er,
Edb. M6letmedden nyeMedPre-recept
som muligt
at sAmangerecepter
og at de kangodkendes
sendeselektronisk,
p&aPoteket
umiddelbart
anorlnqer.
uoen

MedPre-denrye
EDIMCTnecept
Af
informatikchef
MichaelVoel
Jensen,DanmarksApoteker
forening.
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AntalsendteEDIFACTmAnedi drene1994- 1998.
I6

m6l at indfpre MedPre-recepteni Danmark.
G r u p p e nb l e v s a m m e n s aatf r e p r e s e n t a n t ef rra
PLO's
Legemiddelstyrelsen,Sundhedsstyrelsen,
apotekssystemer,
edb-udvalg,lregesystemer,
Dan Net a/s,MedCom samtDanmarksApotekerforening. Da MedPre-recepterprimrert er til gavn
for apotekerne,var det naturligt, at Danmarks
Apotekerforening var primus motor i projektet.
Amtsridsforeningen blev pA et seneretidspunkt
meddetailudlormning
i n d d r a g eit f o r b i n d e l s e
og trykning af den nye receptblanket.
Styregruppenfandt, at projektet kun kunne
gennemfpresmed assistanceaf eksternekrafter,
og ressourcernehertil blev bevilget af Apotekerfonden af t991,.Der blev herefter nedsat en rekke grupper til at arbejdemed: MedPre-standarden,det felles datagrundlag,Sundhedsstyrelsens
testprocedurersamt datakommunikation.
MedPre-projektethar veret et meget kompliceret projekt - bide organisatoriskog teknisk.
Der er mangebrugere:flere hundrede apoteker
og over tusindelagepraksis,og der sendesflere
hundredetusindeEDIFACT-recepterom meneden.Der er der mangeparter involveret:5 edbleverandgrerpi apotekssidenog mindst 14 pi
lregesiden,2 VANS-operat4rer,adskillige offentlige myndigheder samt Apoteker- og Lregeforeninger. Der anvendesi vid udstrrekninghelt nye
standarder (MedPre) og nye, ofte ikke helt fejlfri
edb-verkt@jertagesi brug. Og endelighar der
varet en del personudskiftningerundervejs.
MedPre-projektet blev grundigt forberedt gennem lrengeretid. De deltagende parter,herunder
edbleveranda.rer,harhaft stor indflydelsepA
processenog resultaterne.Alle blev holdt l@bende orienteret,og desudenblev alt relevantmateriale samletpA en homepagepil Internettet.
MedPre-proiektef Elektronisk post blev hyppigt anvendt til hurtige
MedPre (Medical PrescriP- hpringsrunder.Undervejsi projektet har der
veeretudsettelser for at fi den fornOdne tid til en
tion) er betegnelsenfor
den kommende europaiske ny testrundeog til at forbedre grundmaterialet.
Aooteker VernerAndersenhar i serdeleshedbiEDIFACT-standard for
EDl-recepter. Ultimo 1995 driget med mangeeksemplerpA fejl og mangler
i de nuvrerendeedb-systemertil h6ndtering af
blev der nedsaten styreEDIFACT-recepter. Materialet blev anvendt i argruppe,som havde til for-

ndfprelsen af EDIFACT-recepten skete i begyndelsenaf 90'erne.Forindenblev ved det
verdensfprste
sAkaldte>Amagerfors@g<
EDlFAClrecepter afpr@veti praksis.I oktober
for, at EDI1991sgrgedeSundhedsstyrelsen
FACT:recept blev en national standard.
De fgrste par ir gik det trregt med at fi gang i
EDIFACT-recepterne. Derfor blev der i december 1993mellem DanmarksApotekerforening
og PraktiserendeLregersOrganisationaftalt, at
apotekerne betaler for at modtage EDIFACT-recepterne.Herved blev det billigere for de praktiserendelreger,hvilket var med til at gge trafikken kraftigt - mere end en 20-doblingsidenoktober 1993.Pr. 1. december1997er der i aIt 291'
apoteker og 36 fllialer samt 1060lregepraksis
med i alt 1800praktiserendelreger,der kan hindtere EDIFACT-recepter.I dag sendesknapt
600.000EDIFACT-recepterom mineden. Dette
svarertil mellem 30 og 40
procent af potentialet.
Efter en irrrekke blev der
[undeten rakke uhensigtsmassighederi anvendelsen
af EDIFACT:recepter. Doserings-og indikationstekster skulle ofte laves om pi
aooteket. der var forkerte
virenumre for eksempel
pi udgAedeprodukter,og
EDIFACT:recepter var lrenge undervejs.I oktober 1995
gjorde DanmarksApotekerforening Sundhedsministeriet opmrerksompi en
rrkke problemomrAder.
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Fra 17. august 1998 var alle apoteker
klar til at modtage den nye MedPre
receptblanket.
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bejdsgrupperneog har vreretnyttigt. Da den kritiske idriftsattelsenaermede
sig,var det Sundgodkendelhedsstyrelsens
ansvarat gennemf@re
sestestog fastlaggeovergangenfra gammelreceptstandardtil MedPre.Fra17. august1998er
alle apotekerneklar til at modtageMedPre sivel
som gammelEDIFACT-recept.Fra 19.oktober
1998skal alle leger udelukkendesendeMedPrerecepter.
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hurtigereog mere
"glidende"trafik.
f r e m l o rs o mn u .h v o r
recepternekommeri :'
stOrre"klumper..

