Overblik ændringer hjemmepleje-sygehusstandarder, version 1.0.3.
Fælles ændringer for indlæggelses-, plejeforløbsplan og udskrivningsrapport:

•
•
•
•
•
•
•

•

Pårørende ændres til Pårørende /relationer. Værge rettes fra uspecificeret/værge til værge
Funktionsevne: Mandatory krav fjernes, mulighed for markering af ”ej relevant ”overordnet
Funktionsevneområder er tilpasset til Sygeplejefaglige problemområder og perspektiver for Fælles
Sprog III.
Sygeplejefaglige problemområder er tilføjet som datasæt, første problemområde ”funktionsevne”
er udeladt, da det findes særskilt i MedCom standarden.
Begrænsning på feltlængder i fritekstfelter ophæves.
Oplysninger om aktuel medicin (medicinliste) udgår. Dog er der mulighed for at sende medicin
markeret som lokale ordinationer i indlæggelsesrapporten.
Seneste depotmedicin givning og seneste PN medicin givning tilføjet (gælder ikke PFP)
Teknisk mulighed for vedhæftning af filer som XBIN: pdf, png eller url 1.

Indlæggelsesrapport
•
•
•
•

Begrænsning på 28 serviceydelser fjernes (to er reserveret til boligtype og madleverance). Ordet
Service foran ydelser fjernes. Der tilføjes kodefelt til gruppering af ydelser.
Kontakter i kommunen begrænsning på antal kontakter (5) fjernet. Type af kontakt angives ved
kvalifikatorliste
Felt til Smitterisiko tilføjes
Feltet ”Beskrivelse af helbredstilstand” udgår.

Plejeforløbsplan
•
•
•

Ordet ”aftalt” fjernes foran udskrivningskonferencedato, mulighed for at markere som ”forslag
”eller ”aftalt”. Det er ikke mandatory at angive en dato.
Yderligere koordinering bolean værdi fjernes, så udfyldelse af felterne bliver valgfri.
Tilføjelse af to nye felter til yderligere koordinering:
o Behov for anden kommunal indsats
o Behov for psykiatri udskrivningsaftale/koordinationsplan (synlig i brugergrænseflade på
psykiatriske afdelinger).

Melding om færdigbehandling
•
•

Automatisk gensendelse af XDIS19 ved genoptaget behandling
Rettelse af fejl i engelsk navn XDIS19

Udskrivningsrapport
•
•

Begrænsning antal diagnoser (10) fjernes
Feltet ”sygeplejehandlinger” udgår
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Det er besluttet at udelade vedhæftning af filer af økonomiske hensyn, ved idriftsættelsen af version 1.0.3. i 2016,
men mulighed for at indsætte links understøttes.
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•

Feltet til markering af Medicin ændringer ja/nej fjernes. (Ændringer ses på FMK).

Flow hjemmepleje-sygehusmeddelelser
Sammen med versionsændring 1.0.3. indføres teknisk løsningsmodel til flow i hjemmeplejesygehusmeddelelserne. Formålet er at undgå uhensigtsmæssig genfremsendelse af automatisk
indlæggelsesrapport ved overflytning, samt binde meddelelser sammen teknisk, herunder også
korrespondancemeddelelsen.

For yderligere information vedr. ændringer hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3.:
http://www.medcom.dk/wm112620
Standarddokumentationen findes her:
http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/National%20Sygehus-Kommunesamarbejde/1.0.3/
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