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Sådan ser en dynamisk kommunehenvisning ud Nye anbefalinger gør henvisninger enklere 

Sundhedsstyrelsen har i juni 2016 udgivet nye anbefalinger      

angående henvisning til kommunal forebyggelse med henblik 

på at gøre henvisningerne enklere.  
 

Afklarende samtale mellem kommune og borger 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger indebærer, at praktiserende 

læger og sygehuslæger fremover skal henvise borgeren til en 

afklarende samtale i kommunen. Her skal kommune og borger 

sammen vurdere, hvilke forebyggelsestilbud borgeren har       

behov for. Lægen har stadig mulighed for at henvise til et      

specifikt forebyggelsestilbud.  

 

Den dynamiske kommunehenvisning 
På denne baggrund har MedCom udarbejdet en dynamisk 

kommunehenvisning, som gør det let for lægen at henvise     

borgere til kommunen. I den dynamiske kommunehenvisning er 

der tilknyttet en standard. Den kan du læse mere om på næste 

side. 
 

Kommunen tager kontakt 

Når lægen henviser borgeren til kommunen, er det faktisk     

kommunen, der på baggrund af henvisningen kontakter        

borgeren og arrangerer den afklarende samtale. På denne   

måde kommer borgeren let til det rette forebyggelsestilbud. 

Samtidig undgås de situationer, hvor borgeren grundet mang-

lende kontakt ikke kommer i gang med forebyggelsestilbuddet.  
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Dynamisk henvisning/pakkehenvisning 

Dynamisk henvisning og pakkehenvisning er to navne for sam-

me funktion, hvori den dynamiske kommunehenvisning  også 

indgår. Du kan allerede bruge den dynamiske kommunehenvis-

ning nu. Den har langt færre felter til udfyldelse og henter auto-

matisk oplysninger om patientens kommune og lokationsnum-

mer.  
 

De eksisterende dynamiske henvisninger/pakke-henvisninger til 

KOL, Diabetes, Hjertesvigt og Kræft-rehabilitering udfases med 

udgangen af 2017.  
 

Den bagvedliggende standard 

Frem til midten af 2018 vil den  

dynamiske kommunehenvisning/ 

pakkehenvisning knytte sig til sygehus- 

henvisningsstandarden (REF01). Derefter vil  

den dynamiske kommunehenvisning/ 

pakkehenvisningen knytte sig til en ny 

standard til kommunehenvisning (XREF15). 

 

Den tekniske løsning  
Kommunehenvisningen har en del færre felter end sygehushen-

visningen. Det betyder, at du fra medio 2018 kun skal udfylde 

diagnose- og anamnesefeltet udover stamdatafelterne. 
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Hvad får du med den dynamiske henvisning? 

Ved at bruge den dynamiske henvisning/
pakkehenvisningen får du via systemet: 

• Leveret lokationsnummeret til borgerens kommune 
• Udfyldte fraser/overskrifter i anamnesefeltet 
• Et link til sundhedstilbuddene på sundhed.dk 
 

Det betyder, at du ikke skal udfylde irrelevante felter og    
dermed sparer tid.  
 

Kommunen får: 

• Henvisningen leveret det rigtige sted 
• Henvisningen rigtigt ind i systemet 
• Få og relevante oplysninger omkring  

borgeren fra dig 
 
 

Sådan henviser du lettest 

I dit lægesystem vælger du at udarbejde en dynamisk    
henvisning/pakkehenvisning.  
 

Under de forskellige pakker/henvisninger skal du vælge en 

kommunepakke/kommunehenvisning. Det er forskelligt fra 

lægesystem til lægesystem, hvordan henvisningen findes 

frem. Du kan finde en vejledning specifikt til dit lægesy-

stem her: www.medcom.dk/henvisningsvejledning, eller du 

kan spørge din systemleverandør, hvis du har brug for tek-

nisk hjælp. 


