Til alle laboratorier i Danmark

Forskerparken 10
DK-5230 Odense M
Telefon: +45 6543 2030
Mobilnr.: 40365620
E-Mail: ijo@medcom.dk

MØDEINDKALDELSE
Kære alle!
I MedCom10-programmet er ”tilbagesvar” eller ”opfølgning på parakliniske
undersøgelser” et væsentligt projekt.
Beskrivelse af programmet finder I her: http://medcom.dk/projekter/opfoelgningpaa-parakliniske-undersoegelser-i-laegepraksis
Læge- og speciallægepraksis skal således fremover sikre, at de har fået svar på alle
laboratorieprøver og har informeret patienterne om disse svar.
Ud over dette vil samtykke nægtet til videregivelse af svar også komme med i de nye
versioner.
For laboratorierne indebærer det, at laboratoriesystemerne skal kunne en ny version
af MedCom-svarstandarderne, og der skal laves et nyt webservicekald til
reminderserveren.
MedCom har fået en bevilling fra Sundhedsministeriet til at dække omkostninger til
programtilretning af laboratoriesystemerne, så de kan sende oplysningerne i den
rettede standard. Tilretningen af laboratoriesystemerne vil således være uden udgift
for laboratorierne.
MedCom har haft kontakt med alle laboratoriesystemer, for at de kan tilrette deres
systemer. Næsten alle er ved at være klar med tilretning og vil kunne levere
implementeringen til laboratorierne i den kommende tid.
For at alle laboratorierne kan være informerede om, hvad projektet indebærer for
jer, både af økonomi, opsætning og nye forbedrede funktioner, inviterer vi jer til et
orienteringsmøde.
Alle, der har med EDI-svar at gøre på jeres laboratorier, alle systemansvarlige og
andre, der har lyst til at komme fra laboratorierne, er velkomne.
MedCom afholder rejseudgifter efter gældende regler for tog/bus/bil, og der vil være
gratis frokost.
OBS: for de af jer, der ikke kan den 3. oktober, vil samme program blive gentaget den
27. oktober 2016 fra 9.30-15.00 hos MedCom. Det er vigtigt, at der kommer mindst
en fra hver region den 3. oktober 2016.

www.medcom.dk
Dato 16. september 2016
Vor ref. IJO

Der indkaldes til ”Tilbagesvarsdag”
Dato og tidspunkt: Mandag den 3. oktober 2016 kl. 9.30-15.00
Sted:

MedCom, Forskerparken 10, Konferencen, 5230 Odense M

Inviterede

WebReq-ERFA-gruppemedlemmer
MedComs kontaktpersoner på laboratorierne
Se i øvrigt vedlagte excelark

Dagsorden:
1. Velkomst, præsentation, praktisk
2. Tilbagesvar – Baggrund for projektet, forventet udbytte
3. Løsningen - sådan virker den:
http://medcom.dk/projekter/opfoelgning-paa-parakliniske-undersoegelser-i-laegepraksis
4. Hvad ændres i standarderne?
– Nye versioner af MedCom-labsvar-standarderne, som I skal bruge:
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Det%20gode%20laboratoriesvar/
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Det%20gode%20mikrobiologisvar/
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Det%20gode%20patologisvar/
– Webservices, der skal bruges, og link til disse:
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Den%20gode%20notifikation/
– Testværktøjer og eksempler
5. Hvad skal laboratoriesystemerne lave?
– Hvilke laboratoriesystemer er med?
6. Hvad skal lægesystemerne lave?
– Hvilke lægesystemer er med - hvilke læger er med, oversigt over lægepraksis
7. Hvad skal der laves på laboratorierne, tilretning af sendeanalyser, laboratoriekoder
8. Overgang til den nye version af standarden, hvornår?
9. Økonomi
10. Hvor finder I informationer om projektet?
11. Nedsættelse af brugergruppe
12. Nedsættelse af styregruppe
13. Næste møder
14. Eventuelt.
Rejsevejledning: Tager I bil, er der ny motorvejsafkørsel: nr. 50 i Odense. Kør ca. 2 km fra frakørslen, og
I kommer til Forskerparken. Pas på GPS’er kender ikke vejen - så brug ikke dem.
Med tog: Tag taxi fra banegården.
Tilmelding:
Senest onsdag den 28. september 2016 til Iben Søgaard: ibs@medcom.dk. Oplys navn og
organisation ved tilmelding.
Venlig hilsen
MedComs standardgruppe
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Ib Johansen
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