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Testcamp under pandemi

• Testcamp 2020-04

• Leverandører testes med individuelle videomøder

• Årshjul leverance udskudt en måned

• Testcamp 2020-10

• MedCom testcenter på Ærø

• Leverandører testes med fire parallelle videomøder

• Testcamp 2021-09 d. 27-29. september

• Ærø modellen?

• Fysisk testcamp deltagelse?



3

Testcamp afviklingsform? Aftales ved infomøde d. 7/6



4

Opfølgning på tidligere testcamps i 2020

• Akkreditering

• udsat grundet
pandemi

• DIS07 afsendelse

• Modtagere ej klar
(tyvstart ikke)

• APD upload

• MinSpærring NSP

• Repeterende 
aftaler
(Novax og PLSP)
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Opfølgning på tidligere testcamps i 2019 + 2018

• ClinicCare er udfaset
i almen praksis

• MyClinic er i proces
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Testcamp 2021 opgaver

• Reviderede fodterapi og Øfeldt henvisninger

• Præcisering vedr. fysioterapihenvisninger

• Hente og vise kalenderaftaler

• Akkreditering af patologisvar

• Anonyme patient-ID i sygesikringsafregninger (almen praksis og speciallæger)

• Revideret bookingsvar (forbedret henvisningsflow)
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Testcamp 2021 opgaver
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1) Revideret Øfeldt henvisning

• Teddy Øfeldt rettes til Øfeldt Centrene

• Årstal rettes fra 2000 til 2008 under henvisningsårsag

• Under lægens oplysninger indsættes en vejledende tekst ift. befordring

• Vedhæftning af bilag

• DNHF og Øfeldtsystemet skal også tilrettes
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2) Revideret fodterapi henvisning

• Mere strukturering af ”Lægens oplysninger til fodterapeuten”, når patient er diabetiker

• DNHF og fodterapisystemerne skal også tilrettes
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3) Præcisering vedr. fysioterapihenvisning

• Kategorisering som progressiv sygdom

• Kategorisering af cystisk fibrose som værende en progressiv sygdom

• Kode er 1Q

• DNHF skal også tilrettes
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4) Hent og vis kalenderaftaler

• Der downloades CDA kalenderaftaler fra dokumentdelingsservicen (DDS) på NSP

• Modtagere må vælge mellem at vise oplysninger ud fra strukturerede felter eller narrative tekster

• Visning er planlagt til at ske i en fælles webvisning på PLSP

• Certificering består for LPS kun i at se der sker et link til visningen i PLSP

• Detaljeret certificering af selve visningen sker med PLSP (ifm første LPS certificeres)
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5) Akkreditering af patologisvar

• Samme opgaver som ved tidligere testcamps

• Biokemi

• Mikrobiologi

• Immunologi

• Import af nogle repræsentative EDI patologisvar

• Hermed har vi været de alle parakliniske svarstandarder igennem.


