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MØDEINDKALDELSE

Dato og
tidspunkt:

Tirsdag den 28. november 2017
kl. 09.30 -12.30

Sted:

MedCom, mødelokale D, Forskerparken 10, Odense

Kære Lægesystemleverandører plus teknikere
Vi har nu fået mange laboratorier på Tilbagesvar og en del erfaringer er
indhøstet.
Det viser sig, at der er en del udfordringer med funktionaliteten i
lægesystemerne, hvorfor vi indkalder alle PL-forum systemer og MyClinic til
møde om disse udfordringer.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne.
a. Herunder hvilken version I anvender.
3. Mange lægesystemer/læger sender ikke: SvarTilPatientGivet på
afsluttede rekvisitioner.
a. Mangler der bedre information om dette til jeres brugere.
b. Bedre vejledninger.
4. Mange læger/lægesystemer har ikke mulighed for selv at sætte
remindertid på rekvisitionerne.
5. Svarfristen for lægen til patient kan evt. sættes op fra default 5 dage,
hvis det vurderes at være for kort tid.
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6. Ingen/kun få har implementeret ny version 20170201 af webservicen og tilhørende
funktionalitet. Bør laves hurtigst muligt.
7. Hvordan håndterer I evt. genfremsendelse ved fejl?
8. Reminderserver modtager en del ugyldige EDI svar (de indeholder fejl) på egne
analyser.
9. Oprydningsfunktion til at afmelde udestående rekvisitioner.
10. Reminder i lægesystem på bestilte, ikke udførte prøver.
11. I dag overvåges både svar sendt fra laboratorier i gammel og ny standard.
Der er ikke noget system i de fejl vi ser, men det vil reducere listen for nogle lægehuse,
hvis vi filtrerede svar i gammel standard fra i visningen.
12. Svar fra laboratoriesvarportalen sendes ikke som kopisvar.
13. Evt.
Vi slutter mødet af med frokost for dem som ønsker det.
Mødegodtgørelse efter alm. regler.
Tilmelding/afbud til mødet til Iben Søgaard, ibs@medcom.dk, tlf. 65432030 senest den 24.
november 2017

Venlig hilsen
Ib Johansen
MedCom
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