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Referat:
Laboratoriemedicin
1. Velkommen
Velkomst v. Margit.
Kort gennemgang af dagsordenen og dagens øvrige program.
2. Siden sidst
Margit præsenterede status for laboratoriesystemer, der kan meddelelserne.
MADS kan ikke nationale prøvenumre, men det kommer de forhåbentlig til.
Region Sjælland og Syddanmark har skiftet laboratoriesystem, hvilket har betydet, at de nu kører
med nationale prøvenumre og nationale kortnavne. Kører labsvarportalen – én server pr. region.
Lægerne kan hente svar til eget lægesystem med XRPT01.
Prosang tester. Kan modtage rekvisitioner, men kan ikke sende svar endnu. Kæmper videre.
Nordjylland satser på at sende svar via Labka.

3. Status på alle 12 laboratoriemedicinprojekter, sådan gik det
http://www.medcom.dk/wm111367
a. WebReq
Afsluttes nu – Alle laboratorier og næsten alle blodbanker er nu med.
Margit præsenterede statistik for WebReq. Thomas kommenterede på Risskov og Skejby, som
ikke rigtig giver nogen mening, da de vist kun bruger det internt. Margit snakker med Uffe om,
hvorvidt de skal fjernes fra listen.
Region Sjæland har indført nødblanketter, som kan skrives ud via WebReq. Lægerne er blevet
bedt om at printe 10-12 stk. ud og lægge i skuffen.
b. Sendesedler. Del af pejlemærke 2012.
 Mange er i gang. Hvad gør I for at få alle med nu? Vi viser aktuel status.
Der mangler tidsplaner fra de fleste. Deltagerne giver udtryk for, at det er svært at få
pengene fra samarbejdsaftalerne.
På statistikken ligger Region Nordjylland og Region Syddanmark ret lavt. Det undrer, at
Region Nordjylland ligger så lavt, for de sender mange, men det er fordi, de fleste sendes
internt og derfor ikke fremgår af statistikken.
Man kan få online adgang til statistikkerne på http://medcom.medware.dk, hvor man kan
tilmelde sig.
SSI bruger nogle lokalkoder, og det giver problemer ude i de andre laboratoriesystemer.
Unilabs og Dianalund halter også.
Der testes mellem KPLL og Hvidovre. Der testes også mellem MADS og Labka.
Thomas spurgte til statistikken, som kun baserer sig på meddelelser, der sendes over
VANS, da flere og flere regioner vælger at sende internt. Hvis det skal fremgå af
statistikken, må regionerne sende listerne til MedCom.
c. Rekvisitionshotellet, webservice
 Erfaringer fra RM og RN med SKS-koder/SOR-koder. Skal vi skifte og hvordan?
Det går godt, der mangler dog nogle tidsplaner. Region Nordjylland har flot stigning.
Region Sjælland og Region Syddanmark har skiftet laboratoriesystem og bruger nu også
rekvisitionshotellet. Problemer i Region Hovedstaden.
Problematik omkring SOR-/SKS-koder. Der er afholdt indledende møde. Helle
forklarede, at det 8. ciffer ikke kommer med, og så får man ikke den rigtige
underafdeling. På det indledende møde blev det aftalt, at MedCom skriver ud til alle
laboratoriesystemleverandører. Der vil blive afholdt planlægningsmøde i MedCom-regi i
2012.
d. Svar mellem laboratorier
 Alle, der sender rekvisitioner, ser ud til at kunne modtage svar tilbage
Hvad med svar fra SSI? Alle mangler!
Manglende tidsplaner.
Det er irriterende, at Dianalund ikke sender elektroniske svar, da de sender til rigtig
mange forskellige.
e. Producent og Producentkode
 Er afsluttet – flot
Region Sjælland og Region Syddanmark skal testes igen på deres nye laboratoriesystem.
Niels fortæller, at der er problemer med prøver, der kommer fra egen læge, når der tages
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parallelanalyser – her kommer der ikke nogen producentkode med.
På mikrobiologi sender de producent og producentkode med.
f. Kortnavne
 Er færdiggjort. Hør om videre forløb i MC8-planerne!
