen gemmes på REFHOST i op til 180 dage, men antallet af gange den kan
tages af en ny speciallæge begrænset til 1 – 3 gange. Historikken dokumenterer
henvisningens forløb, ligesom loggen dokumenterer brugernes adfærd.
Den speciallæge, der ”mister” henvisningen, får automatisk besked via en EDI –
korrespondancemeddelelse, om at patienten har valgt en anden speciallæge.

Patienten møder ikke op
Denne situation håndteres som i dag ved almindelige papirhenvisninger.
Gyldighedsperiode for henvisning
En elektronisk henvisning vil have en gyldighed svarende til papirhenvisningen. Normalt 6
mdr.
Ved udløbet af gyldighedsperioden kan henvisende læge adviseres med en automatisk
korrespondancemeddelelse fra REFHOST: Med følgende ordlyd:

Hvor henter jeg hjælp? (rækkefølge)
– Hotline: telefon 75725488, eller på mail: hotline@refhost.dk
Eller på sitet: service.refhost.dk
REFHOST leverandøren har etableret en hotline service, der kan bistå med hjælp
omkring tekniske problemer og den driftsafvikling, der vedrører REFHOST´en.
Problemer med lægesystemerne rettes til lægesystemleverandøren og problemer og
spørgsmål omkring digital signatur rettes til regionens REFHOST kontaktperson..
– Regionens kontaktperson - Datakonsulenter,
Regionerne bistår med vejledning til nye speciallæger. I et begrænset omfang vil de
kunne være behjælpelige med installation af digital signatur.
Datakonsulenternes kontaktadresser og kontakttelefonnr. Findes på side XX
– Installation af digital signatur - medarbejdersignatur
Har man ikke allerede har en digital signatur installeret skal man have den installeret.
Den bestilles hos TDC og det skal være en medarbejdersignatur:
http://erhverv.tdc.dk/publish.php?dogtag=f5_e_dig_sig_med_pr , den koster normalt
750 kr plus en årlig afgift. Der er er truffet aftale på alle speciallægers vegne, således
at anskaffelsen og de første 3 års drift er uden omkostning til TDC for speciallægen.
Installationen kan være lidt besværlig og installeres lettest ved at kontakte din edb
systemleverandør eller den lokale datakonsulent. En vejledning i installationen kan ses
her:
http://www.datakonsulent.dk/default.asp?fane=5&menu=3 gult
OBS: REFHOST hotline kan ikke bistå med hjælp med installationen af digital signatur.

- Informationsmøder
i foråret 2008 afholdes der i de enkelte regioner en række informationsmøder for
speciallæger og almen læger hvor REFHOST – Henvisningshotellet bliver gennemgået
og de praktiske ting omkring brugen bliver vist, herunder brugen af digital signatur.
Indkaldelse sendes direkte til speciallægerne i regionen.
I efteråret vil tilsvarende møder for fysioterapeuter og psykologer blive afholdt.
- Øve i brugen / leg med REFHOST
En testhenvisning på en testperson: 251248-4916 : Nancy Ann Berggren er lagt på
REFHOST og kan hentes til øveformål.
Henvisning fra speciallæge til anden speciallæge
Speciallæger der kan sende henvisninger til andre speciallæger skal benytte samme
fremgangsmåde som almen læger bruger. Se afsnittet herom.

Fysioterapeuter og Psykologer
Fra 1. jan 2009 skal henvisninger til disse også være elektroniske.
De følger helt analogt de procedurer der er ved speciallæger, dog er der lidt forskellige gyldighedsperioder
for hvornår henvisningen skal være taget i brug, og for hvor længe den er gyldig.
Digital signatur anskaffelse og information omkring installation meddeles direkte til regionernes
fysioterapeuter og psykologer i 3. kvartal 2008.

Tjekliste – inden start
Almen læger
1. Installer lokationsnumre på de enkelte specialer til henvisningshotellet
2. Se listen her Fås evt. lagt ind fra lægesystemleverandøren sammen med april 2008 opdateringen.
3. Tjek om dit lægesystem er godkendt til at kunne sende EDI henvisninger, også til fysioterapeuter og
psykologer (se her http://www.medcom.dk/wm110072 ).

Speciallæger – Fysioterapeuter - Psykologer
1. Du skal have et edb-lægesystem godkendt af MedCom http://www.medcom.dk/wm110156 , eller
som minimum en PC med printer
2. Du skal have en Internetadgang
3. Installeret digital signatur (medarbejdersignatur). Datakonsulenten kan hjælpe
4. Kontroller evt. at dine oplysninger på Partnerskabstabellen er korrekte. Oversigt med oplysninger fås
fra din regionale kontaktperson eller på MedComs hjemmeside: http://www.medcom.dk/wm109851
5. Instruer personalet i brugen
´
FAQ
Hvad sker der:
Patienten henvender sig ikke til speciallægen
Patienten har valgt en bestemt speciallæge, men ønsker en anden
Patienten fortryder sit valg
Henvisningen er ikke på hotellet
Henvisningen er udløbet
Speciallægen har ikke EDI
Speciallægen har ikke EDB / EDI
Jeg har ikke digital signatur – Hjælp
Jeg har dispensation for brug af EDB
Mit IT system er ”nede” hvad gør jeg
EDB linierne / Internettet er nede
Driftperioder / servicevinduer
Kan andre se min henvisning
Patienten har ikke et dansk personnummer
HOTLINE
Datakonsulent

Bilag:
1 Lokationsnumre til REFHOST

Bilag 2 Kontaktpersoner til REFHOST - Henvisningshotellet
Region Sjælland
Anfinn Leivsson Hansen
Datakonsulent
Telefon: 7015 5000
Mobil: 4029 2554
E-mail: alh@regionsjaelland.dk
Region Hovedstaden
Anette Pilested
Datakonsulent
Telefon: 4820 5468
Mobil: 2630 9174
E-mail: anette.pilested@regionh.dk
Region Syddanmark
Birte Geertsen
Praksisafdelingen
Telefon: 76 63 13 76
Mobil:
E-mail: birte.geertsen@regionsyddanmark.dk,
Region Nordjylland
Lars Ole Larsen
Datakonsulent
Telefon: 9877 1044
Mobil:
E-mail: lars.ole.larsen@rn.dk
Region Midt
Bente Wengler
It-konsulent
Telefon: 8728 4609
Mobil: 2945 8699
E-mail: bente.wengler@stab.rm.dk
MedCom
Ib Johansen
Souschef
Telefon: 6543 2030 (9.00-15.45)
Mobil: 4036 5620
E-mail: ijo@medcom.dk
www.medcom.dk , se REFHOST/Henvisningshotellet
REFHOST
Hotline
7572 5488 (08.30 – 15.30)
E-mail: Service@refhost.dk
Internet: service.refhost.dk

Bilag 3 – Sådan får du digital signatur - medarbejdercertifikat.
Speciallæger:

