Noter fra pakkehenvisningsmøde i Pisa april 2011
Region Hovedstaden:
Bilag: Har for over et år siden bestilt en løsning. Har fået vist 2 forskellige løsningsmodeller. Får
formentlig nu først en endelig løsning i løbet af efteråret. Vil kunne omvisitere og viderevisitere,
men ikke oprette en henvisning med bilag selv.
Region Sjælland:
Bilag: Samme model som Region Hovedstaden.
Region Syddanmark:
Sygehushenvisningen: Medicare skifter til Cosmic i løbet af efteråret. Medimail udskiftes ved
udgangen af i år/starten af næste år. Først derefter kigger man på udvidelse til 15750 tegn –
formentlig 01.02.2012.
Bilag: Havde satset på, at de kunne bruge den løsningen, man bruger på Fyn til håndtering af
MEDBIN, men det ville koste flere mio. at bruge den i hele regionen, og arkitekterne mener ikke, at
det er den løsning, man skal bruge på sigt.
Region Midtjylland:
Har afventet testen af røntgenhenvisningen fra MedCom, før de ville tage stilling til kontakt til
leverandøren.
De sidste afdelinger har skiftet til MidtEPJ i løbet af næste år.
Bilag: Skal implementeres i MidtEPJ, og det forventes udviklet i løbet af 4. kvartal næste år.
I forbindelse med udrulning af MidtEPJ har man sendt information ud til de praktiserende læger
med oversigt over de lokationsnumre, man skal sende til, og det har løftet antallet af elektroniske
henvisninger.
Region Nordjylland:
Bilag: Kommer først i Clinical Suite, som ikke bliver i år.
Røntgenhenvisningen: Regionerne finder inden den 29. april ud af med Carestream, om det kan
laves og til hvornår. Tove Charlotte laver forslag til brev, som sendes rundt til de øvrige inden
fremsendelse til Carestream. Gitte sender oversigt over, hvad der mangler hos de forskellige.
Sygehushenvisningen: CSC laver en ny henvisningsplatform, som kan håndtere bilag, så de skal
spørges igen, hvor om de kan håndtere 15750 tegn. Jens Henning spørger igen på vegne af OPUSregionerne.
Bilag: De regioner, der endnu ikke kan håndtere bilag i egne systemer, vil kunne åbne bilag via
REFPARC. Linket hertil vil stå i henvisningen. MedCom vil teste, om sygehussystemerne kan
håndtere en FTX+BIN. Bilag med røntgenhenvisningen er ikke med i dette projekt, men det skal
med på sigt. Lægesystemerne kan sende bilag med fra 1. november 2011. Det skal stå i SOR, når
man kan modtage en MEDBIN. Man skal kunne viderevisitere. Man må gerne kunne oprette
henvisning. Man må gerne kunne oprette henvisning med bilag i eget system, men det er ikke noget,
man skal kunne.
PowerPoints på hjemmesiden.
De nye oversigter med nye farver over laboratorieprojekterne lægges også på hjemmesiden.
Næste møde afholdes engang i juni måned samlet for laboratorie- og pakkehenvisningsprojekterne.