Ny recepfblonkef

Undervejs har der veret udarbejdetca.50 forReprasentanterfra DanmarksApotekerforening, skelligeudgaveraf den nye MedPre recept.A5LregeforeningensForlag, apotekernesedb-leveformatet er valgt af fplgendegrunde:
. NederstpA receptener der plads til forste afrand@rersamt Lregemiddelstyrelsenfremkom
med en rakke konkrete forslag til, hvilke oplysstempling.Det vil sige,at apoteket sparer6n
ninger om laegemidler(varenumre,preparatnavarbejdsgang,
idet fprste afstemplingudskrives
ne,priser,ATC-koder m.m.),der skal anvendesaf
samtidigtmed receptensindhold. Efterfglgenapoteks-henholdsvislagesystemermed henblik
de afstemplingersker som nu pA receptens
pA at sikre brugbareEDIFACT-recepter.
bagside.
Arbejdsgruppenblev nedlagt,da Sundhedsmi- . Alle tekster(isar brugsanvisninger
og prapanisteriet i regi af Legemiddelstyrelsenetablerede
ratnavne)bliver mere lesevenlige,eftersomde
et sekretariatvedr@rende
det
er standardiserede
og skrivesfuldt ud uden
feellesdatagrundlag.Fprste verforkortelser.
. Der er plads til 3 ordinationer.
sion blev sat i drift fra l. januar
. Der er pladstil at skrive ekspeditionsnummer
1998.I dag leveresdata af:
(E-taksLregemiddelstyrelsen
som stregkode.
e Der kan anvendesen skriftst@rrelse,
ten), DADL ("Den lille grgnsom er acne") og Danmarks Apotekerceptabelog lreselig.Dette er vigtigt, navnlig af
forening (interaktionsdatabasen hensyntil patienter med svagtsyn.
r A5 er et standardformat,som uden videre kan
og frihandelsvarer).Senere
kommer
ogsA
Dansk
Lagemidanvendesaf de flestemoderne printere.MAlet
lil
del Information a/s (Lzegemider, at en laserprinterkan udskrive receptendi!:
rekte pi blankt papir. Sidstnaevnte
forudsaetter
tir' delkataloget),Amtsridsforeninil
gen (navne og adresserpA prakdog myndighedernestilladelse.
Den Ultrahurtlgo R€copt
tiserendelreger)samt sygehusEn vasentlig ulempe er, atA5-formatet ikke umidUda*€ldd J
q Datatanrmi$loryrupFn
M.{om
apotekerne(SAD-produkter).
delbart passertil de eksisterendeindretningerpA
Arcbkdonden
af 1991
Det forventes,at samtlige
apotekerne.Receptblankettenkan dog foldespA
edb-leverand@rer pil apotekslangs,sApatientensog lregensnavn stadigkan
siden alleredei indevarende 6r
lases.
henter data fra det felles datagrundlagvia Internettet.RealiEuropceiskMedPre-sfqndord
DUR,"Den Ultrahurtige
Recept" stisk mi det forventes,at det ta- Den danskeMedPre-standarder udviklet af en
ger langere tid f@ralle lagesygruppe af landetsfprende eksperter.E,t resultat
er titlenpd en rapporl udgivet
af MedCommed det formdlat
stemerneogs6g@rdet.
af arbejdethar vreret,at Danmarks Apotekerforanviseforslagtil forbedringer
Sundhedsstyrelsen
har udarening forest6r et arbejdei regi af det europaiske
ved elektronisk
forsendelse
af
bejdet en testprocedure,der
standardiseringsorgan
CEN. FormAleter at skaEDIFACT-recepter.
omfatter en rakke krav og anbe grundlagetfor den kommende europaiske
befalinger,som lrege-henholds- MedPre-standard.Herved sikres,at den danske
vis apotekssystemer
skal opfylMedPre kommer sAtret pA den europreiskestande for at blive certificerettil behandleMedPredard som muligt. Desudenkan det give Danrecepter.Ydermere skal bAdeapoteks-og legemarks Apotekerforening goodwill i international
systemerajourfpre deresmedicindatabasehver
sammenhreng.
14. dagvia det falles datagrundlag.
Alt i alt er der skabt grundlagfor en rakke
I 1996gennemfgrteMedCom en rekke mflforbedringeri forhold til den nuvrerendeEDIlinger af gennemlgbstiderfor EDIFACT:recepFACT-recept. Forbedringer vil dog ikke komme
pA 6n gang,men gradvisti takt med, at lrege-og
ter. Resultaterneviste.at de fleste forsinkelser
skyldesforhold hos leger og apoteker,snarere
apotekssystemer
fAr udviklet og implementeret
end teleselskaber
og Dan Net a/s.MedCom har i
de nye planlagtefunktioner.
7997-98gennemfprt det sAkaldteDUR-projekt
M6let er, at si mangereceptersom muligt
(Den Ultrahurtige Recept). Rapporten indeholsendeselektronisk,og at de kan godkendes
der en rrekke tekniske anbefalingerfor, hvordan
umiddelbartpA apoteketuden rendringer.Herforsendelseog modtagelseaf EDIFACT:recepten ved kan apotekernefng4ie ressourcertil andre
kan forbedres.FormAlet er blandt andet at fA en
formil, sAsom @getkundeservice.
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