MedCom 7 Praksis- og laboratorieprojekter
Delprojekt P2: Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger
Berigelse af Partneroplysninger
Baggrund
Projektet P2 skal sikre, at alle henvisninger til sygehuse kan sendes elektronisk, inkl. bilag, primært
med fokus på pakkeforløb samt skabe grundlag for udvikling af en dialogbaseret
henvisningsløsning til sygehuse.
Projekt P2 består af en række underopgaver, som er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Berigelse af partneroplysninger fra SOR med henblik på anvendelse i henvisninger
Tilretning af lægesystemer så de kan anvende disse oplysninger direkte
Etablering af en REFPARC server
Undersøge mulighed for længere tekstfelter
Udvikling af skabelon for dynamisk henvisning baseret på DDB.

Ad pkt. 1:
Berigelse af partneroplysninger
I dag baseres partneroplysninger til EDI kommunikation på SOR, Sundhedsvæsenets Organisations
Register. Dette register er opbygget som en træstruktur der afspejler de organisatoriske relationer i
sundhedsvæsenet herunder den administrative placering af en given afdeling.
Opbygningen, indholdet og datakvaliteten i XML udtrækket som det er for nuværende dækker ikke
behovet for korrekt og nem adressering af EDI og XML meddelelser til brug i sundhedssektoren.
Derfor ønskes SOR data tilpasset og beriget med yderligere informationer, så de kan anvendes til
MedComs standarder og kommunikation.
Følgende søges løst:
1. Regler for datafelters indplacering i EDIFACT meddelelserne fastlægges så
o feltlængder ikke overskrides, og ved
o data der overstiger den tilladte feltlængde reduceres ved konsekvent afskæring
o det enkelte datafelts placering i EDIFACTEN fastlægges
2. Meddelelsestyper og version der kan modtages, kvalitetssikres og opdateres ved at
o regionale og kommunale SOR opdateringspersoner tilretter så oplysninger er
korrekte. Alle afsender meddelelser fjernes.
o Primærsektorens leverandører indgår aftale med MedCom om vedligeholdelse af
egne kunders EDI oplysninger og vedligeholder disse regelmæssigt efter aftalte
regler.
3. MedCom tilføjer og publicerer hver 14. dag, på basis af SOR-XML udtrækket, supplerende
oplysninger om:

o Ydertype/behandlertype, ex. sygehus, lægepraksis efter de behandlertyper der findes
i MedComs standarder. Analogt til oplysninger i den gamle partnerskabstabel. Privat
og ingen type falder bort.
o Alias i form af sigende dagligdags navne på de enkelte lokationsnummerindehavere
tilføjes
o Fysisk adresse på lokationen: gade, by, post nr.
o Kontakttelefonnr.
o Pakker der kan modtages, både kræft og andre typer, som defineret på Sundhed.dk
o For kommuner: Kommunale forebyggelsestilbud der tilbydes baseret på SOFT
oplysninger.
o Statistikfelt
o Link til modtagerens aktuelle vejledning.
Proceduren skulle være følgende
Leverandører og regioner opdaterer løbende, mindst hver 14. dag SOR informationerne.
Hver 2. fredag udtrækker MedCom oplysninger fra XML SOR. Hvis muligt kun de SOR ID hvor
der har været ændringer, herunder nedlukning, ophør med brug.
Disse data sammenstilles i et excel ark.
Data sammenkøres manuelt med Sygesikringsregistret, så nytilkomne ydere tilføjes og frafaldne
ydere fjernes automatisk.
Alle ændringer baseres på SORID og LOKATIONSNUMMER, hvor der ved nedlæggelse /
oprettelse af disse foretages opdatering af den berigede fil.
Data beriges manuelt med ovenstående oplysninger.
Udgives som en excel eller CSV fil på SST eller MedComs hjemmeside
Denne uploades i lægesystemerne hver 2. weekend. For øvrige systemer fastlægges
opdateringsbehovet.
Kun SORID og / eller lokationsnummer indgår i den berigede liste.
Lokationsnummerindehavere med samme ydernummer / SKS kode vil alle have samme
meddelelsestyper, og samme berigede oplysninger.
Regler
Regler for navngivning fastlægges af MedCom i samarbejde med PLO/Lægesystemer/kommuner
Ad pkt. 2:
Implementering i lægesystemer
For lægesystemer indgås aftale om opdatering og udvikling af passende adresseringssnitflade så
nem fremsøgning af modtageren kan ske. Søgningen kan ske på enkelte felter eller som en
kombination af disse (ex. meddelelse, region, by).
Den opdaterede MC-kommunikationsfil uploades i lægesystemerne hver 2. weekend. For øvrige
systemer fastlægges opdateringsbehovet.
Regler
Regler for placering af MC-partneroplysninger i EDIFACT-en er således:
Skema indsættes.

