Til MC7-projektledere

Rugårdsvej 15, 2. sal
DK-5000 Odense C
Telefon 6543 2030
Direkte 6543 2021
Telefax 6543 2050

Kære MedCom7-projektleder
Kursus i Pisa
I MedCom7-projektlinjen: Praksis- og laboratorieprojekter vil næste
projektledermøde blive afholdt i Pisa forud for Hitch-workshoppen.
Der er deltagere fra alle regioner og landslaboratorier samt fra MedCom. Vi har
udarbejdet omstående program for turen. Både det rent praktiske med afrejse osv., og
også hvad I skal have lavet inden mødet, så vi kan få et godt og udbytterigt
projektledermøde med endelige aftaler for resten af MC7-perioden og også en god
tur.
Projektledermødet afholdes i Pisa i dagene 11.-13. april med udrejse søndag d. 10.
april.
Programmet og praktiske oplysninger er:
Programmet for mødet er:
Søndag d. 10. april
20:30
Sidste mødetid Billund - afgangshallen. Gitte står med et MedComskilt og materiale til jer. Der vil være lidt mad til jer også, som I kan
spise i afgangshallen, inden I flyver.
21:45
Afrejse Billund
23:55
Ankomst Pisa
Bus til indkvartering på hotel Sante Groce in Fossabanda
http://www.fossabanda.it/ på enkeltværelser.
Mandag d. 11. april
07:00-09:00 Morgenmad
09:00
Samling i hotellets gård. Praktisk, introduktion og opgaver, alle.
10:00
Opdeling i to grupper – Henvisninger og laboratorieområdet
Teknikere til IHE Gazelle og monitorkursus fortsætter der.
Se separate opgaver.
15:45
Opsamling på dagen
16:00
Gåtur gennem det gamle Pisa til Det skæve Tårn og til Duomoen.
18:30
Tilbage til hotellet
19:30
Aftensmad.
Tirsdag d. 12. april FÆLLES – Morgensamling, alle
07:00-09:00 Morgenmad
09:00-17:00 Gå til HITCH-konferencen, herunder besøg på IHE connectathon.
Se særskilt program på www.hitch-project.eu. Vi har tilmeldt jer.

ibs@medcom.dk
www.medcom.dk

Dato
28.02.11
Vor ref. IBS

17:00-19:00 Rundtur i Pisa, Frits Sybergs Pisa.
Fynbomalerne Frits og Anne Syberg boede i Pisa i to år. Vi ser de steder, hvor de malede
og hører historien om dem.
19:30
Aftensmad
Onsdag d. 13. april FÆLLES
07:00-08:00 Morgenmad – udtjekning
08:00
Bus til Cinque Terra http://www.cinqueterre.it/
Husk travesko, evt. lille rygsæk, shorts hvis godt vejr.
Lucca på vejen hjem, hvis vi kan nå det.
17:30
Ankomst lufthavn
19:10
Afrejse fra Pisa
21:20
Ankomst Billund
Hjemtur
Praktisk
Vi mødes i Billund Lufthavn søndag aften d. 10.4 kl. 20:30.
Parkering på P1, P4, P5 eller P6. MedCom betaler parkeringsafgiften. MedCom dækker kørsel og
brobillet for fælleskørsel fra Sjælland – I får et afregningsbilag, som I kan sende til os sammen med
kvitteringen, når I er kommet hjem.
Husk:
1 stk. kuffert. Max 15 kg pr. person.
Håndbagage. Max 8 kg. Og KUN 1 stk. og absolut ingen væsker i flasker over 100 ml. Væsker skal i en
separat plastpose med lynlåslukke, hvis de medtages i håndbagagen.
Gyldigt pas.
Der er IKKE bestilt rejsesygeforsikring – I skal selv sørge for den. Vigtigt, da alm. sygesikring ikke
dækker.
Tøj: Alm. tøj, og vigtigt: til onsdag er der behov for shorts og gode sko – I skal gå ca. 3 - 4 timer.
En lille rygsæk til vand og frugt.
Lommepenge. MedCom betaler alle måltider, transport, entré mv. I skal selv betale evt. private indkøb.
Transport til/fra Billund:
Jyder/fynboer sørger selv for transport.
Sjælland: Aftal samkøring med øvrige deltagere. Vi sender deltagerliste med til jer.
Billet - sendes til jer i mail. Vi har en kopi.
Hotel under hele opholdet er på et hotel næsten i centrum af Pisa, 10 min. fra lufthavnen: Hotel Sante
Groce in Fossabanda http://www.fossabanda.it/
Tlf.: Vi kan kontaktes på mobil under hele turen på: Ib Johansen +45 4036 5620, Gitte Henriksen +45
2342 2256.
OBS: VIGTIGT
Medbring bærbar PC med lader, så I kan komme på nettet. Der er internetadgang i mødelokalerne.
Ib Johansen / Gitte Henriksen / Margit Rasmussen
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WORKSHOP mandag
Henvisningsgruppen
Inden kursusdagen skal I have forberedt nedenstående opgaver, hvor materialet til hver enkelt region vil
blive udsendt medio marts.
Kl. 10:00

