Sådan går det med…

Opfølgning på prøvesvar i lægepraksis
Dato: November 2017

Kontaktperson: Ib Johansen

Tilbagesvar-opfølgning af parakliniske undersøgelser i lægepraksis.
Formål:
Formålet er at udvikle IT systemerne i almen lægepraksis så det sikres, at læger får overblik over, at der er modtaget
svar på alle parakliniske undersøgelser (lab og røntgen) som de har bestilt, og sikrer at patienterne får svarene.
Nægtet samtykke til videregivelse af labsvar indføres i svarstandarderne og implementeres i lægesystemerne. Unormale patologisvar markeres så de ikke så let overses.
Projektet skal sikre at lægerne kan opfylde Sundhedsstyrelsens vejledning af ovennævnte og opfylde akkrediteringskrav.
Deltagere:
MedCom, PL-lægesystemer, Regionernes laboratoriesystemleverandører, Regionernes laboratorier, PLO,
FAPS, DMDD.

Leverandør:
PL-Lægesys: DMDD, A-Data, Novax, CGM, Ganglion, EGHealthcare, Multimed, PC-Ide, ClinicCare, MyClinic,
Lab: CGI, DXC, Prosang, AdBakt, MADS, SSI
RTG: Agfa, GE, Carestream, RM, RSD, RN. MyClinic, XMedicus, Multimed, Patina.

Læs mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/opfoelgning-paa-parakliniske-undersoegelser-i-laegepraksis
Projektstatus
Projektet forsinket, Deadline udgang 2017 kan næppe nås hos alle. Anmodning om fortsættelse med implementering
i 2018 sendes til SUM. Laboratoriesystemerne er næsten alle færdigudviklede og på vej til implementering. Leverancen på BCC lab 3. nov meget fejlbehæftet – rettelse først ude 10. jan. Testes i uge 50. Lægesystemer/lægerne har
problemer med oprydning af udestående. Ny version af udestående webservice klar ultimo december. Installeres i
lægesystemerne så de kan rydde op i udestående som viser sig at være et stort problem. Hovedsagelig pga. forsinket implementering af laboratoriesystemernes nye versioner. Aftalt med lægesystemerne på ekstraordinært møde
28.11.
Ibrugtagning på alle lab – se side 2 oversigtsskemaet. Vejledning udarbejdet – udsendes til alle læger i uge 48/4
Røntgenområdet: RN i drift. RH i drift på næsten alle private. RM laver ikke løsningen. RH undersøger startmulighed.
Se oversigtsskema side 2. Brugergruppe for labområdet afholdt møde i november. Nyt møde igen i marts. Betaling
for drift af reminderserver afventer afklaring.
Intromøder afholdt gennem roadshows i okt/nov.
Strategisk lige nu
Der tages direkte kontakt / besøg på de udestående lab og røntgen i november. Succesfuldt. Resterende på vej nu.
Økonomi: indenfor de budgetterede rammer. Brugergruppe nyt møde i marts 2018. Vejledninger udsendes sammen
med introduktionsbrev. Statusbrev udsendes til lægesystemer hver mandag plus på hjemmesiden.
Fagligt/teknisk lige nu
Systemer der ikke kan modtage de nye versioner opfordres til at tage dem i anvendelse. Udfordring med SOR der
kun kan vise en version af standarderne. Ny oprydnings-webservice udarbejdes på reminderserver.
Risikolog
Regioner forsinkes, pres på prioritering af implementeringen. Ikke alle røntgensystemer kan modtage og sende
UUID. Release af nye versioner udskydes.
Milepæle

Plan

Nået

1. Kontrakter, med deltagenede lab, lægesystemer og Reminderserver
2. Foranalyser klar, lab
3. Foranalyser klar, røntgen
4. Lægesys klar aftestet
5. Labsys klar aftesttede
6. Fuld implementering, lægesystemer
7. Fuld implementering, lab.systemer
8. Røntgen fuldt implementeret

01.05.2016
01.05.2016
15.10.2016
08.10.2016
27.11.2016
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2017

01.05.2016
01.05.2016
15.02.2017
10.11.2016
31.12.2017
31.03.2017
Forsinket
Forsinket
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Monitorering

Opfølgning på prøvesvar i lægepraksis
Lægesystemer har udviklet og implementeret deres løsning hos alle læger

Implementeringsdatoer for labsystemer

Implementeringsdatoer Røntgen
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