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I samarbejdet mellem sygehus og kom-
mune er der behov for en enkel og sik-
ker måde til at holde parterne orienteret
om en borgers indlæggelse eller udskriv-
ning.

De eksisterende kommunikations-
former via telefon og fax er tidskræven-
de og giver mange afbrydelser hos både
sygehusets og kommunens plejepersona-
le. Denne form for kommunikation er
ikke sikker og pålidelig nok.

Elektronisk kommunikation sikrer
en langt mere effektiv udveksling af in-
formationer. Derfor er flere kommuner
landet over da også koblet på det danske
sundhedsdatanet, der blandt andet for-
midler adviser mellem sygehus og kom-
mune:

● Indlæggelsesadvis fra sygehus til
kommune 

● Indlæggelsessvar fra kommune til
sygehus

● Overflytningsadvis, hvis en patient
bliver flyttet fra én sygehusafdeling til
en anden 

● Udskrivningsadvis fra sygehus til
kommune 

Fordele ved elektronisk
advis-udveksling

● Hurtig og tidstro information om
indlæggelse/udskrivning/overflytning

● Reducering af telefonopkald og fax-
forsendelser

● Hurtig og præcis orientering til syge-
huset om hjemmeplejekontakt

● Kan anvendes direkte i hjemme-
plejens dagsplan og forhindre for-
gæves besøg 

● Afsendes automatisk og kommer
altid frem

Anvendelsesmuligheder

Den elektroniske kommunikation har
mange anvendelsesmuligheder inden for
hjemmeplejen, men også andre kommu-
nale arbejdsområder kan udnytte sund-
hedsdatanettet:
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● Hjemmehjælp
● Forebyggende hjemmebesøg
● Hjemmesygepleje
● Terminal pleje
● Opfølgning på dagpenge
● Pensionsansøgning
● Barselsdagpenge

Hos de fleste leverandører kan adviser
videresendes til det elektroniske om-
sorgssystem.

Indhold af adviser 

Indlæggelsesadvis fra sygehus

● Hospital
● Afdeling
● Afsnit
● Patientens cpr-nummer
● Patientstatus (indlagt eller død ved

ankomst)
● Indlæggelsestidspunkt

Indlæggelsessvar fra kommune

● Afsenderkommune
● Oplysninger om kommunal kontakt:

– Navn (person eller afdeling) 
– Telefonnummer
– Lokalnummer
– Vagttype
– Træffetider

Udskrivningsadvis fra sygehus

● Hospital
● Hospitalets telefonnummer
● Afdeling
● Afsnit
● Patientens navn og cpr-nummer
● Patientstatus (udskrevet)
● Udskrivningstidspunkt

De kan sende og 
modtage adviser

● Alle sygehuse kan sende elektroniske
adviser ved udgangen af år 2003 

● Alle kommuner med Modul Syge-
husophold i S&A-system fra KMD
kan kobles op på advis-udveksling

● De fleste elektroniske omsorgssyste-
mer kan håndtere adviser mellem
sygehus og  kommune ved udgangen
af år 2003
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Sådan kommer man i gang

● Indkøb af Modul Sygehusophold og
elektronisk postkasse

● Oprettelse af lokationsnummer
● Aftale mellem sygehus og kommune

Vejledning og kontakt

Kontakt kommunens egen leverandør af
S&A-system og/eller Elektronisk
Omsorgs System. Desuden kan konsu-
lenter i MedCom – det danske sund-
hedsdatanet Dorthe Skou Lassen og Lars
Hulbæk kontaktes på tlf. 6613 3066.

MedCom – det danske sundheds-
datanet har til formål at bidrage til
udvikling, afprøvning, udbredelse
og kvalitetssikring af elektronisk
kommunikation og information i
sundhedssektoren med henblik på
at understøtte sammenhængende
behandling, pleje og omsorg.

Bag MedCom står Indenrigs- og
Sundhedsministeriet, Amtsrådsfor-
eningen, H:S, Dan Net A/S, Sund-
hedsstyrelsen, Danmarks Apoteker-
forening, Kommunernes Landsfor-
ening, Socialministeriet og Finans-
ministeriet gennem Den Digitale
Taskforce.

Advis-kommunikationen giver mulighed
for at omlægge arbejdsgange i forbindelse
med orientering omkring indlæggelse og
udskrivning. Adviser erstatter langt hen
ad vejen tidskrævende telefonsamtaler og
fax-forsendelser, så nye arbejdsgange skal
aftales mellem sygehus og kommune.


