Introduktion til læger og speciallæger om brug af ”tilbagesvar”

Tilbagesvar – Indhold
Baggrund
Der rekvireres mere end 14 mio. laboratorieprøver pr. år fra lægepraksis til offentlige og private
laboratorier og godt 800.000 billeddiagnostiske undersøgelser på landets røntgenafdelinger og private
røntgenklinikker.
Svarene på disse parakliniske undersøgelser sendes altid tilbage til rekvirenten. Nogle af svarene kan være
længe undervejs, især svar fra patologiafdelinger og ved billeddiagnostiske undersøgelser med lang
ventetid.
Sundhedsstyrelsen har udsendt ”Vejledning om håndtering af Parakliniske undersøgelser”, hvor det
fastslås, at det er den rekvirerende læges ansvar at følge op på:
1. At der modtages svar på alle bestilte prøver og billeddiagnostiske undersøgelser
2. At svarene, herunder unormale resultater, overgives rettidigt til patienten
3. At patienter, der udebliver fra faste (kontrol)prøver, eksempelvis INR, kontaktes for opfølgning.
Lægepraksis skal i forbindelse med IKAS akkreditering have procedurer, der sikrer, at der følges op på disse
undersøgelser. For at understøtte dette er der udviklet en IT-løsning i de enkelte lægesystemer, så lægen
kan følge dette elektronisk.
Vi kalder løsningen: ”Tilbagesvar – opfølgning af parakliniske undersøgelser” eller kort blot: Tilbagesvar.

Hvem er med?
Opfølgningen skal kunne ske løbende, og der er udviklet tilpasninger i alle læge- og speciallægesystemer,
hvor leverandøren er med i PL-leverandørforum, så man nu kan se status på de enkelte
laboratorierekvisitioner.
Alle lægesystemer har udsendt de nye moduler til alle brugere i foråret/forsommeren 2017. Alle læger
har dermed fået opdateret systemet, så de kan anvende den nye løsning. Se figur 1.

Figur 1: Lægesystemer, der kan bruges til tilbagesvar
Alle Laboratoriesystemer skal også tilpasses og rettelserne implementeres i alle laboratorierne i Danmark.
Laboratorierne tager gradvist deres løsninger i brug henover sommeren og efteråret 2017. Alle vil have
taget den nye version i brug inden udgangen af 2017. Se figur 2

Laboratorierne i de enkelte regioner går i gang samtidigt indenfor samme speciale. Nedenfor er den
forventede ibrugtagning angivet. Du kan følge den aktuelle status i din region på www.medcom.dk.

Grøn = I drift, Gul = tester, Rød= under udvikling
Figur 2: Laboratorier og deres planer for ibrugtagning af tilbagesvar

Røntgenområdet
Røntgenområdet laver en løsning, hvor de
enkelte lægesystemer selv holder styr på,
om der modtages epikriser på henviste
patienter. Der sættes en remindertid på,
at der skal modtages epikrise senest efter
14 dage i de fleste systemer. Ellers bliver
de markeret som udestående. Denne tid
kan individuelt justeres.
Alle lægesystemer har lavet løsningen nu,
og den implementeres i Q4/17.
Røntgenafdelingerne kommer i gang – jf.
figur 3.
Figur 3: Røntgenområde

Løsningen – sådan fungerer den
Løsningen er et værktøj til lægerne, så de på en overskuelig måde kan overvåge,
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om prøverne er modtaget på laboratoriet, og
at der er kommet svar på alle prøver/røntgenundersøgelser, der er bestilt, og
om patienten har fået svarene på disse.
En funktion i lægesystemet kan også samlet vise, hvor mange af klinikkens rekvisitioner, der endnu
mangler svar på og er udestående.

I de fleste systemer anvendes der farvemarkering og beskrivelse til at angive status:
Rød:
Gul:
Grøn:
Blå:

Rekvisition er oprettet i WebReq/prøver er bestilt
Prøven er modtaget og er i proces på laboratoriet. Evt. delsvar er modtaget hos lægen.
Alle = Komplette svar fra samtlige laboratorier er modtaget og er klar til besvarelse til
patienten.
Patienten har fået svar.

En reminderserver er udviklet i WebReq til at holde styr på status på alle rekvisitioner oprettet i WebReq.
-

