Tværsektoriel udbredelse

Laboratoriemedicin
Dato: November 2017

Kontaktperson: Ib Johansen

Formål:
At opsamling og vedligehold af de standarder og koder, der er forudsætningen for drift af de løsninger, der er i brug.
Vedligeholdelsen tager udgangspunkt i projektkatalog: Laboratoriemedicin - Projektoversigt 2010-2011.
http://medcom.dk/media/1434/laboratoriemedicin-mc-s221.pdf
Deltagere:
Alle 5 regioner og SSI

Leverandør:
DXC, CGI, MADS, ADBakt, Misys, Databyrån, DMDD.

Projektstatus
Generelt:
Tilbagesvar og PRO indgår i MedCom 10. Se særskilt status på disse.
WebReq: Udvikles med funktionalitet til visning af status for opfølgning af parakliniske undersøgelser (Tilbagesvar),
Nye funktioner udvikles pga. nye procedurer med valgmulighed for svarform til patienten. Funktion med visning af
tidligere svar på dyre analyser er udviklet så det ses allerede i bestillingsøjeblikket. Styres af det enkelte laboratorium. Læs artikel Side 22: http://www.dbio.dk/fag-og-viden/fagbladet-Danske-Bioanalytikere/tidligerenumrepdf/Documents/2017/Blad%20nr.%206%20og%207%202017.pdf
Elektronisk sendeseddel: De fleste rekvisitioner til servicelab sendes elektronisk.
Rekvisitionshotel: Alle regioner er med. Region MIDT stoppet med brug af løsningen pga. besparelses initiativ, hvor
der ikke længere er mulighed for valg af læge som del af besparelsesprojekt. RegionH – her anvendes løsningen
delvist. Der tages initiativ fra MedCom til at øge anvendelsen.
Laboratoriesvar mellem laboratorier: Endnu udestår en del svar fra SSI og mindre servicelaboratorier. SSI er udfordret i øge andelen af elektroniske svar, da flere lab ikke ønsker at modtage disse på nuværende form.
Producent og producentkode: Fuld udbredt.
Nationale kortnavne: Fuldt udbredt i laboratoriesystemer, laboratoriesvarportalen, i WebReq og i langt de fleste lægejournalsystemer. Der udarbejdes løbende på nye kortnavne.
Vejledninger på sundhed.dk: Kun enkelte mangler i Region Midt og et enkelt i Region Syddanmark.
Link til vejledninger for de 450 hyppigste analyser til Lægehåndbogen er under kvalitetssikring i MedCom pt.
Nationalt Prøve Nummer (NPN): Fuldt udbredt. Forudsætning for tilbagesvar.
WebQuality: Alle regioner med. Enkelte deltager ikke i Region Syddanmark.
Central Enhed for Kvalitetssikring (CEK), Region Hovedstaden varetager oprettelse af ny EQA-koder.
Laboratoriesvarportal: Download af svar fra labsvarportal øget kraftigt. Ny service så læger uden ydernr kan bestille
prøver i Webreq også kan tilgå svar på gamle labportal. Ikke muligt i Sundhedsjournalen.
Glasmodtagelse: Fuldt udbredt, og forudsætning for fuldautomatisk prøvehåndtering i laboratorierne.
Laboratoriesvar - web-service i WebReq: Løsning er implementeret og videreudvikles. Pr 1. marts 2017 gives der kun
adgang til WebReq web-service til laboratoriesvarportalen for de brugere der i autentifikationskald til WebReq i fremsender bruger eller klinik ansvarlig cpr.
Risikolog
Online analysevejledninger fravælges i visse laboratorier + Laboratorier fravælger at modtage elektroniske svar fra
bl.a. SSI.

Oversigt
Laboratoriesvar-opslag, læger

Se svar på dyre prøver i WebReq
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Analysevejledninger