Projektet er afsluttet og indført i laboratoriesvarportalen. Region Sjælland og
Syddanmark har indført dem i labsys.
I MedCom8 indføres nationale kortnavne i WebReq og i lægesystemerne.
g. Vejledninger – online
 Alle skal med, også på analyser, hvor I ikke har vejledninger
Det ser ikke for godt ud. I Region Midtjylland har de det liggende i et
dokumenthåndteringsprogram, og så bliver der noget dobbeltregistrering.
Lægerne savner det meget.
Margit opfordrer til, at der oprettes en dummyside, så lægerne ikke tror, at det er deres
system, der er noget galt med.
MedCom har tilbudt at hjælpe med det. Man kan henvende sig til Margit.
h. Nationale PrøveNumre
 Er taget i brug flere steder. Projektet færdigt.
Region Nordjylland og Midtjylland er røde. De satser begge på marts/april. Elly oplyser,
at Labka 2 kan den til sommer. Hillerød slås sammen med Hvidovre, hvorefter Safirlis
udgår – i løbet af 2012. Både mikrobiologisk og patologisk har brug for at omnummerere.
Man skal bruge barkode 128c. Hvis man bruger erstatnings-CPR-numre, skal man bruge
bogstaver, men her kan man i stedet bruge barcode 128a eller 128b.
i. WebQuality
 Er taget i brug flere steder, men mange mangler.
Region Nordjylland bruger det – er gået i gang 1/12.


DSKB-fagligt udvalg samler data ind og udstiller dem. Vises af Helle Hesthaven
Region Nordjylland har fået sat fast kopimodtager på, så der også ryger svar af sted til en
database hos KPLL. Håber, de senere kan trække noget statistik fra databasen, så de en
gang om året kan sende det ud til lægerne. WebQuality kører også på KPLL og på
Sygehus Lillebælt.

j. Laboratoriesvarportalen
 Er sat i drift. Demo.
 Hvad skal ændres? Svartider? Hvad kommer med i 2012?
I Region Hovedstaden er der købt en ny version, så det kommer til at virke. KPLL er
undervejs. Region Nordjylland regner med, at de er med pr. april.
Svarhastigheden er lang.
Margit præsenterede labsvarportalen live.
Margit har fra nogle læger hørt, at hvis man bruger genvejen via eget lægesystem, ryger
man til den gamle version af labsvarportalen, men hvis man går via WebReq, ryger man
på den nye. Tove Charlotte spurgte, om datakonsulenterne er blevet orienteret om
ordningen.
k. Glasmodtagelse
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Vi har lavet en video, der viser løsningen. Projektet sluttes
Der er produceret en lille video i Svendborg, som ligger på MedComs hjemmeside.
Projektet er afsluttet fra MedComs side.

l. Laboratoriesvar i WebReq
DMDD er desværre ikke klar, men der arbejdes på det. Der er en del sikkerhed i det. Man får
ikke adgang til funktionen, hvis man går på WebReq manuelt, men kun hvis man kommer ind via
sit system.
 Projektet afventer FMK-adgangsløsning i lægesystemerne
 Vi viser, hvordan det ser ud.
4. Laboratorieprojekterne i forhold til Pejlemærke 2012
 I 2012 skal regionerne kunne alle MedCom-meddelelserne. Hvor kommer laboratorieprojekterne
ind, og hvordan organiserer vi dem sammen med jer?
5. MC8-laboratorieprojekter
 Hvad forventes at blive sat i gang?
Lægernes egne analyseresultater i labsvarportalen.
Ensretning af alle koder i lægesystemer og i egne analyser i WebReq.
Kortnavne i WebReq.
Kortnavne i lægesystemerne.
Lægehåndbogens vejledninger i lægesystemer og i WebReq.
Tilbagesvar på bestilte prøver. Ryk for manglende svar, sikre, at patienten får svar på prøver,
opfølgning på bestilte, men ikke tagne prøver – patienten udebliver.
Nationale profiler i WebReq og i lægesystemer.


Hvem skal repræsentere jer i MC8?
Region Syddanmark er ude og lede efter en ny laboratorieprojektleder, da Ditte udbreder nyt
laboratoriesystem og dermed ikke har tid til andet.