-
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Rødt: Når lægen bestiller prøver i WebReq, oprettes der automatisk et spor, der markeres med
rødt. Det betyder, at prøverne er bestilt, og at sporet følger rekvisitionen.
Gult: I det øjeblik laboratoriet modtager prøverne på rekvisitionen, sender de som noget nyt en
besked om, at prøverne er modtaget, hvilket markeres med farven gul. Denne besked sendes til
reminderserveren.
Gult: Efterhånden som laboratoriet sender svar til lægen, vil svarene stadig have status gul, som
betyder, at de ikke er komplette.
Grønt: Når lægen har modtaget alle svar på en given rekvisition, fortæller laboratoriet, at nu er
rekvisitionen færdig. Den er således komplet, og der kommer ikke flere svar. Status skifter nu til
grønt i lægesystemet og i reminderserveren, og svaret kan sendes videre til patienten.
Blåt: Når lægen afgiver svar til patienten, markeres de aktuelle svar med farven blå.
Lægesystemerne har lavet en funktion, der viser disse forskellige status on-line, når lægen kigger på
de aktuelle patienter. En overbliksfunktion med alle udestående ud over fx 8 dage er ligeledes en
ny funktion i lægesystemet.
Sender et laboratorium enkelte prøver videre til servicelaboratorier eksempelvis Statens Serum
Institut, holder lægesystemerne styr på, at der først markeres grønt, når alle svar er modtaget, også
dem fra servicelaboratorier.
Bemærk: Kopisvar påmindes ikke. Det er ikke lægen, der selv har bestilt prøverne.

Figur 3: Eksempel på statusvisning i et lægesystem. Grøn = alle svar modtaget. Gult = Mangler svar.

Svarafgivelse
Når patienten skal have svar, kan det ske på flere måder. Enten gennem løsningerne med e-mail eller ved
direkte svar til patienten ved fremmøde eller telefonisk. Prøven ændrer status til blå, der indikerer, at svar
er givet til patienten.
Når der rekvireres prøver i WebReq, er det muligt at angive 3 forskellige opfølgningsmåder:
1. Om patienten skal have svar (default indstilling),
eller
2. At det mundtligt er aftalt mellem læge/klinikken og
patient, at patient kun kontaktes ved "afvigelser".
3. Ved Cervicxcytologi er det muligt at angive, at
patienten får svar direkte fra patologiafdelingen.
I WebReq kan lægen individuelt markere hver enkelt
rekvisition med den svarmåde, der ønskes. Ikke alle
lægesystemer har denne facilitet endnu, men vil have den
inden udgangen af 2017.

Også muligt at se i WebReq: Man kan ligeledes se svarstatus i WebReq-oversigterne. Der kan vises: alle
udeståender i klinikken (fredagsknap) og udestående rekvisitioner på den enkelte patient.

OBS!: i starten vil der i WebReq også være angivet ’udestående’ på gamle rekvisitioner. Disse slettes efter
80 dage.

Hvem er med, og hvordan bruges det i dit system?
Lægesystemer – vejledninger
Alle systemer, der anvendes i almen praksis og hos speciallæger, kan løsningen (figur 1).
De enkelte leverandører har udarbejdet vejledning til anvendelsen. Disse vejledninger kan
også findes på MedComs hjemmeside:
1. Gå ind på www.medcom.dk
2. Klik på Projekter
3. I venstre sidemenu skal du klikke på bjælke
nr. 2: ’Opfølgning på parakliniske
undersøgelser’.
4. Scroll ned til det grå felt
’Projektdokumenter’ længere nede på siden.
5. Vælg ’Vejledninger’.
Du kan også finde det direkte på dette link: http://medcom.dk/projekter/opfoelgning-paaparakliniske-undersoegelser-i-laegepraksis/vejledninger
Ikke alle systemer, der anvendes på privatsygehuse, er med i øjeblikket.

Vigtigt at vide for…
Læger/speciallæger
1. Der må ikke laves dobbeltrekvisitioner.
Alle rekvisitioner oprettet i WebReq overvåges, og der skal handles på rekvisitioner, der
ikke prøvetages (rød markering). Fejloprettede rekvisitioner skal slettes indenfor 20
minutter efter oprettelsen, så udgår de af overvågningen og sendes ikke til laboratoriet.
2. Rekvisitioner, der lægges på Hotel til senere prøvetagning, skal oprettes med en
fremtidig ønsket prøvetagningsdato. Overvågning af om rekvisitionen tages rettidigt,
afhænger af den angivne prøvetagningsdato, og alarm vises, når denne er overskredet
med ex. 5 dage. Derfor vil det give unødige falske alarmer efter 5 dage, hvis
prøvetagningsdatoen ikke er fremskrevet til den dato, hvor det ønskes, at patienten skal
have prøven taget.

Laboratorier
1. Nye standardversioner skal anvendes.
2. Overvåg, at jeres Webservice til Reminderserver fungerer.
3. Der skal anvendes nationale prøvenumre (NPN), og der må ikke omnummereres.
Originalt NPN skal anvendes ved hentning af rekvisitioner fra Hotel, så svar afgives på
samme nummer, som rekvisitionen er oprettet med.
4. Servicelaboratorier skal sættes op afhængig af, hvordan svar afgives fra disse.

Kontaktpersoner
På MedComs hjemmeside vil der være oplysninger om kontaktpersoner på de enkelte laboratorier og hos
MedCom samt ”Teknisk” support på Reminderserveren.
For lægesystemerne anvendes de sædvanlige hotline-/supportnumre.

