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Dagsorden: 

1 Velkomst og præsentation 

2 Opfølgning på punkter fra sidste møde 

a. Kommentar til referat fra sidst (efter godkendelse) 

Susanne Sækmose har skrevet: Jeg deltog ikke i mødet, men jeg er nysgerrig 

omkring pkt. 8. Der står, at forslaget kommer fra RM – er det fra alle 4 labspeci-

aler i fællesskab? 

Det undrer mig, at der til sidst står, at man skal huske at tage immunologerne 

med. 

Og hvem er medlem af ”Den kliniske vejledningsgruppe” i Region Midt? – jeg 

håber, at det er på tværs af de parakliniske specialer, for ellers er det nok for en-

sporet. Det virker umiddelbart i forhold til beskrivelsen som drevet af biokemien. 

Jeg synes som udgangspunkt, det er et prisværdigt tiltag, men jeg ser mange 

udfordringer – herunder i forhold til mange afdelingers akkreditering jf. DS/EN 

ISO 15189. Det er reelt set et kæmpe projekt, og bør drives som sådan – men 

det kan være det bliver oplægget til næste møde? 
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b. Rekvirerings- og Svargrupper 

Arbejdsgruppe skal afklare indholdet i Svargruppen ’CSV-, led- og pleuravæske, 

ascites m.m.’. Gruppen skal bestå af Thøger Jensen, Ann-Britt Nygaard Hillig og 

Young Bae Hansen samt klinikerrepræsentant. MedCom indkalder til video-

møde. 

 

c. Ændringsønsker til Laboratoriesvar-standarderne 

Ved sidste møde havde alle parter givet tilsagn om at implementere MedComs 

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

spondancemeddelelse. Siden sidste møde var næste skridt at vælge de næst-

kommende implementeringsbølger, der henholdsvis er planlagt til at rumme 

henvisninger/epikriser og laboratorieområdet. Det var 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). 

Bølgeplanen er påvirket af folketingsvalget, så styregruppen ikke har været be-

slutningsdygtige. Eventuel omlægning af kanalstrategi bør koordineres med 

kommende national kanalstrategi, som vi afventer. 

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. 

Siden sidst har vi udarbejdet testprotokoller for mikrobiologi, så nu udestår kun testpro-

tokollen for patologi. 

4 RPT02 blev udfaset ved udgangen af 2022 

Status på laboratoriernes omlægning til XRPT05. Opfølgning på overgangen incl. oplevede 

problemstillinger og evt. udestående udfordringer.  

5 Igangværende og udestående certificeringer 

Igangværende testforløb med Prosang for upload til laboratoriesvarportalen med XRPT01 

v. XR0131K. Prosang bliver med den nye version til en national løsning og i den forbin-

delse sker der en delvis fornyet test af systemet. 

Igangværende testforløb med SSI for upload til laboratoriesvarportalen med XRPT01 v. 

XR0131K, samt afsendelse af XRPT01 v. XR0131K via VANS. 

 

Status for processen med godkendelse af de tre mikrobiologiske systemer, for afsendelse 

af XRPT05 v. XR0532M og XRPT06 v. XR0631M (upload til MiBa). 

 

Status for processen med godkendelse af upload til GEPARD (PGDB). 

6 Status på LabTerm2 ved SDS 

7 Standardisering af laboratoriedata i lægepraksissystemerne ved Trine Leksø, MedCom 

MedCom leder et projekt som skal finde en metode til at standardisere data på tværs af 

lægepraksissystemerne både fremadrettet og bagudrettet. 

Fundamentet for dette arbejde er et katalog over standardformater og valideringsregler 

for patientværdier som registreres i lægepraksissystemerne – se bilag 1. Kataloget inde-

holder primært analyser og valideringsregler fra forløbsplanerne i projektperioden, men 

forventes udvidet efter projektets gennemførelse.  

https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/datakvalitet-i-almen-praksis
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MedCom ønsker at præsentere kataloget for den Laboratoriemedicinske Referencegrup-

pen, da der mangler kvalificeret fagligt input til katalogets indhold. Der ønskes desuden 

en drøftelse af gruppens eventuelle rolle i udformningen af kataloget mhp. at sikre den 

rette kvalitet. 

8 Pilotafprøvning af kommunale prøvesvar med FHIR-version af RPT01 

MedCom skal i gang med at udarbejde en ny version af RPT01/XRPT01 laboratoriesvar-

standarden i det nye FHIR-format, som også skal kunne indeholde kommunale prøvesvar. 

Den nye FHIR-standard er et led i den pågående MedCom modernisering af infrastruktur 

og standarder, og skal i første omgang anvendes i forbindelse med pilotafprøvning af de-

ling af kommunale prøvesvar fra kommunale akutfunktioner til almen praksis. Laboratori-

erne er altså ikke involveret i pilotafprøvningen, men repræsentanter fra DSKB, DSKI og 

laboratoriet er inviteret til at deltage i arbejdsgruppen, som har til formål at styrke udvik-

lingen og kvalificeringen af FHIR-standarden. Arbejdsgruppen har afholdt første møde 

den 17. januar 2023. 

9 Udfordringer med modtagelse og afsendelse af flere standarder på SSI ved Ane 

SSI modtager prøver og rekvisitioner fra flere laboratoriespecialer og det giver nogle ud-

fordringer i den daglige drift. Ane fortæller om de problemstillinger de møder og hvordan 

de forsøger at håndtere dem. 

10 Spørgsmål til NPN-nummer servicekald 

Når man skal spørge til et specifikt NPN-nummer for at få at vide hvilket laboratorie num-

meret tilhører, kan man i dag spørge på to måder: 

• via websidens brugergrænseflade (Poogle) 

• via webservice-kaldet ”GetAnalysisIdentifierInformation”. 

 

Vi vil høre om, der er nogle systemer, der anvender webservice-kaldet, samt om de ser 

en udfordring i, at det på sigt udgår som mulighed. Man vil stadig kunne spørge på et 

NPN via websiden brugergrænseflade.  

11 e-CPR 

Orientering om løbende ibrugtagning af e-CPR tildelt fra den nationale service. 

12 Eventuelt, herunder fastlæggelse af ny mødedato 

Forslag til ny mødedato: torsdag den 14.09.2023, dagsorden udsendes 14 dage før mø-

det. 

Ønsker til dagsordenpunkter skal sendes til mab@medcom.dk senest den 21.08.2023. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

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