Vi fortsætter med henvisningsprojekterne
6. MC7-projekterne:
a. Erstatnings-CPR-nummer
Løsningen med Region Midtjylland er sat i bero, da NSI har forlangt, at det skal være via
DGWS og på NSP, hvilket den nuværende løsning ikke bygger på. Indstilling er på
MedCom-styregruppemøde d.d., hvor forslaget går på, at der følges en af 3
løsningsmodeller som foreslået af NSI (de 3 løsningsmodeller udleveret på mødet). Der
bruges DGWS og udstilling via NSP. Der udvikles og udbredes en NSP-pakke (CPR,
yderoplysninger, e-CPR), der udbredes i samarbejde mellem MedCom og
lægesystemerne.
b. FNUX, Udviklingsplan klar hos lægesystemerne
Teknikerforum nedsættes bestående af MedCom, PL-forum og tandlæger.
Implementering i 2012 i læge- og tandlægesystemer.
c. EKG, Projektmøde den 30. januar – hvem skal med?
Ekg-projektet har ligget stille. Harry Solomon fra GE i USA kommer til møde den 30/1.
Hvem skal vi invitere? Region Hovedstaden vil gerne have en officiel henvendelse ind ad
hoveddøren (Niels Larsen, chef for projektafdelingen). I Region Nordjylland sendes den
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til Lone Thiel. I Region Syddanmark sendes den til sundhedsdirektøren med kopi til Tove
Lehrmann. Og kopi til projektlederne.
d. Korrespondance med myndigheder, projektet lukkes.
Lægemiddelstyrelsen vil alligevel ikke bruge den. Man kan se det på web –
www.medicin.dk. Projektet lukkes.
7. Henvisningsprojektet
a. Henvisninger – Pakkeforløb indarbejdet i flere lægesystemer.
Pakkeforløbene er begyndt at blive indarbejdet i lægesystemerne – eller i hvert fald i EMAR.
Videoen blev vist på det seneste sundhedsfaglige pakkehenvisningsmøde, hvor alle regioner var
repræsenteret. De var meget positive og konstruktive.
MedCom skal have nogle kontaktpersoner fra regionerne nu. Vi har kun fået fra Region
Syddanmark – Lene Paulin Thomsen og Gitte Sønderby. Fra Region Nordjylland er det Lars Ole,
der får ændringerne og melder ud til de praktiserende læger. Helle følger lige op på, om der er
flere. I Region Hovedstaden er det Peter Pedersen og Kirsten Jeberg. Ingen oplysninger fra
Region Sjælland. Fra Region Midtjylland er det nok Thomas Bitsch. Ligeledes den
landsdækkende praksisinformationsgruppe og national webmastergruppe.
b. Henvisninger – nye stamdata
Udover forlængelse af felterne i henvisningen er det også ønsket, at der kommer flere stamdata. 3
telefonnumre med angivelse af mobil, hjemme og arbejde. Stillingsbetegnelse. Patientens emailadresse.
Region Syddanmark har lavet en bestilling på det i sidste uge.
Region Hovedstaden har spurgt CSC efter en pris, men de havde ikke hørt om de nye stamdata,
så de kunne ikke umiddelbart give en pris på det.
Region Nordjylland regner med at kunne have det klar indenfor det næste halve år.
Sygehusene skal kunne det i REF01 og REF02, men det bliver lavet i alle henvisninger.
Vi talte en del om, hvorvidt man skal overskrive stamdata eller ej – om systemerne stoler på
hinanden. I hvert fald burde pakkehenvisninger være opdaterede på stamdata, da det jo er ret
vigtige oplysninger. Spørgsmålet er, om lægerne skal promptes for kvalificering af stamdata.
c. REFPARC
Anskaffelsen er o.k. Driften skulle behandles i går i Danske Regioner, men vi har ikke hørt
status. KL er ikke obligatorisk med, da de er en interesseorganisation og ikke kan påtvinge
kommunerne noget. De vil selv holde inforunder. MedCom planlægger roadshow for sygehusene
i 2012. Det er vigtigt, at SOFT bliver opdateret. Man planlægger at give adgang for
sygehussystemer på samme måde, som man har til e-journal, da den er godkendt af Datatilsynet.
