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Nyt fra MedCom – siden sidst (02.03.2022)
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• Laboratoriemedicinske Referencegruppe næste møde er den 15.09.2022

• Elektronisk opsamling af analyseresultater i praksis – analyse

• Intelligent indbakke

• Nyheder på standardområdet

• MedCom12 afsluttes ved årsskiftet og MedCom13 begynder



Lab. Med. Referencegruppe 
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Møde den 15. september 2022

• Dagsorden:
o Opfølgning fra sidst

▪ Lokalkoder i MedComs fil. RN har sendt deres lokalkoder og de er nu med i filen placeret under 
korrekt svargruppe.

o Udfasning af RPT02 ved udgangen af 2022

o Igangværende og udestående certificeringer

o Orientering om revidering af Syntax og kommunikationsregler
o MedCom 13 starter ved årsskiftet

o Oprettelse af national analysefortegnelse

Se indkaldelse og referater på https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/laboratoriemedicinsk-referencegruppe

https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/laboratoriemedicinsk-referencegruppe


Elektronisk opsamling af analyseresultater i praksis
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• Analyserapporten er ved at tage form og skal præsenteres på DAP-
styregruppemøde den 10. oktober.

• Spørgeskemaundersøgelse kører lige nu

• Styregruppen skal tage stilling til, hvad der skal arbejdes videre med



Intelligent indbakke
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• Analyse har vist at det vil give god mening at arbejde videre med 3 scenarier:
o Scenarie 1: Ingen autofunktion: 
Uanset udfald af blodprøver skal blodprøvesvar ses og håndteres af lægen, når det kommer i 
indbakken og lægen vurderer hvad der så skal ske. (Sådan foregår det nu)

o Scenarie 2: Autoarkivering og autosvar hvis normal: 
Såfremt alle svar på prøven er indenfor referenceområdet, sendes et klinikbestemt autosvar pr. mail. 
Prøvesvaret vil ikke havne i indbakken, men autoarkiveres i patientens journal. Er et eller flere svar 
således udenfor referenceområdet eller ikke referencevurderet, havner det i stedet i indbakken og 
patienten informeres ikke automatisk.

o Scenarie 3: Autoarkivering og autosvar hvis patienten har en tid: 
Patienten får et klinikbestemt autosvar med blodprøvesvarene, såfremt han/hun har en tid indenfor 
de kommende 10 hverdage. Prøvesvaret vil ikke havne i indbakken, men autoarkiveres i patientens 
journal. Dette gælder uanset om det er normalt svar eller ej. Hvis patienten udebliver eller aflyser 
tiden, vil prøvesvaret uanset resultatet blive flyttet til indbakken til vurdering.



Intelligent indbakke
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Status:

• Løsningsbeskrivelse er ved at blive lavet og skal på styregruppemøde den 10. 
oktober

• Hvis styregruppen beslutter at forsætte, skal der laves pilotprojekt, hvor 
løsningen implementeres i et lægesystem



Nyheder på standardområdet
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Ny version af XREQ01

• Ny version af XREQ01 frigivet (0132K), men anvendes kun internt i RSD

Udfasning af RPT02

• Udfasning af RPT02 pr. 31/12-2022
o Erstattes med XPT05

o Nyhed på MedComs hjemmeside

o Besked sendt ud til Leverandører og Laboratorier



MedCom12 bliver til MedCom13
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• Ny projektperiode starter i 2023 og bliver en 3-årig periode

• MedComs ledelse tager på dialogmøder i løbet af efteråret

14. December 2022: 
MedComs styregruppe: Ordinært møde og 
godkendelse af endeligt arbejdsprogram for 
2023-2025



Digital Almen Praksis – et bud på indhold

• DAP-programmet
• Løfte digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis til et nyt niveau
• Diagnosekort, Patientcockpit, forbedret henvisning, intelligent indbakke/lab, 

egne laboratorieanalyse, APP’s på recept
• Forløbsplaner

• Fuld udbredelse for KOL-, diabetes- og hjertepatienter
• De næste skridt: Deling med kommuner og sygehuse, Bedre visning i APPen

MinLæge, nye populationsvisninger i lægens IT-system
• Datakvalitet

• Ensartet brug af data på tværs af landets lægeklinikker
• Lette genbrug af data til andre formål end egen dokumentation

• Almen Praksis i det samarbejdende sundhedsvæsen
• Ét Samlet Patientoverblik, MedCom modernisering, Sundhedsjournalen




