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MØDEINDKALDELSE

Der indkaldes til møde vedr. opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis.
Praktiserende læger og speciallæger skal fremover følge op på at patienter de har
henvist til parakliniske undersøgelser, herunder billeddiagnostiske undersøgelser
også modtager svar tilbage på disse og overgiver disse rettidigt til patienten.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137127
Lægepraksis skal have procedurer for denne opfølgning som indgår i
akkrediteringskrav som alle læge og speciallægepraksis gennemgår i disse år.
MedCom har iværksat et projekt til understøttelse af denne problemstilling, så
lægernes IT systemer automatisk kan holde styr på evt. udestående svar på bestilte
undersøgelser, vi kalder det også enkelt for: ”Tilbagesvar”.
http://medcom.dk/projekter/opfoelgning-paa-parakliniske-undersoegelser-ilaegepraksis
På laboratorieområdet er alle lægesystemer og laboratoriesystemer nu klar til at
håndtere dette. Udestående er aftale om og implementering af en løsning på det
billeddiagnostiske område, hvorfor vi inviterer jer til møde omkring mulig løsning på
det billeddiagnostiske område.
Dato og
tidspunkt:

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 10-15

Sted:

MedCom, lokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Deltager/sendt til

Annemarie Gammelgaard Frandsen, RN.
John Thingholm, René Roalf Jensen, Søren Madsen, Kirsten
Hjerrild Nielsen, Region Midt.
Christina Rostgaard, Jørgen Balle Kristensen, RSD.
Anne Kathrine Leksø, RSJ

Anne Barüel, Micael Franck Jørgensen, RH
Erik Jacobsen, Erik Andersen, DMDD, reminderserver
Søren E. Tvede, MyClinic
Mikkel Johnsen, Xmedicus
Palle Eldblom, Patina
Lise Arentsen, Kristian Nielsen Foged; Web-Praxsis
Anette Bjerggaard, Refhost.
Gitte Henriksen, Michael Johansen, Iben Søgaard, Tove
Lehrmann, MedCom

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst, praktisk.
Baggrund for ”Opfølgning af parakliniske undersøgelser”
Løsningsmodel, hvad skal lægepraksis kunne. Hvordan er det løst på laboratorieområdet?
Hvordan er røntgenområdet organiseret med modtagelse af henvisninger, booking og svarafgivelse
i jeres region?
Løsningsmuligheder for Røntgenområdet, kan vi lave en fælles model? Hvordan skal den se ud?
Økonomi i projektet.
Tidsplan.
Andre relevante emner indenfor røntgenområdet.
Evt. plus videre forløb, herunder næste møde.

OBS: Vi har inviteret de kontaktpersoner, som vi umiddelbart kender på det billeddiagnostiske område.
Er der yderligere eller andre personer som er relevante, så må I meget gerne tilmelde dem. Desuden
inviteret leverandører til private røntgenklinikker i København og Århus.
MedCom dækker mødedeltagernes rejseudgifter og frokost. For private dækkes desuden
mødegodtgørelse efter MedComs regler.
Kommer I i bil, kør af ved ny afkørsel 50 på motorvejen, kør ca. 1 km indtil I kommer til Forskerparken.
OBS ny afkørsel, men med gammelt nummer, ikke alle GPS kender den.
Kommer I med tog – tag taxi ud til os.
Der vil være kaffe når I kommer og frokost kl 12.00.
Video: Ønsker man at deltage pr. video vil det også være muligt. Oplys det ved tilmelding.
Tilmelding til: Iben Søgaard, ibs@medcom.dk senest d. 20.1.2017.

Med venlig hilsen

Ib Johansen, konsulent
MedCom
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