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I MedCom8 er det planlagt at gennemføre et projekt, hvor der etableres løsninger,
hvor den rekvirerende læge via sit it-system kan sikre sig, at der skabes overblik over:
− At der modtages svar på alle bestilte laboratorieprøver
− At svarene, herunder unormale resultater, overgives rettidigt til patienten
− At patienter, der udebliver fra faste (kontrol)prøver ex. INR, kontaktes for
opfølgning.
i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning til håndtering af parakliniske
undersøgelser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137127
og hvor der ligeledes tages højde for anbefalingerne i ny vejledning omkring
screening for livmoderhalskræft:
http://www.sst.dk/publ/Publ2012/SYB/Kraeft/ScreenLivmoderhalskrftAnbef.pdf
Projektet er beskrevet kort i vedlagte notat og besluttet igangsat af MedComs
styregruppe.

Vi vil derfor bede jer deltage i en arbejdsgruppe, der identificerer problemstillingerne og kommer med
teknisk og praktisk beskrivelse af løsningsmuligheder.
Vi vil gerne holde mødet som et heldagsmøde hos MedCom i Odense
Fredag d. 9. november 2012 kl. 09.30 – 15.00
Sted:

MedCom, Forskerparken 10, mødelokale 2, 5230 Odense
M

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Baggrund for projektet
3. Use-cases, der beskriver de forskellige senarier omkring tilbagesvarprøven, der blev væk
Fremlagt at 2 praktiserende læger og to leverandører
4. Hvad har vi i dag af teknik, standarder og databaser, der kan anvendes til understøttelse af
problemstillingen?
Leverandør af WebReq og henvisningshotellet
Lægesystemleverandører
Laboratoriesystemleverandører
5. Idéudvikling
Opdeling i to grupper, der hver får til opgave at beskrive mulige løsningsscenarier
6. Plenumdiskussion af mulige løsninger
7. Forslag til videre proces og forløb afhængig af de fremlagte idéer og løsninger
MedCom yder sædvanlig honorering for mødedeltagelse og rejsegodtgørelse.
Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding og afbud til Iben Søgaard ibs@medcom.dk eller 6543 2030 senest d. 1. november

Venlig hilsen

Ib Johansen
Souschef
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