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8.  MedCom
8.2 Skabeloner til MedCom korrespondancer
Formål For at forbedre og kvalitetssikre den borgerrettede kommunikation 

mellem kommune og praktiserende læger, er der udarbejdet fem 
skabeloner som skal anvendes i MedCom korrespondancer.

Hvem Sygeplejersker og SSA’ er på plejecentre, midlertidigt ophold og i 
hjemmesygeplejen. 

De fem nye MedCom skabeloner har flg. overskrifter:
- Anmodning om palliativt besøg ved egen læge
- ISBAR - Henvendelse til egen læge
- Oplysninger om diagnoser og planer - Henvendelse til egen læge fra Toftebo
- Oplysninger om diagnoser og planer - Henvendelse til egen læge fra hjemmesygepleje
- Stillingtagen til livsforlængende behandling - Henvendelse til egen læge

Hver skabelon indeholder en række fortrykte spørgsmål. Det sikrer, at lægen får alle de nødvendige 
oplysninger i første besked. På denne måde får borgeren hurtig og korrekt behandling og der spares 
samtidig tid for både praktiserende læge og personalet i kommunen, idet antallet af korrespondancer 
frem og tilbage minimeres.    

Arbejdsgang i Nexus

MedCom skabeloner tilføjes fra borgeroverblikket MedCom beskeder.

 

Skabelonerne er single-skemaer, det vil sige at hvert skema kun kan oprettes én gang pr. borger. 
Derfor skal selve skemaet IKKE udfyldes men kun anvendes som skabelon. 
Skabelonen tilføjes og gemmes som aktiv første gang den skal bruges. De tomme skabeloner ligger 
gemt på borgers overblik, klar til brug.

Sådan gør du når du vil anvende skabelonen til at sende MedCom besked til lægen

Klik på den ønskede skabelon
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Tryk på ’Gem og send som MedCom

Forløb: FSIII
Modtager og afsender er automatisk udfyldt. 
’Aktivt’ er skemastatus, skal slettes fra teksten i korrespondancen.
Udfyld alle de fortrykte spørgsmål/felter. 

  
Kontroller at din signatur er korrekt og indeholder både din organisation og telefonnummer. 

Tryk på Afsend

Den udfyldte skabelon er nu afsendt til læge og kan ses/læses under Korrespondance -Sendt

 


