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Dato

12.04.16
Vor ref. IJO

Der indkaldes til introduktionsdag for projekterne:
Tilbagesvar og ny afregningsstandard.

Tidspunkt:

Mandag den 25. april 2015, kl. 09.15-15.15

Sted:

MedCom, mødelokale C, Forskerparken 10, 5230
Odense M

Kære PL leverandør og MyClinic.
Som aftalt på seneste PL-leverandørmøde holder vi nu introduktionsdag til projekterne:
 Tilbagesvar (opfølgning af parakliniske undersøgelser) og for
 Ny afregningsstandard (MEDRUC) for læger og alle speciallæger.
Hvem bør komme:
Deltagerne skal være programmører, der skal lave disse opgaver og udviklingsansvarlige for det
enkelte lægesystem.
Dagsorden:
Formiddag: Laboratorietilbagesvar
09.15 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 13.00

Registrering, morgenkaffe og velkomst.
Baggrund for laboratorietilbagesvar.
Dette skal I lave - inkl. webservice kald til reminderserver. De nye
versioner af labsvar standarderne og dokumentationen til disse.
Spørgsmål og uddybning.
Pause.
Reminderserveren, disse WebServices er tilgængelige + det I skal være
opmærksomme på inkl. SDN aftaler.
Planer for udvikling, testcamp og drift.
Frokost.

Eftermiddag: Nye MEDRUC-er og andet til afregning
13.00 – 13.30
13.30 – 14.30

Nye afregningsstandarder, MEDRUC til læger og speciallæger.
Baggrund, indhold og standarder.
Gennemgang af den enkelte standard, med hvad der er nyt og hvad der
udgår. Dokumentationen.

14.30 – 15.00
15.00 – 15.15

Planer for udvikling, nye funktioner, testcamp og drift.
Afslutning, aftale om kontrakter/tilmelding.

Der ydes sædvanlig mødegodtgørelse og rejsegodtgørelse efter MedComs regler til max. 2 personer
pr. leverandør.
Tilmelding/afbud er vigtig. Send navne på deltagere til Pia Reinhardt Juhl, e-mail: prj@medcom.dk
eller ring på tlf.: 6543 2030 senest torsdag d. 21. april (dagen før St. Bededag).
VIGTIGT: Der ydes betaling for gennemførelse af de to projektlinier i henhold til kontrakt, som
fremsendes til den enkelte leverandør, jvf. aftale med PL - leverandørforum.
Kontrakterne fremsendes umiddelbart efter mødets afholdelse til de leverandører der ønsker at
deltage.

Med venlig hilsen

Ib Johansen, Gitte Henriksen, Michael Johansen, Anders Jensen
MedCom

