
Mødeindkaldelse 
 

  

 

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik læse om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger 

MedCom 

Forskerparken 10 

5230 Odense M 

Tlf: +45 6543 2030 

 

www.medcom.dk 

Mødetitel Laboratoriemedicinske Referencegruppe 

Dato 15. september 2022 

Tidspunkt 10.00 – 14.00 

Sted Restaurant Skovkanten, Odensevej 92, 5260 Odense S 
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Morten Hansen, SDS 

Helle Hangaard Jæger, FSA. Lab.svarportal og Sundhedsjournal 
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Ane Bøgh Poulsen, SSI 

Britta Storvang, RN (Biokemi) 

Uffe Lund Lystbæk, RM (Biokemi) 

Lone Stenstrøm Nielsen, RSD (Biokemi) 

Lone Espensen, RSD (Immunologi) 

Gitte Borgen, RSJ (Biokemi) 

Lisbeth Hein, RH (Patologi) 

Elly Keller Kristensen, RH (Mikrobiologi) 

Mette Klarskov Andersen, RH (Genetik) 

Steen Antonsen, DSKB 

Thøger G. Jensen, DSKM 

Susanne Sækmose, DSKI 

Giedrius Lelkaitis, DPAS 

Lotte Krogh, DSMG 

Michael Johansen, MedCom 

Hussein Ali Al-Issa, MedCom 

Gitte Henriksen, MedCom 

Marianne Broholm, MedCom 

Dagsorden: 

1 Velkomst og præsentation 

2 Opfølgning på punkter fra sidste møde 

a. Rekvirerings- og Svargrupper 

DSKB har fået biokemiker Ann-Britt Nygaard Hillig og overlæge Young Bae Han-

sen (begge ansat på NOH i region Hovedstaden) til at gennemgå de analyseko-

der, som DSKB er ansvarlig for. De har fået tilsendt regnearket i juni måned og 

er nu i gang med arbejdet. Forhåbentlig vil Ann-Britt og Young forsætte med at 

hjælpe med det fremtidige arbejde omkring Svargrupper. 

 

Arbejdsgruppe skal nedsættes for at afklare indholdet i Svargruppen ’CSV-, led- 

og pleuravæske, ascites m.m.’. Gruppen skal bestå af Thøger Jensen og rep. fra 

DSKB.  

 

b. Ændringsønsker til Laboratoriesvar-standarderne 

Siden sidste møde har alle parter givet tilsagn om at implementere MedComs 

FHIR meddelelser, der i første bølge rummer advis om sygehusophold og korre-

spondancemeddelelse. Næste skridt bliver at vælge de næstkommende imple-

menteringsbølger, der henholdsvis er planlagt til at rumme 
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henvisninger/epikriser og laboratorieområdet. Det er planen at en samlet bøl-

geplan for hele MedComs standardkatalog udarbejdes i efteråret 2022, herun-

der en analyse af evt. omlægning af kanalstrategi (forsendelse, datadeling i cen-

trale databaser som fx laboratoriesvarportalen, dokumentdeling, opslag i hin-

andens systemer, eller et mix heraf). 

 

c. Tilføjelse af lokalkoder i MedComs fil, så lokalkoder placeres i korrekt Svar-

gruppe 

Første lokalkoder er taget med i MedComs fil ved opdateringen 1. juni 2022. 

Det var dog kun lokalkoder fra Region Nordjylland.  

 

3 Differentieret svarvisning for borgere og klinikere 

Orientering om hvor langt vi er nået. MedCom er i gang med at udarbejde testprotokoller 

til differentieret svarvisning. De specialespecifikke selskaber har udpeget repræsentan-

ter, som indgår i arbejdet med vurderingen af, hvad der kan udelades i en borgervisning. 

4 RPT02 udfases ved udgangen af 2022 

Nyheden findes nu på MedComs hjemmeside og der sendes information ud til de berørte 

leverandører og mikrobiologiske laboratorier.  

5 Igangværende og udestående certificeringer 

Nu er vi forhåbentlig kommet ud af coronapandemien og vi vil derfor gerne drøfte i hvil-

ken rækkefølge, vi bør arbejde os igennem de udestående testopgaver. 

Det drejer sig bl.a. om mikrobiologistandarden XRPT05 v. XR0532M, rekvireringsstandar-

den REQ01 v. Q0132K, genetiksvar XRPT07 v. XR0731G, biokemi/immunologisvarstandar-

den XRPT01 v. XR0131K (upload til Laboratoriesvarbanken), mikrobiologisvarstandanden 

XRPT06 v. XR0631M (upload til MIBA), samt evt. upload vedrørende patologi og genetik. 

6 Orientering om revidering af Syntaks og kommunikationsregler 

Uklarheder i dokumentationen, der har givet anledning til fortolkningsmuligheder, er 

præciseret, samt dokumentationen er bragt ’up to date’. 

7 MedCom 13 starter ved årsskiftet 

Projektperioden MedCom 12 slutter og en ny periode begynder. MedCom tager på be-

søgsrunde i løbet af efteråret for at indsamle forslag til nye projekter. Vi giver et overblik 

over hvilke mulige kandidater, vi allerede er bekendt med.  

8 Oprettelse af national analysefortegnelse 

Der er kommer et forslag fra RM om oprettelse af national database indeholdende analy-

sefortegnelse for alle laboratorier, så alle specialer i alle regioner har deres informationer 

samme sted.  

Er der opbakning til dette forslag? 

9 Eventuelt, herunder fastlæggelse af ny mødedato 

Forslag til ny mødedato: torsdag den 02.02.2023, dagsorden udsendes 14 dage før mø-

det. 

Ønsker til dagsordenpunkter skal sendes til mab@medcom.dk senest den 19.01.2023. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Michael Johansen, Hussein Ali Al-Issa og Marianne Broholm, MedCom 
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