Sådan går det med…

B.3 DDV i primær sektor
Dato: 2. oktober 2015

Projektleder: Alice Kristensen og Ib Johansen

Formål:
Udvikling af DDV, Det Danske Vaccinations-register, i lægesystemer samt pilottest hos udvalgte alment praktiserende
læger.
Mål:
 Projektets mål er at få udviklet og afprøvet driftsklare og brugervenlige systemer integreret til aktuel DDV version pr
31.12.2013 som kan implementeres og anvendes i daglig brug hos praktiserende læger og deres personale i forbindelse med behandlingen og administrationen af patienter via log in med digital signatur.
 MedCom indgår aftaler med de enkelte leverandører og 1-2 lægepraksis fra hver leverandør om brug af systemet.
 De deltagende lægesystemleverandører forpligtiger sig til at udrulle det færdige system til deres kunder i henhold til
alm. forretningsmæssige vilkår og i øvrigt i henhold til gældende overenskomst/bekendtgørelse
DDV-bekendtgørelse:
DDV skal tages i anvendelse i lægepraksis pr. 15. november 2015 via eget lægesystem eller via fmk-online.dk.
Deltagere:
Alle 5 regioner

Leverandør:
CompuGroup XMO, Novax, Win PLC, EG Clinea,
Clinicare, Ganglion, MyClinic, Multimed Web, Web-Praksis

Læs mere om projektet: http://www.medcom.dk/wm111659
Projektstatus
 DDV er udviklet i EG Clinea, Multimed, A-Data, Ganglion, Novax, MyClinic og XMedicus og godkendt til pilottest.
 Ganglion og Multimed er på baggrund af gennemført pilottest godkendt til drift.
 Samarbejdsaftale om udvikling af DDV og pilottest er indgået med yderligere 2 systemleverandører.
Strategisk lige nu
 Erfaringsopsamling fra DDV-pilotklinikker.
 Fokus på certificering med henblik på ibrugtagning pr. 15. november 2015
Fagligt/teknisk lige nu
 Lægesystemerne arbejder med forberedelse og udvikling af deres løsninger mhp. at kunne certificeres til DDV version 1.4 primo november 2015
 Dialog med LPS om DDV-erfaringer i pilotpraksis
 Dialog med LPS, om udrulning af løsningen til alle kunder, når pilottest er gennemført.
Risikolog
 Manglende tid/ressourcer hos lægepraksissystemerne til certificering, udbredelse og udvikling i henhold til andre
opgaver på NSI-roadmap.
 Overtrædelse af bekendtgørelse vedr. brug af DDV pr. 15.11.2015, hvis alle leverandører ikke er klar.
 At lægen tvinges til at bruge FMK-online og dermed 2 systemer for at opfylde bekendtgørelsen.
Milepæle

Plan

Nået

1. DDV i Ganglion testet og godkendt i pilotpraksis
2. DDV udviklet i alle lægesystemer og testet i pilotpraksis
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