Der skal dog lidt flere oplysninger med, da man har brug for at vide, hvem man skal sende svar
tilbage til.
d. Bilagsvedlæggelse
Har regionerne fået bestilt et modul? Region Hovedstaden skulle gennemføre test i løbet af den
næste måneds tid – håber de. Der er en del uafklarede ting. Region Syddanmark satser på at
hente bilagene på REFPARC indtil videre. Helle kan ikke rigtig få regionen til at ”købe” idéen –
kan ikke helt se, hvad de skal bruge det til. Håber, de vil kunne se det, hvis man kan det via
REFPARC. Lægesystemerne kan sende MEDBIN. Gitte udleverede papir på eksempler på bilag
fra Bo Gandil.
Hvis man viderevisiterer til privathospitaler, skal man huske at krydse af i kopi til egen læge.
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e. Henvisninger fra sygehuse til fysioterapi og fodterapi
Der er et forslag om at lave en knap i journalen ligesom til e-journal. REFHOST tilrettes.
Peter Pedersen har været ved at undersøge prisen hos CSC, men han fik flere spørgsmål tilbage
end svar, så han har ikke fået en pris. Region Syddanmark regner med at få lavet det som
knapløsning, når de får Logica rullet ud. OUH har taget det i brug. Tove Charlotte mangler at få
finpudset vejledning.
f. Alle MedCom-meddelelser i drift 2012 – Pejlemærke
Gitte præsenterede status for sygehussystemerne for de 25 meddelelser, der er aftalt i
pejlemærket. Hvis projektlederne har rettelser til status, vil vi gerne høre om det. Region
Hovedstaden får fødselsanmeldelsen fra CSC til juni.
Skal denne gruppe fortsætte i 2012, eller skal der andre med? Ditte og Jonas udgår fra Region
Syddanmark. Der skal findes nogle nye, men indtil videre er det bare Tove Charlotte. Rikke
Viggers fra MedCom indgår i gruppen i forhold til fødselsanmeldelsen. Her vil Region
Nordjylland gerne have Signe Knudstrup med. Region Hovedstaden finder ud af, hvem der skal
repræsentere dem på fødselsanmeldelsen. Fra Region Syddanmark er det Bente Falk.
I forhold til fødselsanmeldelsen er ny EDI-version og XML klar. Alle regioner har meldt om
implementering i XML. Region Syddanmark og Nordjylland kører p.t. EDI (gammel version).
Der er bagudkompatibilitet – kommuner, der er overgået til den opdaterede EDI-version vil
kunne modtage fra sygehus, der sender i den gamle. Relevant for Novax-kommuner i Nord og
Syd. Møde afholdes med VANS-leverandørerne i januar mhp. afklaring vedrørende forsendelsen,
som formentlig vil skulle ske i VANS-kuverten.
Novax kan gammel version (EDI) og implementerer ny version i EDI og XML 1. kvartal 2012.
TM-sund er godkendt til den nye version i XML. MyClinic er godkendt til den nye version i
EDI. Implementerer ikke XML. Aalborg Kommune kan gammel version (EDI). Implementerer
ny version i XML, når Region Nordjylland overgår til XML.
Gitte præsenterede statistik for de forskellige meddelelser.
8. Udbetaling af samarbejdsaftaler
MedCom vil gerne udbetale samarbejdsaftaler. Der skal sendes elektronisk faktura på 25.000 kr. til
lokationsnummer 5798002472264 – mrk. ”Praksis-laboratoriemedicinudbredelse” – Regionsnavn.
Indsendes til MedCom inden jul 2011. KPLL, SSI, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region
Syddanmark og Region Hovedstaden. Iben sender mail ud.
9. Evt. og næste møder
Region Hovedstaden kunne godt tænke sig et punkt vedr. henvisning til andre regioner. I Region
Hovedstaden har de central visitation, og her har man ikke adgang til SOR. Her har de udarbejdet
lister, som de har liggende. Regionen bør få systemet til at indarbejde pakkehenvisningstabellen.
Forslag til mødedatoer er:
- Onsdag den 21. marts 2012
- Onsdag den 13. juni 2012
- Onsdag den 19. september 2012
- Onsdag den 12. december 2012
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