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Sjælland. Der er aftalt 25 meddelelser.
Ib præsenterede MedComs oversigt over godkendte PAS-/EPJ- og røntgensystemer.
Region Midtjylland: Her udvikles meddelelserne kun i MidtEPJ. Logica i Viborg fjernes fra
skemaet.
Region Syddanmark: IBM (IPJ), Cosmic, FPAS, CSC OPUS – Medicare i Svendborg fjernes fra
skemaet.
Region Sjælland: CSC OPUS.
Region Hovedstaden: GS og OPUS Arbejdsplads.
MedCom kunne godt tænke sig en liste, som regionsvis viser, hvilke systemer der skal testes og
godkendes. Tilbagemelding fra de regionale projektledere inden udgangen af september. MedCom
laver en samlet oversigt, som både viser PAS-, EPJ- og røntgensystemer.
Der afholdes lægesystemleverandørkursus 15.-16. september, hvor der er en række opgaver,
lægesystemerne skal programmere, testes og godkendes på. Ib gennemgik kort de forskellige
opgaver: tekstlængde i DIS91 til konverteret DGOP, nye stamdata med i henvisninger, indlæs
henvisningstabellen, pakkehenvisninger, henvisning med bilag, test erstatnings-CPR-nummer,
herunder afsendelse af WebReq, REF01 og RUC01, LÆ-blanketter klar, LÆ-blanketter med
bilagsvedlæggelse, ret fodterapihenvisning med spørgsmål og tidsbegrænsning samt test af links til
labsvarportal og vejledninger. Herudover web-service til hentning af bestilte labprøver, link til
REFHOST opret henvisning, labsvar til svarportal samt test af ICPC2.
Til næste møde vil vi gerne have et estimat på, hvornår regionerne kan have nye stamdata klar i
henvisningerne.
Man kan få adgang til henvisningstabellen via http://medcom.medware.dk, hvor man kan bede om
brugernavn og password.
Når alle pakkerne er lagt ind, regner vi med at afholde en demodag, hvor man får vejledning i at
bruge tabellen.
MedCom8-processen: Der blev fremlagt forslag på styregruppemødet 1/9. Emnerne har også været
vendt på MC7-koordineringsgruppemødet 8/9, hvor der kom input fra Region Hovedstaden.
Emnerne er fælles kronikerdata, sundhedsjournal/e-journal/p-journal, FMK i lægepraksis, MCmeddelelser til og fra kommuner, MC-meddelelser til og fra hospitaler, MC-meddelelser og
blanketter til og fra lægepraksis og laboratorier, teletolkning på hospitaler, MedCom-standarder, test
og certificering af MedCom-standarder, drift og videreudvikling af sundhedsdatanet og
videoknudepunkt.
Kiropraktorerne kan nu også hente henvisninger på REFHOST.
4. MC7-projekterne:
a. Erstatnings-CPR-nummer
Ib demonstrerede hentning af erstatnings-CPR-nummer. Hvis sygehussystemet ikke kan
modtage erstatnings-CPR-nummeret, men selv tildeler et andet nummer, skal
sygehussystemet dog som minimum sende det oprindelige erstatnings-CPR-nummer med
tilbage i svaret. NSI skulle sende erstatnings-CPR-nummeret i høring i regionerne, men det er
vist ikke sket endnu. Der findes dokumentation på erstatnings-CPR-nummeret, som ligger på
MedComs hjemmeside på http://www.medcom.dk/wm112127.
Vi talte om, at det ville være en fordel, hvis systemerne udvikler det sådan, at man kan printe,
så man kan sende en seddel med patienten, som de kan medbringe til fx laboratoriet.
MedCom vil indkalde til et møde med regionerne for at skyde projektet i gang.
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Speciallægerne kan det ikke nødvendigvis. Det ville være et oplagt overenskomstkrav.
b. FNUX
Lægesystemerne og tandlægesystemerne med pr. 1. april 2012.
c. Henvisningstabel, tages under pkt. henvisninger
d. Ekg, projektmøde
Harry Solomon fra Generel Electric kommer og præsenterer det for MedCom.
e. Korrespondance med myndigheder
Intet nyt
f. REFHOST
Ib præsenterede statistik for de forskellige områder.
g. FMK i lægepraksis
Der er lavet aftale om udbredelse til praksis med Region Nordjylland, Region Midtjylland,
Region Syddanmark og Region Hovedstaden, hvor der afholdes en lang række møder
systemvis. Lægerne behøver jo ikke gå i gang, før sygehusene kan det, men FMKkonsulenterne opfordrer lægerne til at gå i gang alligevel. Lægerne er vildt interesserede i det.
