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Dato
23.01.14
Vor ref. KRC

MØDEINDKALDELSE

Der indkaldes til 3. møde i forbindelse med den danske profilering af HL7/PHMR
Tidspunkt:

Torsdag den 23. januar 2014 kl. 10.00-12.00

Sted:

MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M.
Mødelokale C.

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentationsrunde v/alle
2. Godkendelse af ref. fra sidste møde v/alle
3. Scoping v/mdm
4. Input fra Region Midt v/lbn
5. OID’s v/mdm
6. Use Cases v/mbr
7. Drøftelse af første draft PHMR DK Release 0.4 v/mbr
8. HTML-visning v/mdm
9. Governance v/mdm
10. Næste møde v/mdm, mbr
11. Eventuelt v/alle

Vi vil starte mødet med morgenbrød i mødelokalet. Efter mødet vil der være buffet i kantinen.
I forbindelse med punkt 6 i dagsorden ønsker vi at indsamle simple eksempler på kliniske scenarier.
Forudsætningen for disse scenarier er:
- at de enten skal være i drift
- eller at de skal være scenarier, som man planlægger at gå i drift med
Således sikrer vi, at eksemplerne forbliver så tro mod virkeligheden som muligt.
I bedes tænke over, hvad i kan byde ind med i forhold hertil. Hvis det er muligt, modtages scenarier
gerne på mødet. Ellers så er deadline for fremsendelse af kliniske scenarier 31/1 2014.

Hvis man ønsker, er der også mulighed for at deltage i mødet via video. Vi efterspørger dog
tilbagemelding, hvis man ønsker at deltage via video i stedet for at møde op ved MedCom i Odense.
Deadline for tilbagemelding er onsdag 22/1 kl. 09.00.
Information om adgang til videomødet:
Videokonferencen foregår via det nationale videoknudepunkt (VDX) http://medcom.dk/wm110004
Videomødet tilgås på:
Video: mcu12@vconf.dk<mailto:mcu12@vconf.dk>
Møderum: 115#
(Der kræves ikke pin adgangskode)
Hvis der er tvivl om, hvordan konferencen tilgås, kan man kontakte den lokale it-support eller
kontakte:
Peder Illum
pi@medcom.dk
(+45) 2926 3654
Per Abildgaard
pea@medcom.dk
(+45) 5153 9376

Der findes bilag til punkterne 4 og 7 i dagsorden.
Bilag:
- Input kliniker PHMR standard RM
- PHMR DK Profile v04

Venlig hilsen
Michael Due Madsen & Kirsten Ravn Christiansen
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