Forskerparken 10
DK-5230 Odense M
Telefon: +45 6543 2030
Mobilnr.: 2346 9289
E-Mail: mab@medcom.dk
www.medcom.dk
Dato 13. februar 2018

MØDEINDKALDELSE

Der indkaldes til brugergruppemøde til tilbagesvarsprojektet
Dato og tidspunkt:

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 9.30-12.30 med
efterfølgende frokost for dem der måtte ønske det

Sted:

MedCom, Forskerparken 10, mødelok. C, 5230 Odense M

Deltager:

Lone Espensen, KIA, RSD
Mari-ann Domar Lykke, PAT, RSD
Annette Jensen, KMA, RSD
Louise Halling Thrane, KMA, RSD
Elly Keller Kristensen, KMA, RH
Maj-Britt Nordahl Andersen, PAT, RH
Camilla Reedtz Hastrup, KBA, RH
Kirsten Kaas Vad, KBA, RH
Christina Villadsen, KBA, RN
Freddy Iversen, KMA, RN
Birgitte Tønning, KMA, RM
Kent Würtz, KBA, RM
Gitte Borgen, KBA, RSJ
Tine Besser, KMA, RSJ
Tove Aagesen, PAT, RSJ
Erik Andersen, DMDD
Christian Rosendal, PLO
John Dræby Kristiansen, FAPS
Poul Aver, PL-Leverandørforum
Ib Johansen, MedCom
Marianne Broholm, MedCom

Dagsorden:
1. Velkomst herunder præsentation af brugergruppens deltagere
2. Status på Tilbagesvarsprojektet (Ib Johansen)
a. Laboratorieområdet. Se oversigt over hvem der er med nu:
http://medcom.dk/projekter/opfoelgning-paa-parakliniske-undersoegelser-ilaegepraksis/tilbagesvar-hvem-er-med
b. Røntgenområdet https://www.medcom.dk/media/8477/røntgen_tilbagesvar.png
c. Ny folder på vej. Uddeles
3. Erfaringer og problemstillinger nu
a. Der har været afholdt møde med lægesystemerne d. 28. november omkring oprydning af
udestående svar. Resume fra mødet samt aktiviteter der igangsættes i lægesystemerne
fremlægges (Poul Aver) og ændringer i Reminder serveren fremlægges (Erik Andersen)
b. Laboratorierne har næsten alle nu igangsat løsningen. Der er opmærksomhedspunkter
omkring sletning af rekvisitioner og man at ikke må anvende andet rekvisitionsnummer end
det der er sendt ind. (Marianne Broholm)
c. Hvad gør vi ved de laboratorier, der endnu ikke er i luften (Ib Johansen)
4. Ønsker og ideer til tilpasning af løsningen (alle)
Øvrige ønsker sættes ind i oversigtsark som udsendes umiddelbart før mødet og
prioriteres/drøftes her. Indtil nu er følgende indkommet:
a. Det er aftalt med PLO og PL-leverandørerne at alle lægesystemer skal igennem en
brugertest hvor lægerepræsentant far det enkelte system gennemgår løsningen og foreslår
tilpasninger/godkender systemets funktioner. De første resultater fremlægges (Ib)
b. Stop for reminder funktion på gamle standarder.
c. Individuel opsætning af svarafgivelsesmetode på enkeltpatienter, der er forskellig fra den i
reminder serveren default opsatte metode.
d. Mulighed for at informationen om at de patienter der selv har set aktuelle data i
labsvarportalen automatisk registreres i lægesystemet/reminder server at de har fået svar.
e. Kraftigere blokering / advarsel ved dobbeltrekvisitioner
5. Sletning af rekvisitioner
Sletning af dobbeltrekvisitioner og andre rekvisitioner der IKKE anvendes. Gennemgang af
funktion og muligheder. (Erik Andersen)
6. Eventuelt - herunder næste møde
Tilmelding/afbud: Af hensyn til bespisning bedes man give besked om deltagelse senest torsdag
10.03.2018 til Diana Terkelsen, dla@medcom.dk
Med venlig hilsen
Marianne Broholm og Ib Johansen, MedCom
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