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Referat:
1. Velkomst, præsentation, praktisk
Ib bød velkommen, derefter en kort præsentationsrunde. Der blev uddelt
mødegodtgørelsesskema.
Ib præsenterede kort hvorfor vi gør dette her. Se slides.
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2. Gennemgang af tilbagesvarsløsningen.
a. Løsningen - sådan virker den:
Michael gennemgik tilbagesvarsløsningen med de forskellige reminderfunktioner.
Man kan sende foreløbige svar flere gange, dette håndteres i Reminderserveren, men
man vil helst kun have et.
Laboratoriet skal sende det oprindelige rekvisitionsnummer med tilbage i svaret fra den
oprindelige rekvirent.
Denne her løsning gælder kun for rekvisitioner fra læger og speciallæger.
Hvad med makulerede rekv., hvordan skal de håndteres?
b. Nye versioner af MedCom labsvar-standarderne som I skal bruge:
Michael demonstrerede de ændringer som findes i edifacten. Se slides, gul markering.
Samtykke oplysninger medsendes i laboratoriesvaret RPT01, dette er nyt.
Der er et problem med laboratorieforkortelser, hvor svaret kan komme fra et andet
laboratorium end det laboratorierekvisitionen er sendt til.
Løsningen kunne være at det første laboratorium sender besked til
lægen/reminderserver om at prøven er videresendt og færdig fra det laboratorium.
Er der behov for et ekstra rekvisitionsnummer i rekvisitionsstandarden?
Det vil ikke komme med i denne omgang.
I RPT02 ser det ud som i RPT01, det er de samme ændringer.
I RPT03/04 er det de samme ændringer, men ekstra ændring i forhold til ABNORM, som
skal indikeres med nogle pile.
Opsummering af ændringer for laboratoriesystem:
Se Michaels slide.
Laboratorieforkortelser findes på vores hjemmeside under Opslag –
Koder/tabeller/ydere – Koder – Laboratorieområdet – Laboratorieforkortelser:
http://medcom.dk/opslag/koder-tabellerydere/koder/laboratorieomraadet/laboratorieforkortelser
c. Webservices der skal bruges, og link til disse.
Gennemgang af Webservicen fra dokumentationen ved Erik Andersen.
Findes ligeledes på SVN via MedComs hjemmeside.
d. Testværktøjer og eksempler
Er klar og ligger på vores hjemmeside.
3. Tidsplaner, økonomi
Vi vil gerne have en realistisk tidsplan fra jer.
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Vi har testcamp med lægesystemerne i september, så hvis I er klar der, vil vi gerne afteste op
mod lægesystemerne. Evt. fejl vil så kunne blive rettet i september.
Udrulning vil allertidligst blive til oktober og inden udgangen af 2016.
4. Aftaler
Vi skriver ud til laboratoriesystemerne, når lægesystemerne er klar til at kunne modtage de nye
svar, med en eksakt dato.
MedCom tager kontakt til de 5 regioner omkring udrulning af ovenstående.
Hvem koordinerer ændringer til xml og de portaler som laboratoriesystemerne leverer data til i
xml?
Dette her vedrører kun laboratorie svar som sendes til læger og speciallæger.
Hjælp til tolkning osv. af edifacter/xml/webservices kan I få hos Michael Johansen og Erik
Andersen.
5. Evt.

Intet.

3

