
Odense d. 9/3-2021

Michael Johansen, chefkonsulent for standardteam
mjo@medcom.dk

Testcamp 2021-09
Planlægning

mailto:mjo@medcom.dk
mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Atestcamp-2021-09-planlaegning-pl-forum-2021-03-09.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom


2

Testcamp under pandemi

• Testcamp 2020-04

• Leverandører testes med videomøde

• Årshjul leverance udskudt en måned

• Testcamp 2020-10

• MedCom testcenter på Ærø

• Leverandører testes med videomøde

• Testcamp 2021-09

• Ærø modellen?

• Fysisk testcamp deltagelse?
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Forslag til testcamp 2021 opgaver

• Reviderede fodterapi og Øfeldt henvisninger

• Anonyme patient-ID i sygesikringsafregninger (almen praksis og speciallæger)
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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
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2) Bekendtgørelse om journalføring

• Bekendtgørelse har været i høring

• Sundhedspersonale må identificere sig med andet end navn

• Træder i kraft d. 1/7-2021
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3) Anonyme patient-ID

• Dermatologer (speciallægeafregning RUC02)

• Patient-ID begynder med ”7” i sygesikringsafregningen

• Journalføring sker på korrekt patient-ID
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4) Anonyme patient-ID

• Almen praksis (RUC01)

• HPV vacciner

• Patient-ID begynder med ”5” i sygesikringsafregning
• Der er et pseudo patient-ID pr. region

• Journalføring sker på korrekt patient-ID
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5) Revideret fodterapi henvisning

• Mere strukturering af ”Lægens oplysninger til fodterapeuten”

• DNHF og fodterapisystemerne skal også tilrettes
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6) Patient-ID skift på laboratoriesvar 

• Håndtering ved modtagelse af laboratoriesvar

• Patient-ID var en fejl

• Der sendes revideret laboratoriesvar på det forkerte patient-ID

• Der laves en helt ny rekvisition på det rigtige patient-ID

• Patient-ID er substitueret

• Identitetstyveri, vidnebeskyttelse, kønsskifte

• Rekvireret på e-CPR, og CPR-nr. tildeles under analyse på laboratorium

• Regel?
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7) Akkreditering af patologisvar

• Samme opgaver som ved tidligere testcamps

• Biokemi

• Mikrobiologi

• Immunologi
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8) Revidering af bookingsvar

• Status tilføjes med nyt struktureret felt

• Aflysning kan sendes til henviseren

• Muliggør automatisk opfølgning på henvisning

• Betinget af iværksættelse af MedCom12 projekt

• Forbedrede henvisninger og visiteringer på hospitalerne
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Forslag til testcamp 2022 opgaver

• Samlet patientoverblik

• DAP


