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Mødetitel Projektgruppen for Kommunale Akutfunktioner 

Mødedato 25. januar 2023 

Tidspunkt 13.00-15.00 

Sted Teams-videomøde 

Inviterede Susanne L. Johansen, Københavns Kommune, sygeplejefaglig leder 
Michelle Nagel Delica, Københavns Kommune, sundhedsfaglig sy-
stemkonsulent 
Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, Ballerup/Herlev/Furesø, daglig 
leder akutteam 
Rebekka Hennecke, Køge Kommune, teamleder akutteam 
Sten Sønderhousen, Køge Kommune, EOJ-ansvarlig  
Sofie Sabine Borch Nielsen, Roskilde Kommune, daglig ledelse 
akutteam 
Bo Lindberg, Slagelse Kommune, kommunal læge 
Mette Bang Nielsen, Aalborg Kommune, sygeplejefaglig leder (NY) 
Mette Riisberg Evald, Århus Kommune, leder akutteam (NY, 
afbud) 
Gunna Signhild Nørby Nordfoss, Horsens Kommune, daglig leder 
akutpladser 
Karen Magrethe Lind-Frandsen, Horsens Kommune, daglig leder 
akutteam 
Anni Damgaard, Horsens Kommune, akutsygeplejerske (afbud) 
Dorte Medum, Horsens Kommune, It-fagkonsulent 
Mogens Toft Søllested, Odense Kommune, leder akutteam 
Kristina Muhl, Odense Kommune, akutsygeplejerske 
Niels Dreisler, PLO-repræsentant, Udvalget for nær sundhed 
Joachim Nørmark, Aalborg, praktiserende læge 
Bo Gandil Jakobsen, Karise, praktiserende læge 
Jacob Meller Jacobsen, KL (afbud) 
 
Peter Rubak, Aalborg Universitetshospital, Postdoc Klinik Bioke-
misk Afdeling (ekstern oplægsholder) 
Dorthe Skou Lassen, MedCom  
Karina Møller Lorenzen, MedCom (afbud) 
Iben Søgaard, MedCom  
Jeanette Jensen, MedCom 
Tom Høg Sørensen, MedCom (afbud) 
Kirsten Ravn Christiansen, MedCom 

Dagsorden: 

1 Velkomst og præsentation v. Kirsten T.R. Christiansen   

Vi fortsætter projektgruppen for kommunale akutfunktioner i MedCom13-projektperioden, 
som vi lige er trådt ind i, og som løber fra 2023 til og med 2025. Vi tager en kort præsentations-
runde, da der er et par nye medlemmer i gruppen.  
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2 Opdateret kommissorium for projektgruppen for kommunale akutfunktioner v. Kir-

sten T.R. Christiansen    

Vi har opdateret kommissoriet for projektgruppen for kommunale akutfunktioner i forbindelse 
med gruppens fortsættelse i MedCom13-projektperioden. I bedes gennemlæse kommissoriet 
inden mødet (vedlagt som bilag til mail med dagsorden). Vi opsummerer kommissoriet på mø-
det og ønsker jeres tilbagemelding, herunder eventuelle kommentarer.    

3 Hvilke gevinster er der for Almen Praksis og patienterne ved en akut mobil blodprø-

vetagningsordning til patienter i eget hjem, og er POCT-udstyret validt og holdbart 

nok til at kunne bruges ude i patienternes eget hjem? v. Peter Rubak  

Under oplægget vil Peter komme ind på, om en akut mobil ordning ude i patienternes eget 
hjem kan bruges til at afhjælpe Almen praksis’ tvivl om, hvad de skal gøre ved deres akutte og 
immobile patienter, som ikke kan komme til undersøgelse i praksis eller på hospitalet. Derud-
over vil han komme ind på, om POCT-udstyret kan holde til at blive transporteret og blive udsat 
for det danske vejr.           

4 Afprøvning af kommunale prøvesvar, via en ny FHIR-standard for laboratoriesvar og 

kommunale prøvesvar, til almen praksis via produktionspiloten EHMI v. Kirsten T.R. 

Christiansen    

Vi orienterer jer om det igangværende arbejde med organisering af en afprøvning, hvor der skal 
sendes kommunale prøvesvar via en ny FHIR-standard for laboratoriesvar og kommunale prøve-
svar til almen praksis. Det muliggør, at data sendes og modtages digitalt som struktureret data, 
hvormed de kommunale prøvesvar kommer direkte ind i praksislægens eget laboratoriekort. 
Der orienteres om projektets rammer, herunder planlagte deltagere og tidsplan. Derudover ori-
enteres der også om den nationale arbejdsgruppe, som er nedsat, med henblik på at hjælpe 
MedCom med definition og kvalificering af det sundhedsfaglige indhold – og krav – i den nye 
FHIR-standard.  

5 Opfølgning på anvendelsen af henvisning til, og afslutningsnotat fra, kommunale 

akutfunktioner v. Dorthe Skou Lassen   

Vi giver en kort status på anvendelsen af henvisningen til, og afslutningsnotatet fra, kommunale 
akutfunktioner via statistik over afsendte og modtagne meddelelser.  

6 Bordet rundt v. Alle    

Vi tager en kort status ”bordet rundt” i gruppen, hvor vi gerne vil have en statusopdatering fra 
jer (de forskellige akutfunktioner og læger) med henblik på at videns- og erfaringsdele om: 

• Samarbejdet på tværs mellem akutfunktioner og læger (såvel med almen praksis som 
sygehuse)  

• Anvendelse af, og erfaring med, henvisning til – og afslutningsnotat fra – kommunale 
akutfunktioner 

• Nyt ift. samarbejdsaftaler for akutområdet? 
• Andre relevante emner… 

7 Fremtidige møder og indhold v. Kirsten T.R. Christiansen   

Vi vil gerne høre om jeres ønsker til indhold på fremtidige møder i gruppen.  
• Er der noget fra MedCom, fx nogle af vores projekter eller opgaver, som I ønsker at 

høre mere om? 
• Er der nogle eksterne oplæg, som I kan foreslå, eller som I ønsker, vi undersøger nær-

mere? 
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Vi har endnu ikke fastlagt næste mødedato i 2023. Som udgangspunkt afholder vi møder i 
denne gruppe efter behov, hvilket indtil videre har været 1-2 gange om året. Vi er opmærk-
somme på at få fastlagt næste mødedato og få meldt ud i god tid.   

8 Eventuelt v. Alle     

 
 
Bilag: 
Kommissorium for projektgruppen for kommunale akutfunktioner (til brug under punkt 2) 
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