I Region Syddanmark prøver de på at rulle det ud i lægevagten også og håber på den måde
på, at interessen breder sig blandt lægerne. Ib præsenterede status for godkendelse på
henholdsvis lægesystemer og sygehussystemer.
Region Syddanmarks IPJ bør også med på skemaet over sygehusenes FMK-godkendelse.
5. Henvisningsprojektet / Laboratoriemedicinprojekterne
HENVISNINGER
a. Henvisninger – feltlængder. Hvornår er I klar?
Region Nordjylland: Somatisk PAS, Psyk. PAS og Thy/Mors o.k.
Region Midtjylland: MidtEPJ o.k. Øvrige systemer udfases.
Region Syddanmark: Cosmic o.k., men for nogle sygehuse er det udsat, men hvor længe
vides ikke. Det bliver meldt ud i morgen. Øvrige systemer udfases.
Region Sjælland: Opus Patient, Opus patientforløb marts.
Region Hovedstaden: GS/Opus marts.
Røntgenhenvisninger – feltlængder. Hvornår er I klar?
Region Nordjylland: PAS-system o.k.
Region Midtjylland: Siemens o.k. Carestream kan kun 4000 tegn. Tove Charlotte har sendt
en status til Ib. Han sender den videre til gruppen, så man ved, hvilke versioner der gælder.
Region Syddanmark: GE o.k. Sectra o.k. Carestream (se Region Midtjylland).
Region Sjælland: Carestream (se Region Midtjylland). GE o.k.
Region Hovedstaden: Carestream (se Region Midtjylland).
b. Bilagsvedlæggelse
Region Hovedstaden: Er implementeret, men ikke ibrugtaget. 2012.
Region Sjælland: Vides ikke.
Region Syddanmark: Cosmic i 2012.
Region Midtjylland: MidtEPJ i 2012.
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Region Nordjylland: 2012.
Region Nordjylland røntgen: Kan ikke helt se, hvad de skal bruge bilaget til, da det kan
indeholdes i røntgenhenvisningen, da det modtages i PAS.
Tove Charlotte spørger, om ikke der burde laves noget dokumentation på, hvad det er for
bilag.
MedCom vil gerne have en dato på, hvornår Carestream i rigtige version forventes
implementeret.
c. Henvisningstabellen
Gitte kan sagtens se, hvis et lokationsnummer er lukket, men hun kan ikke se, hvor
pakkehenvisningen så skal sendes hen. MedCom kunne godt tænke sig at komme på en
mailingliste, så vi får disse oplysninger, når der ændres i lokationsnumre på sygehusene. De
regionale projektledere melder en kontaktperson ind til Gitte.
Henvisningstabellen er delt op i 3 grupper: generelle henvisninger, pakkehenvisninger til
sygehuse og kommunale henvisninger.
Vi har haft en læge fra DAK-E til at udarbejde landsdækkende fraser til de enkelte
pakkehenvisninger.
Henvisningstabellen vil også blive beriget med oplysning om, hvorvidt det enkelte
lokationsnummer kan modtage den nye eller den gamle feltlængde.
d. Opgaver med gennemgang af jeres lokationsnumre
Alle lokationsnumre skulle være opdateret. Peter sender opdateret liste til Gitte.
e. REFPARC
Hvad siger regionerne til 33 øre pr. borger om året for drift af henvisningshotellet? Udvikling
og tilkobling skal I ikke betale for, ligesom der heller ikke skal betales specifikt til VANS –
det er indregnet. Der blev sat lidt spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig skal bruges til, og
hvor stort behovet er. REFPARC skal bl.a. bruges til viderevisitering af henvisninger til
privathospitaler, ligesom det kan bruges til opsamling af bilag og henvisning til kommunal
forebyggelse, selv om kommunen ikke kan modtage en elektronisk henvisning. Ib kommer
med en nærmere beskrivelse af det på næste møde. Og så kunne vi invitere nogen, der kunne
komme og fortælle, hvordan det håndteres i dag.
f. Henvisninger fra sygehuse til fysioterapi og fodterapi
Ib demonstrerede systemet. Kan tilgås fra journalen via minikald, således at patientstamdata
kommer med over. Man kan også tilgå det via en URL, men så kommer patientstamdata ikke
med over. Systemet er klar. Når regionen bestiller hos deres leverandør, skal de bede
leverandøren henvende sig til Erik Jacobsen hos DataGruppen MultiMed.
Der er et ønske fra Region Nordjylland om, at MultiMed opretter en sikker elektronisk
postkasse, hvor regionerne kan sende CPR-nummer m.m. i sikker e-mail på de personer, der
skal oprettes.
