
Digital henvisning til  
kommunale akutfunktioner 

Praksislæger og kommuner 

Vil du vide mere?  

Fordele for praktiserende læger med den digitale henvisning 

Henvisning til kommunale akutfunktioner tilknyttes det dynamiske henvisningsmodul 
i praksislægernes systemer. Ved at bruge den dynamiske henvisning får lægerne via 
systemet: 

 Automatisk leveret lokationsnummer til borgerens kommune. 

  Forudfyldte fraser/overskrifter i feltet ”Kliniske oplysninger”. Overskrifter 
guider ved udfyldelse. 

 Et link til akutfunktionerne på sundhed.dk sammen med sundhedstilbud. 
Det betyder, at lægen ikke skal udfylde unødvendige felter og dermed sparer tid. 
Risikoen for fejl og misforståelser mellem parterne mindskes, og der sikres ensartet 
dokumentation med relevante oplysninger.  
 

Fordele for kommunens akutfunktion med den digitale henvisning 

 Henvisningen leveres det rigtige sted, hvis praksislægen anvender sit 
dynamiske henvisningsmodul  

 Henvisningen kommer korrekt ind i systemet 

 Ensartede og relevante oplysninger om borgeren  
Den tekniske løsning for henvisning til kommunale akutfunktioner ligner løsningen til 
kommunernes forebyggelsestilbud. Det er vigtigt, at kommunen har oprettet deres 
kommunale akutfunktion med tilhørende lokationsnummer på Sundhed.dk, så den 
henvisende læge i sit dynamiske henvisningsmodul får det korrekte 
lokationsnummer og dermed medtager den relevante information i henvisningen. 

Læs mere her https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning 

Kontakt MedCom:    Iben Søgaard · ibs@medcom.dk · 61 78 18 77  

   Karina Lorenzen · kml@medcom.dk · 91 17 42 40  

   Dorthe Skou Lassen · dsl@medcom.dk · 65 43 20 30 
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Eksempel på indhold og felter i henvisning til akutfunktionen  Digital henvisning til kommunens akutfunktion 

På baggrund af SST’s kvalitetsstandarder fra 2017 for kommunale akutfunktioner i 
hjemmesygeplejen har MedCom udarbejdet en kommunikationsstandard for hen-
visning til kommunens akutfunktion (XREF22) og et afslutningsnotat fra kommu-
nens akutfunktion (XDIS22), når borgeren afslutter et akutforløb i kommunen. 
Henvisningen understøtter effektiv og digital kommunikation mellem kommunale 
akutfunktioner, regioner, praksislæger og lægevagten. 

Hvem kan sende henvisningen til kommunens akutfunktion?  
Med afsæt i kvalitetsstandarderne fra SST kan både sygehus-, praksis- og vagtlæ-
ger henvise til kommunens akutfunktion. Kommunerne har oprettet deres kom-
munale akutfunktion med tilhørende lokationsnummer på Sundhed.dk 

I henvisningen skrives henvisningsårsag, behandlingsplan, observationsplan samt 
plan for opfølgning og tilbagemelding.  

Det er fortsat gældende, at der altid skal være telefonisk koordinering, inden en 
henvisning afsendes. 

Koordinering og samarbejde 

Der er indgået samarbejdsaftaler og sundhedsaftale ift. brugen af digital henvis-
ning og afslutningsnotat indenfor hver region. Praktiserende læger og kommuner 
bør desuden drøfte den konkrete anvendelse mellem praksislæger og kommune 
via lokale samarbejdsfora som kommunalt-lægelige udvalg  (KLU) og praksiskoordi-
natorer. 
 

Afslutningsnotat  
Der skal altid sendes et afslutningsnotat (XDIS22) fra den kommunale akutfunktion 
til afsender, når der foreligger en henvisning med kopi til egen læge, hvis region 
eller vagtlæge er henviser. 

Der skal kunne afsendes et afslutningsnotat fra kommunens akutfunktion, selvom 
der ikke foreligger en henvisning. 


