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Formål:
At varetage opsamling af erfaringer og vedligehold af de standarder og koder, der er forudsætningen for drift af de
løsninger, der er i brug på laboratorieområdet.
Hertil kommer opsamling af forslag til nye tiltag, ønsker til ændringer, myndighedskrav eller nye problemstillinger, der
skal løses i laboratoriernes dataudveksling med samarbejdspartnere, med henblik på beslutning i de relevante fora,
herunder i regionerne, laboratoriesvarportalen og rekvisitionsportalen WebReq.
De laboratoriemedicinske aktiviteter behandles i 2 grupper, som MedCom faciliterer:
•
•

Den Laboratoriemedicinske Referencegruppe
WebReq brugergruppe

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/laboratoriemedicin
Projektstatus
Laboratoriemedicinsk Referencegruppe: Gruppen indsamler, behandler og prioriterer ønsker til videreudvikling af
det kliniske indhold i MedComs standarder på laboratorieområdet, herunder vedligeholdelse af koder og tabeller,
som anvendes til digital kommunikation på samme område. Referencegruppen fungerer desuden som MedComs
faglige sparring til laboratoriemedicinske projekter og aktiviteter, der ikke vedrører laboratoriesvarportalen og
WebReq.
Status: Gruppen er etableret og startede op den 7/2-2019. Gruppen har på sidste møde diskuteret og prioriteret alle
indkomne ændringsønsker til laboratoriestandarderne. Der blev også truffet beslutning om at få alle lokale koder, der
anvendes til svarafgivelse, oprettet i MedComs fil, hvor placering i svargrupper angives. På den måde sikres at
lokalkoder sorteres i svargrupper på Laboratoriesvarportalen. Akkreditering af laboratoriesvar i lægesystemerne er nu
gennemført for alle specialer og test gentages, startende med mikrobiologi i efteråret 2022. Næste møde 15/9-2022.
Se referater fra møderne https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/laboratoriemedicinskreferencegruppe
WebReq Brugergruppe: Brugergruppen mødes 2 gange årligt (januar og august) og aftaler udvikling for næste
release. Der udgives ny WebReq release i juni og december. Næste møde er 31. august 2022.
Se referater fra møderne https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/webreq-brugergruppen
Status: Udviklingen har under corona-pandemien været sat lidt på hold, da alle Synlabs ressourcer har været brugt
på udvikling og drift af pandemiløsningerne. Nu er der igen luft til at udvikle WebReq og prioriterer de
ændringsforslag, der er indkommet. Under pandemien har der været åbnet for at Mikrobiologi-rekvisitioner kunne
lægges på hotel, dog kun rekvisitioner med COVID-19-test. Der ønskes nu en udvidet løsning, så flere
mikrobiologianalyser kan lægges på hotel. Arbejdsgruppe er nedsat til at lave et løsningsforslag.
Moderniseringen af WebReq-Administratormodul (WebReq-Admin) er ved at være afsluttet, så den gamle
administrator-brugergrænseflade snart kan lukkes. Den påbegyndte modernisering af frontend-brugergrænsefladen
er også sat på pause pga. corona og Synlab ønsker ikke at gennemgå udviklingen på brugermøderne fremover, da vi
forventer WebReq snart skal i udbud.
FAPS har henvendt sig og ønsker at få en repræsentant med i brugergruppen. Ønsket er imødekommet.
Risikolog
RSI Digitaliseringskredsen vil ikke medvirke til at løsningerne igangsættes. WebReq brugergruppen nedprioriterer
ændringsønsker.
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