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Formål:
At understøtte OK aftale mellem (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) RLTN og Dansk Tandlægeforening, hvor det
fremgår at alle tandlæger skal have et elektronisk kliniksystem, der overholder MedCom-standarderne.

Deltagere:
Danske Regioner/RLTN, Tandlægeforeningen.

Leverandører:
Tandlægesystemleverandører til private tandlægepraksis

Læse mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/basisaktiviteter/tandlaeger-e-kommunikation
Projektstatus
Brugen af EDI Portalen stødt stigende, nu med over 50.000 forsendelser om måneden, som effekt af direkte besøg.
Besøgene fortsætter fremover, dog i mindre omfang end tidligere. TK2 som benyttes af ca. halvdelen
børnetandplejen, er nu kommet på EDI Portalen, der vil måske komme besøg til disse klinikker også. Kortlægning af
behovet for elektronisk kommunikation mellem tandlægepraksis, regional og kommunal tandpleje blev ved Region
Syds styregruppemøde d. 11. september 2018 fremlagt, hvilket har betydet at Region Syd skal som forsøg, have
implementeret §166 ansøgning (Ansøgning om støtte til tandbehandling, af patienter med Sjøgren eller efter
kemobehandling) på EDI Portalen, der skal udfyldes og sendes direkte via EDI Portalen.
Strategisk lige nu
Direkte besøg af tandlægedatakonsulent i tandlægepraksis fortsætter, nu også ved de kommunale tandklinikker.
MedCom undersøger muligheder og behov for kommunikation mellem tandlæger og kommuner, forsikringsselskaber
samt regionstandplejen. Tandlægedatakonsulenten har været til møde i Københavns Kommunes Specialtandpleje,
og set deres ansøgningssystem, til ansøgning samt godkendelse af tandbehandling, for bistandsmodtagere,
pensionister samt grupper fra Specialtandplejen, Det vil være en god ide at få implementeret Opus LEX i EDI
Portalen, da der er en del kommuner der anvender Opus LEX, samtid har tandlægerne et stort ønske om at få alt
kommunikation samlet i EDI Portalen. Har taget kontakt til KMD, der har udviklet Opus LEX, for yderligere
information.
Fagligt/teknisk lige nu
Tandlægedatakonsulenten laver forsat besøg hos enkelttandlæger, børnetandplejen, samt enkelte specialtandklinikker,
efter aftale og behov.
Månedlig statistisk opfølgning på udbredelse følges.
Der skal dannes et overblik over fiktive ydernummer, der ”florerer” på de tandklinikker der ikke har ydernummer. Der er
indkaldt til møde med Regionerne og leverandørerne. Der er kun 6 tandlæger der har valgt at opsige deres
ydernummer, i forbindelse med den nye særlov, dette har derfor ikke haft den store betydning for behovet for flere
fiktive ydernummer. Dog har tandteknikerne vist interesse for EDI Portalen, og de har ikke ydernummer. Der er stadig
behov for ydernummer i Region Nord, Midt og Syd, da deres systemer er koblet op via ydernummer.
Risikolog
Kommunerne holder fast i kommunikation via VIRK eller E-boks,
Kommunernes BUT system TMTand kan ikke bringes til at anvende EDI portalen
Milepæle

Plan

1. Projektplan udarbejdet
2. Godkendt projektplan
3. Leverandør kick-off
4. Testcamp
5. Udrulning og informationsmøder

April 2014
15.05.2014
11.06-2014
15.10.2014
31.12.2014
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Nået
efter plan
efter plan
11.06.2014
20.05.2015
Massivt i 2017/18
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