LABORATORIEGRUPPEN
a. Delprojekt 1 – Blodbanker på WebReq. Status.
Prosang i Region Midtjylland er godkendt, men det er en amputeret løsning. De kan ikke
rette et svar. Udvikles i 2013. De kan ikke 3-kantsproblematik. De kan ikke sende en
rekvisition til et andet laboratorium og så få svar tilbage.
Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland har også købt Prosang, og de
skal huske at bede om det, hvis de vil have anden funktionalitet. Ditte fortæller, at det faktisk
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er forskelligt fra laboratorium til laboratorium, hvilken funktionalitet de ønsker. Der er
kommet nyt layout på WebReq.
b. Delprojekt 2 og 4 – Sendesedler og interlabsvar.
Ib præsenterede statistik delprojekt 2 og 4. Ib kunne godt tænke sig at få en deadline på
projekterne og få dem lukket. Ib vil gerne have oversigt fra projektlederne over, hvilke
laboratorier der ikke er relevante at have listet, hvis de sender igennem samme system.
c. Delprojekt 3 – Rekvisitionshotel
Region Nordjylland er i gang.
Region Hovedstaden: Her er det bestilt, men man har glemt at sætte penge af.
Region Midtjylland mangler alle sygehuse udenfor Århus og Viborg.
Region Sjælland gør det.
Region Syddanmark gør det i Sønderjylland.
Man er meget glad for det, der hvor det kører.
Helle gør opmærksom på, at der er et problem, hvis man sender en rekvisition, hvor svaret
ikke må videregives, så slår det igennem på alle analyser i samme rekvisition, når det bliver
vist på labsvarportalen. MedCom vil ikke lave standarden om. I de tilfælde må man bare
sende 2 rekvisitioner.
d. Delprojekt 5 – Producent og producentkode
Kommer med, når de får det nye system i Region Sjælland.
Region Syddanmark har lavet det, men de har ikke sendt en test.
Region Hovedstaden: Tror, det er KMD, der har en fejl. Det ser rigtigt ud i deres inhouseformat.
e. Delprojekt 6 – Kortnavne
Man har implementeret kortnavne og det lange officielle navn på labsvarportalen. Man vil
lave det i WebReq også. Det tager man op på næste WebReq-brugergruppemøde.
f. Delprojekt 7 – Vejledninger
Region Hovedstaden kommer først til næste år.
Region Sjælland er med undtagen Dianalund.
Region Syddanmark er med undtagen Fyn og Sydvestjysk.
Region Midtjylland er kun med i Århus.
Det er kun i Region Sjælland, man kan se vejledningerne i labsvarportalen. LABKA I.
Den skulle komme med i LABKA II fra marts 2012.
Der har været ønske om, at man også kan få vejledningerne i lægehåndbogen. Det har
MedCom lovet, at man får lavet. Det kommer til foråret.
g. Delprojekt 8 - Nationale prøvenumre
Implementeres næste år.
h. Delprojekt 9 - WebQuality
i. Delprojekt 10 - Svarportalen
MedCom vil gerne have en kontaktperson fra hver region. Regionerne er lidt i tvivl om,
hvem de skal melde ind. Det er, hvis labsvarportalen er nede på et enkelt laboratorium, hvem
vi så kan kontakte. Ib skriver ud igen. MedCom vil gerne nedsætte en brugergruppe, ligesom
vi har en WebReq-brugergruppe. Ib skriver også ud om dette. Lokale koder bliver rubriceret
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under diverse, så hvis man har lokale koder, man ønsker listet anderledes, kan man skrive til
Margit mar@medcom.dk. Der er en labsvar-hotline, man kan henvende sig til ved problemer,
spørgsmål, fejl m.m. – se http://www.medcom.dk/wm111040.
Man kan downloade svar til eget system, men kun via XRPT01.
j. Delprojekt 11 - Glasmodtagelse
Der er udarbejdet en lille film om glasmodtagelse, som ligger på MedComs hjemmeside på
http://www.medcom.dk/wm111643.
Ib gennemgik liste over, hvornår de forskellige laboratorier kan de forskellige delprojekter og
opdaterede listen.
6. Evt.
Ib foreslår næste møde torsdag den 13. oktober.
Der afholdes MedCom7-afslutning torsdag den 15. december, hvor vi regner med at holde møde.
Efterfølgende vil der være et fælles arrangement efterfulgt at spisning, dans m.m.
MedCom har bestilt en større stand på Lægedage i år, hvor regionerne får mulighed for at præsentere
noget fra regionerne, som er henvendt til de praktiserende læger. Det er gratis for regionen at
deltage, og MedCom vil gerne udarbejde planche, men regionen skal stille med en person til
bemanding af standen.
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