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Referat:
1.

Siden sidst
Velkomst v. Ib Johansen.
Vi har haft lægesystemkursus, hvor lægesystemerne har fået undervisning i
pakkehenvisningstabellen. Emar var nået rigtig langt og vil gerne demonstrere hvordan de har løst
det i deres system med stamdata og fraser i dag.
Vi har nogle punkter på dagsordenen, som I kan se.
Generelt er der nok behov for noget mere specificering og afklaring og beskrivelse af, hvad der
skal med og hvilke overskrifter man skal præsenteres for og hvordan.
På lægesiden vil der nok være en modningsproces inden man får alle med.

2.

Demonstration af EMAR pakkehenv.
Tom demonstrerede hvordan de har lavet deres løsning med visning af stamdata og fraser.
Herefter blev der diskuteret ud fra dette løsningsforslag. Der var både ønsker om rettelser og
præciseringer fra Emars side på standarden, men også fra de sundhedsfagliges side, som mere gik
på applikationen.
Ønsker/rettelser listes op nedenfor:
Datagrundlaget siger ikke noget om størrelsen på felterne. Emar kan godt tænke sig at de blev
defineret.
Rækkefølgen på fraserne må meget gerne afspejles i xml-erne og skal i det store hele følge
rækkefølgen i Den gode henvisning.
Fraserne må ikke være mandatory, men det skal dog være muligt at gøre enkelte fraser mandatory,
hvis der er behov for dette.

Alt hvad der ligger bagved i systemet og som har relevans for den aktuelle pakkehenvisning og som
kan udfyldes automatisk skal udfyldes automatisk. Det skal være muligt at slette og skrive mere til i
de automatisk udfyldte felter.
Under udfyldningen af pakkehenvisningen skal det være muligt at gemme den undervejs og så tage
den frem igen til videre udfyldning, hvis man nu ikke bliver færdig i første omgang.
Fremtidigt forslag til udfyldelse af comorbiditet automatisk: faste eller kroniske diagnoser tages
med automatisk og ved fast definerede laboratoriegrupper kan de også tages med automatisk.
Laboratorieundersøgelserne skal defineres i pakken, f.eks. PSA værdien med en dato og en kode, så
disse også kan fanges automatisk af lægesystemet og sættes ind under frasen.
Hovedoverskrifterne til fraserne præsenteres f.eks. i en kasse for sig. De underpunkterfraser som så
skal besvares yderligere lægges inde i kassen under hovedoverskriften.
De underpunkterfraser som ikke besvares vil ikke blive sendt med i edifacten.
Hovedoverskrifterne er som følger og kommer altid i samme rækkefølge.
• Anamnese
• Objektiv undersøgelse
• Laboratorie - og rtg undersøgelser
• Medicin samt oplysninger om evt. AK beh. og perorale antidiabetika
• Comorbiditet
• Allergi
• Sagt til pt.
• Praktisk

Faste overskrifter til links og telefonnumre på kræftpakkeafdelingen:
I xml-en er de defineret som nedenfor:
<NationalLink>http://www.visinfosyd.dk/wm230134#bm Henvisning</NationalLink>
<NationalComment>Patientvejledningen ligger i PDF-format nederst på ovenstående link.
</NationalComment>
<LocalLink>http://www.visinfosyd.dk/wm230134</LocalLink>
<NationalPhoneNumber>63202541 Svendborg afsnit</NationalPhoneNumber>

Disse overskrifter skal oversættes til nedenstående i applikationen:
Regionens forløbsbeskrivelse: Her indsættes det som står i
<NationalLink>https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=11455.827</NationalLink> tag’et
Kommentar: Her indsættes det som står i <NationalComment>Patientvejledningen ligger i PDFformat nederst på ovenstående link. </NationalComment> tag’et
Patientvejledning: her indsættes det som står i
<LocalLink>http://www.visinfosyd.dk/wm230134</LocalLink> tag’et
Kontakttelefon: her indsættes det som står i
<NationalPhoneNumber>35 45 83 49</NationalPhoneNumber> tag’et
3.

Udestående til afklaring
a. Mandatory felter
Felterne skal ikke være mandatory, men det skal være muligt på længere sigt at sætte
enkelte fraser til at være mandatory at udfylde.
b. Rækkefølge på fraser
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Rækkefølgen på fraserne skal afspejles i xml-en og rækkefølgen er den som er beskrevet
af den sundhedsfaglige gruppe.
c. ICPC koder, spørgsmål til listen
Gitte havde nogle spørgsmål til ICPC kode listen, som Bo Gandil havde fremsendt. Disse
spørgsmål blev afklaret, så pakkehenvisningstabellen bliver opdateret med de ICPC koder
som er aftalt på landsplan og som er gældende for de enkelte pakker uafhængig af region.
d. XML listen – procedure for opdatering
Opdateres hver 14. dag. Vi følger op på ændringer fra regionen og hvordan vi får de
oplysninger og fra hvem på Pakkehenvisningsmødet den 13.10.2011.
4.

Bilagsvedlæggelse
a. Hvilke skal med – lav en liste
Ib spurgte til om der kunne gives nogle eksempler på hvilke bilag, der skulle vedlægges
henvisningen og i hvilket format.
Det vil nok typisk være pdf, jpg og word formater.
Bilagene kunne være f.eks. ekg, Bo vil gerne komme med nogle eksempler på bilag.
Vedlægges referatet.

5.

Tidshorisont
a. Test af flere i pilot
Vi kunne godt tænke os at se nogle flere systemer og også se hvordan deres kunder
reagerer på pakkehenvisningstabellen.
b. Hvad skal vi teste?
MedCom laver en testprotokol ud fra de ting som er blevet beskrevet her på mødet og
som systemerne skal kunne vise for at bliver godkendt.

6.

Nyt møde – hele gruppen
Emar vil gerne være så klar med henvisningstabellen at de kan vise det på Lægedage. Emar får
rettet præciseringerne fra i dag i deres system og laver så en video med den nye visning, så hele den
sundhedsfaglige gruppe kan se den. Emar vil kunne have det klar indenfor 2 ½ uge og i hvert fald
inden lægedage.
MedCom sender rettelserne til Emar hurtigst muligt.
Vi arrangerer et nyt møde for hele gruppen tirsdag den 29.11.2011 kl. 17.00-20.00. Det bliver
enten i MedCom eller et sted i Odense.

3

