Til
Kontaktpersoner laboratorier - tilbagesvar

Forskerparken 10
DK-5230 Odense M
Telefon: 6543 2030
Mobilnr.: 4036 5620
E-Mail: ijo@medcom.dk

MØDEINDKALDELSE
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Kære alle!
Dato 18. maj 2017
Tilbagesvarsprojektet er nu så langt, at alle lægesystemer har udviklet løsninger til at
Vor ref. IJO
modtage den nye version af labsvarstandarderne og har dem udbredt til alle brugere.
Flere laboratoriesystemer er nu testede og godkendte, dog mangler nogle endnu. Der er
blevet justeret i funktionaliteten i reminderserveren og i WebReq, så forskellige
svarmuligheder til patienterne kan håndteres. Vi vil gerne orientere om status og vise,
hvordan løsningen er implementeret i lægesystemerne og i WebReq, samt fastlægge
implementeringsplaner for de resterende laboratorier. Alle, der har med EDI-svar og
tilbagesvar at gøre på jeres laboratorier, alle systemansvarlige og andre, der har lyst til at
komme fra laboratorierne, er velkomne.
Er der nogle af jeres kolleger, som det er relevant for at deltage, må de gerne tilmelde
sig.
MedCom afholder rejseudgifter efter gældende regler for tog/bus/bil, og der vil være
gratis frokost. Mødet afholdes d. 31. maj 2017 fra 9.30-14.00 hos MedCom.

Der indkaldes til ”Tilbagesvarsdag”
Dato og
tidspunkt:

Onsdag den 31. maj 2017 kl. 9.30-14.00

Sted:

MedCom, Forskerparken 10, Konferencen, 5230 Odense M

Inviterede

Laboratorie-tilbagesvarskontaktpersoner
Har I andre relevante personer, der ønsker at deltage er de
velkomne.

Dagsorden:
1. Velkomst, præsentation, praktisk
2. Tilbagesvar – Hvor langt er vi nu
– Lægesystemer
– Laboratoriesystemer
– Reminderserver
– WebReq

–

Hvor finder I informationer om tilbagesvar

3. Opsætninger I kan/skal lave i jeres laboratoriesystemer
– LabID
– Opsætning i reminderserver
– Nye statusbetegnelser
4. Sådan virker det, og sådan tester I, at det virker
– Testværktøj til kontrol af edi
– Brug WebReq til at se statusskift
5. Hvad skal I være opmærksom på ved indførelse af tilbagesvar
– Dobbeltrekvisitioner
– Anvend altid originalrekvisitionsnummer
– Oprettelse af ”egne” rekvisitioner remindes ikke
– Læger der er med/ikke med – find oversigt
– Servicelaboratorier
– Kunder der ikke kan modtage nye standarder
6. Tips for videreforsendelse til andre laboratorier
– Hvad gør vi ved papirrekvisitioner?
7. Information til lægerne:
– Startbrev
– Informationsfolder
– MedComs hjemmeside
– Lægesystemernes informationer
8. Røntgenområdet - kort info
9. Brugergruppe
10. 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:
Af hensyn til forplejning tilmeld senest onsdag den 24. maj 2017 kl. 12.00 til Iben Søgaard:
ibs@medcom.dk. Oplys navn og organisation ved tilmelding.

Venlig hilsen
Ib Johansen
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