Resultat af teknisk og fagligt review
Der er modtaget i alt 7 kommentarer fra repræsentanter fra region/kommuner og 5 svar fra EOJ/EPJ
leverandører. Nedenfor er først oplistet de rettelser, der bliver lavet i standarddokumentationen, dernæst
en enkelt rettelse til flowmodel og sidst nogle emner, der skal tages højde for før implementering.

Rettelser

Standard/emne
Indlæggelsesrapport html/pdf visning

Rettelse
Smitterisiko vises i pdf visning

Melding om færdigbehandling html/pdf visning

Datoer for færdigmelding og genoptaget behandling
rettet i pdf visning
Tekst rettet i indlæggelsesforløb

Udskrivningsrapport html/pdf visning
Udskrivningsrapport html/pdf visning

Datoer rettet i datoer for indlæggelse,
færdigbehandling og udskrivning

Scoreniveauer i funktionsevne

Tilrettet svarende til klassifikation i ICF således at
”ikke-relevant” værdi medtages.

Klassifikation funktionsevneområder ICF

Klassifikationstabel er rettet til SKS. Fælles Sprog III vil
efterfølgende rette til SKS
http://www.medinfo.dk/sks/brows.php?s_nod=29051
Feltlængdebegrænsning i >dosage< ophæves
svarende til FMK.
Der tilføjes ”uspecificeret” kontakttype

Feltlængde i medicin - dosering
Kvalifikatorliste – kontakttype
Felt til gruppering af ydelser, madleverance og
boligtype bør også grupperes. Der skal være en
gruppe til øvrige ydelser
CO adresse indlæggelsesrapport

Kode til gruppering af ydelser rettes.
Der tilføjes ”øvrig ydelse” til gruppering af ydelser.
Madleverance tilhører ”øvrig ydelse”. Boligtype
angives som sidste række i ydelser.
Mandatorykrav på fornavn og efternavn er ophævet

Flow model

Rettelse

Case 3:
System (K) læser nyt UUID i indlæggelsesadvis
og blokerer for gensender automatisk
indlæggelsesrapport.

Emner afklaring før implementering
Standard/emne
Vedhæftede filer skal de sendes i VANSenvelope

Tekst rettet til:
System (K) læser nyt UUID i indlæggelsesadvis og
sender for gensender automatisk
indlæggelsesrapport.

Opmærksomhed/afklaring
Principielt kan det gøres med og uden
1

Seneste depotmedicin givning

Seneste PN medicingivning

Smitterisiko indlæggelsesrapport

Sygeplejefaglige problemområder

VANSEnvelope.
Det skal afklares endeligt med leverandører
National løsning bilagsserver?
Det er en udfordring i at identificere denne
medicintype automatisk.
Der skal være tydelig forskel på om data ikke kan
leveres eller at der ikke er givet depotmedicin. Der
anbefales at finde fælles fraser til dette.
Seneste PN medicin oplyses i forhold til sidste 48
timer før indlæggelse/udskrivelse.
Der skal være tydelig forskel på om data ikke kan
leveres til feltet eller at der ikke er givet sidste PN.
medicin. Der skal findes fælles fraser til dette.
Der skal være tydeligt hvis oplysning om
smitterisiko ikke kan medsendes i automatisk
indlæggelsesrapport eller om det er uudfyldt fordi
der ikke er nogen smitterisiko. Løses ved fælles
fraser.
Opmærksomhed på sprogbrug- tværfaglighed i
forhold til terapeuter og socialområde.
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