Til sundhedsfaglig pakkehenvisningsgruppe
Rugårdsvej 15, 2. sal
DK-5000 Odense C
Telefon 6543 2030
Direkte 6543 2021
Telefax 6543 2050
ibs@medcom.dk
www.medcom.dk

Dato
05.04.11
Vor ref. IBS

MØDEINDKALDELSE

Som I jo ved fra efterårets møder, har vi startet projektet. Det er lidt forsinket, men vi
er rigtig godt i gang nu.
De tekniske udfordringer er der ved at være taget hånd om, herunder adressering,
tekstlængder og registrering af pakkeforløbene.
Det, der udestår nu, er beslutning om det faglige indhold i henvisningerne.
Der er nogle opgaver, som skal løses nu – hvilken tekst skal med? Og opgaver på
længere sigt - en egentlig dynamisk henvisning.
Der indkaldes til 1. møde i den sundhedsfaglige henvisningsgruppe
Tidspunkt:

Fredag den 29. april 2011 kl. 09.30-14.30

Sted:

MedCom, Rugårdsvej 15, 5000 Odense C
Se, hvor vi bor på http://www.medcom.dk/wm110260
Hvis du kommer i bil, skal du huske at benytte
parkeringsbillet, da vi nu har parkeringsvagter på vores
pladser.

Deltagere:

Dagsorden:

Bo Gandil Jakobsen, DAK-E
Finn Klamer, sundhed.dk
Jens Rubak, Landspraksiskoordinator
Erik Holk, Regionspraksiskoordinator
Lene Asholm, Sundhedsstyrelsen
Peter Torsten Sørensen, DSAM
Læge, Radiologisk Selskab
Gitte Henriksen, MedCom
Ib Johansen, MedCom

1.

Velkomst, praktisk

2.

Baggrund for gruppens sammensætning og opgaver

3.

Status på henvisninger – afgrænsning
a. Hvor er vi nu?
b. Hvem kan hvad nu?
c. Henvisningsserver
d. Lægesystemerne
e. Sygehusenes systemer, også røntgen

4.

Hvad skal der med?
a. I henvisningen
b. I bilagene
Fastlæg aftaler for dette

5.

Hvad skal der med i pakkebeskrivelserne?
a. Muligheder
b. Ønsker

6.

Hvad skal henvisningen indeholde?
a. I dag
b. I morgen
c. Kan vi ikke snart drage nytte af automatisk fangst af data fra centrale kilder?

7.

Kvaliteten af henvisningerne, minimumskrav. Hvem stiller dem?

8.

Tidsplan for projektet

9.

Idéudveksling om fremtidig henvisning/dialog med behandlerne

10. Evt., herunder videre forløb, udvidelse af gruppen, næste møder

Der er morgenkaffe fra kl. 09.15 og frokost kl. ca. 12.00.
Tilmelding/afbud til projektsekretær Iben Søgaard, ibs@medcom.dk, 6543 2030 senest d. 27. april
Der ydes mødegodtgørelse og rejsegodtgørelse efter MedComs regler.

Venlig hilsen

Ib Johansen/Gitte Henriksen
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