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Vor ref.

Referat
Dato og tidspunkt:

Torsdag den 17. august 2017 kl. 09:30-12:30

Sted:

MedCom, Forskerparken 10, Konferencen, 5230 Odense M

Deltager:

Lone Espensen, KIA, RSD
Mari-ann Domar Lykke, PAT, RSD
Annette Jensen, KMA, RSD
Louise Halling Thrane, KMA, RSD
Tine Besser, KMA, Slagelse
Elly Keller Kristensen, KMA, RH
Camilla Reedtz Hastrup, KBA, RH
Kirsten Kaas Vad, KBA, RH
Christina Villadsen, KBA, RN
Tove Aagesen, PAT, RSJ
Erik Andersen, DMDD
Repræsentant fra FAPS – Anne Bukholt (fremadrettet John
Dræby Kristiansen)
Ib Johansen, MedCom
Gitte Henriksen, MedCom
Marianne Broholm, MedCom
Afbud:
Maj-Britt Nordahl Andersen, PAT, RH
Freddy Iversen, KMA, RN
Birgitte Tønning, KMA, RM
Gitte Borgen, KBA, RSJ
Repræsentant fra PLO
Repræsentant fra PL-Leverandørforum

Referat:
1. Velkomst herunder præsentation af brugergruppens deltagere
2. Brugergruppens opgaver
Ib fremlagde Kommissorium for brugergruppen, som blev vedtaget uden bemærkninger.
Kommissoriet kan læses i PP-præsentationen, vedlagt referatet.
Der lægges op til opfølgning af projektet i MedCom11 under overskriften ’Tilbagesvar
optimering'.
3. Status på Tilbagesvarsprojektet
- Lægesystemerne:
Alle systemer hos alm. Læger og speciallæger er med, dog udgår MedWin ved årsskiftet og
er derfor ikke med, men systemet kan modtage svar med den nye standard. Lægerne skal
dog selv opdatere MedWin, så hvis de ikke kan modtage svar efter idriftsættelse, kan
årsagen være manglende opdatering.
Vejledninger fra de enkelte lægesystemerne findes på
http://medcom.dk/projekter/opfoelgning-paa-parakliniske-undersoegelser-ilaegepraksis/vejledninger
MedCom udsender vejledningshæfte til alle læger, speciallæger, PLO, FAPS, laboratorier og
datakonsulenter.
Der er planlagt informationsmøder (Roadshow) i alle regioner for læger, speciallæger og
klinikpersonale, hvor Tilbagesvar vil være på dagsordenen.
Systemer, der anvendes på privathospitaler/privatklinikker, er ikke med i løsningen, men
kan modtage svar med den nye standard.
-

Regionerne:
Se PP-præsentationen vedlagt referatet.
Praksis har behov for at vide, hvornår samtlige lab i hele regionen er gået i drift. MedCom
laver en visning på hjemmesiden.

-

SSI, Private laboratorier:
SSI var klar før sommerferien, men de sender svar til Færøerne og Grønland, som ikke kan
modtage svar med den nye standard. Der er ændret, så versionsnummer ændres til gamle,
når svar modtages, så SSI kan nu gå i drift.

-

Røntgenområdet: Se punkt 5

-

Statistikoversigt, herunder tilgængelige oversigter:
På http://medcom.dk/statistik/tilbagesvar ses hvor udbredt løsningen er for de enkelte
lægesystemer og laboratoriesystemer.

-

Ændringer i WebReq:
Se PP-præsentationen vedlagt referatet.

4. Problemstillinger og ændringsønsker
Projektet er ikke udbredt endnu, men hidtidige erfaringer med anvendelsen blev drøftet.
⁻

Erfaringer indtil nu med opstart og implementering hos lægerne:
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Der har været et par henvendelser, hvor praksis ikke kender til projektet og derfor er lidt
forvirret over de nye farvemarkeringer i WebReq.
Vigtigt at ønsket prøvetagningstidspunkt angives korrekt på Hotel-rekvisitioner, da det
ellers udløser en masse unødige advarsler om overskredet prøvetagningstidspunkt.
⁻

Erfaringer indtil nu med opstart og implementering hos laboratorierne:
Læs vejledning på http://medcom.dk/projekter/opfoelgning-paa-parakliniskeundersoegelser-i-laegepraksis/vejledninger
Husk der skal være en Sundhedsdatanetaftale for at kunne anvende Reminderserveren.
Det er IT-afdelingerne, der står for at lave denne aftale, men det er nok en god ide, at
tjekke om det er gjort, før løsningen sættes i drift (aftalen er ikke nødvendig til test). Er
man i tvivl om, hvem der står for Sundhedsdatanetaftalen i egen region, så kontakt
MedCom.
Vær opmærksom på at den nye standard indeholder nye felter, som kan betyde ændring
af mapningstabeller.
Der har været problemer omkring multilabfunktionen i MADS. Det er vigtigt, at
labkoden, der sendes med svaret, er den samme som den der kom ind med
rekvisitionen, ellers ’ved’ Reminderserveren ikke at alle svar er sendt.
Anvend altid originalt rekvisitionsnummer til svar, der må ikke omnummereres.
PAT i RSJ har sendt info ud til egne brugere for at orientere om opstart. Infoen er sendt
via transportordningen.

⁻

Erfaringer indtil nu med Reminderserveren
For tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt

⁻

Hvad skal ændres – i Lægesystemer, Webreq, Reminderserveren, labsystemerne
For tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt

5. Røntgenområdet
Røntgen køres i andet spor. Her er lavet en enkel løsning uden ændring af standarden. En unik
universal id (UUID) er indført og sendes med henvisningen. Samme UUID returneres med svar.
Løsning nu ved at blive implementeret, og forventes i drift dec-2017.
6. Evt. herunder næste møder.
Der forventes afholdt to møder i efteråret, Forslag: oktober md (11. okt) og december md (13.
dec).
Der var enighed om at oktober var for tidligt at afholde næste møde, så datoer for de næste
møde blev aftalt til:
02.11.2017 – mødet afholdes kl. 09:30-12:30 på MedCom
13.12.2017 – mødet afholdes kl. 13:00-16:00 i Nyborg

3

