
Flere kommuner har fået etableret  
it-løsninger, der gør det muligt  
for dem at kommunikere elektronisk.  
For de praktiserende læger betyder det, 
at der kan henvises til de kommunale 
sundheds- og forebyggelsestilbud på 
samme måde som ved henvisning til 
sygehuse. 

For at lette kommunikationen anbefales 
det at alle oplysninger om sundheds- 
og forebyggelsestilbud samles på 
sundhed.dk, og at der indføres ensartet 
udveksling af kliniske oplysninger  
ved henvisninger til de kommunale 
sundheds- og forebyggelsestilbud.

Henvisning til kommunale  
sundheds-og 
forebyggelsestilbud

Info-pjece til praktiserende læger

Læs mere på www.kl.dk/henvisning.

ElEktronisk kommunikation vEd brug  
af medCom standardEr

Kommunikationen er baseret på følgende MedCom 
standarder: 

Henvisning (Sygehushenvisning – XREF01)
Korrespondance (Fritekst beskeder – XDIS91)
Bookingsvar (Anbefalet standard – XDIS13)
Epikrise (Udskrivningsepikrise – XDIS01)

mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Ahenvisning-til-kommunale-sundheds-og-forebyggelsestilbud.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom


Læger og andre sundhedsfaglige kan finde alle  
kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud på  
sundhed.dk eller evt. via de regionale hjemmesider  
som f.eks. nordjydsksundhed.dk og visinfosyd.dk 

Sundhed.dk har udarbejdet en fælles indholdsskabelon, 
som betyder, at alle tilbud er beskrevet efter samme ska-
belon og vises i en ensartet struktur, der giver mulighed 
for at søge efter tilbud på tværs af kommuner og regioner.

I beskrivelsen af tilbuddet vil det være angivet om kom-
munen kan modtage henvisningerne elektronisk, og der  

vil være anført lokationsnummer eller anden entydig  
modtageradresse, så der ikke er tvivl om, hvor henvis-
ningen skal sendes hen.

Standardiserede henvisningsoplysninger gør det nemt for 
læger at udfylde de kliniske oplysninger i henvisningen. 
Der er derfor udarbejdet en kort fællesoffentlig anbefaling 
om kliniske oplysninger for KOL, Type 2 diabetes, iskæ-
misk hjertesygdom og hjertesvigt.

Anbefalingen er udarbejdet i samarbejde mellem Sund-
hedsstyrelsen, Praktiserende Lægers Organisation,  
Dansk Selskab for Almen Medicin og KL..

Anbefalingen forholder sig til hvilke kliniske oplysninger, 
der er relevante, når patienter skal henvises til de  
kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud. Hvis  
kommunen følger disse anbefalinger vil dette fremgå  
af tilbudsbeskrivelsen på sundhed.dk.

For lægen betyder de standardiserede henvisningsoplys-
ninger, at det bliver mere entydigt, hvad der skal udfyldes. 

Hvis alle kommuner følger anbefalingen betyder det også, 
at lægerne ikke skal udfylde forskellige kliniske oplysnin-
ger fra kommune til kommune.

For kommunen betyder de standardiserede henvisnings-
oplysninger et bedre grundlag for at vurdere om borgeren 
opfylder kriterierne. 

Anbefalingen tager dermed både et fagligt hensyn og 
bidrager til en mindre arbejdsbelastning for begge parter.

For yderligere information kontakt kommunen

EnsartEt udvEksling af kliniskE oplysningEr

 
Find alle sundheds- og forebyggelsestilbud 
på sundhed.dk

Find vejledning om kliniske oplysninger for KOL, Type 2 
diabetes og hjerte sygdomme på www.kl.dk/henvisning

De kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud findes 
på: www.sundhed.dk/soft