Feltlængder – test hvad gjorde I ved det? Oversigt over jeres status og planer for
implementering af længere felter i henvisningerne. De enkelte regioners nøjagtige status
fremlægges. Alle
Jeres planer for implementering skal være klar til mødet og fremlægges i plenum.
Hvad gør vi ved dem, der ikke kommer i hus? Alle

Kl. 11:00

Bilag
Demo af løsning i Region Syddanmark. Ditte
Demo af REFPARC-løsningen og løsning i lægesystemer. Gitte/PL- mand
Løsning i øvrige regioner med planer og tidshorisont. Alle

Kl. 12:00

Henvisningstabellen. Gennemgås. Gitte
Arbejde: Hver region i egen gruppe. I skal gennemgå jeres egen regions oplysninger og
kontrollere, om de er korrekte. Er der fejl, skal I rette dem på stedet, så den er endelig og
helt klar. (Computer nødvendig). Alle
Opsamling v. Gitte

Kl. 13:00

Frokost

Kl. 13:30

Henvisningstabellen fortsat

Kl. 14:00

Jeres endelige planer for implementering.
I skal have en plan for informationsmøder overfor praksislæger og sygehusafdelinger med.
Evt. kan I udarbejde den på kurset. Alle
Sådan laves en henvisning i et lægesystem. Demo ved PL

Kl. 14:30
Kl. 14.45

Kl. 15:30

REFPARC-løsning og implementering, herunder praksiskontorerne ved viderevisitering.
Hvad er jeres procedurer i dag - aftal med praksisenhederne om arbejdsgang og procedurer.
Disse fremlægges. Alle
Pause – kaffe mv.
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Laboratoriegruppen
Kl. 10:00

Kl. 10:00

Laboratoriemedicinprojekterne 1-14.
Status og planer for resten af 2011 skal fastlægges. Status på de enkelte projekter udsendes
til jer omkring 1.4.
På dagens workshop skal hver regions planer for at nå i mål inden udgangen af 2011
fastlægges.
Inden mødet skal man have aftaler med regionens laboratorier om, hvad man gør for at nå i
mål, men også mulighed for gensidig inspiration til at komme i gang og indgå aftaler om
det.
Dagen opdeles i:
Delprojekt 1 – Blodbanker på WebReq. Status. Margit
Jeres detailplaner for at få dem med, herunder bestilling/implementering af SW. Alle

Kl. 10:15

Delprojekt 2 og 4. Sendesedler/interlabsvar. Status, har I versionen installeret? – Margit
Workshop med indgåelse af aftaler og planer – kalender plus aftaleindgåelse indenfor
Region Hovedstaden/SSI/KPLL samt mellem SSI og øvrige regioner. Opsætning af
analyser i jeres system. Alle

Kl. 11:00

Delprojekter 3, 5, 6 og 7
Delprojekt 3 - Rekvisitionshotellet. Hvem er i gang? Margit
Information til læger og sygehusafdelinger - hvordan gør man det? Alle
Delprojekt 5. I skal have afsluttet delprojekt 5 – Producent og Producentkode inden kurset.
Følg op på de laboratorier, der endnu mangler og få dem på plads i marts. Alle
Delprojekt 6 – Kortnavne
Inden mødet bedes I afklare, om jeres laboratorier vil bruge kortnavnene og i bekræftende
fald, hvornår de vil implementere dem. Hvis der er behov for informationsmøder eller
andet – så tag det med. Alle
Kan NPU-navne og kortnavnene indføres i WebReq? Start på drøftelse.
Delprojekt 7 – Vejledninger
Status – v. Margit
Inden mødet bedes I have aftalt tidsplan for arbejdet med at lave vejledningslink for de
laboratorier, der har vejledninger i jeres region.
Vi kontakter jer i marts for fastlæggelse af datoer for regionale arbejdsmøder for dem, der
endnu ikke er i gang. Manglende datoer og deltagere skal I have med til mødet.

Kl. 12:00

Delprojekterne 8-11
8 - Nationale prøvenumre – status Margit
Nogle er allerede i gang. De af jer, der endnu ikke har bestilt løsningen, bedes have plan
for dette klar, herunder køreplan for fremskaffelse af den nødvendige økonomi.
Ibrugtagningsdato bør være klar. Alle
9 - WebQuality
Status v. Margit
Til mødet skal I helst have afklaret, om I vil anvende WebQuality i regionen, herunder
plan/aftaler for finansiering.
Der har været usikkerhed om, hvorvidt man vil anvende det. Skal projektet lukkes?
10 - Svarportalen
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Demonstreres Ib
Portalen er nu færdig – forventeligt også godkendt af Datatilsynet. Forudsætningen for fuld
funktionalitet er, at der anvendes XREQ01 som web-service.
Hvornår indfører I denne standard i web-servicen?
Hav plan for dette med! Er der økonomi i det?
Skal blodbankerne med i løsningen?
11 - Glasmodtagelse
Kort status - Margit
Regionernes planer.
Kl. 13:00

Frokost

Kl. 13:30

Fortsættelse af kl. 11-opgaverne.

Kl. 14:00

Workshop Delprojekt 2 og 4. Fortsættelse af formiddagens arbejde
Delprojekt 10. Lægerne skal evt. sende egenproducerede svar til svarportalen. Hertil
kræves ensartet kodning af sammenlignelige analyser.
Basis for dette udarbejdes på mødet.

Kl. 15:30

Kaffe
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