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Annoncering
AF RADIOLOGISKE YDELSER TIL

HORSENS

HOSPITALSENHEDEN

Spørgsmål 1:

På hvilken måde kommer henvisningen ind?

Svar 1

Henvisningerne modtages elektronisk via EDI. Så snart undersøgelsen
er booket og udført er henvisningerne i RIS.

Spørgsmål 2:

Hvilket PACS system anvendes?

Svar 2

Aktuelt anvender hospitalet Agfa Healthcare Impax version 5,3. I maj
2012 overgår hospitalet til Agfa Healthcare Impax 6.3. Region
Midtjylland håndterer vederlagsfrit den nødvendige omstilling fra
version 5.3 til 6.3 for Leverandøren
Hvilken type talegenkendelse anvendes?

Spørgsmål 3:
Svar 3
Spørgsmål 4
Svar 4
Spørgsmål 5

Svar 5

Hospitalets billeddiagnostiske afdeling anvender Max Manus Speechmax
version 6.1.
Hvor lang tid regner regionen med at afsætte til oplæring af
talegenkendelse?
Hospitalets billeddiagnostiske afdeling tilbyder Leverandøren én dags
oplæring talegenkendelse, hvilket svarer til afdelingens oplæring af
nyansat personale. Oplæringen finder sted på afdelingen.
Kan regionen bekræfte at der er tale om korrektur læsning ved
skærmen i forbindelse med talegenkendelse eller er der tale om ekstra
korrekturlæsning? I givet fald, kan regionen beskrive rolle og procedure
for den ekstra korrektur læsning?
Hospitalet benytter talegenkendelse, men ikke online diktering. Det er
ikke muligt at diktere, godkende og afslutte undersøgelsen i én seance.
Korrekturlæsning er derfor nødvendig på nuværende tidspunkt.
Det indebærer, at beskrivende læge dikterer og gemmer diktatet, for
derefter at åbne undersøgelsen, hvorved diktatet skrives/oversættes på
skærmen, og i denne arbejdsgang skal beskrivende læge læse, evt.
korrigere og godkende. Beskrivende læge udfører derved selv
skrivning/diktering og godkendelse.

Spørgsmål 6

Hvornår betragtes en beskrivelse som leveret – er det ved afsendelse af
diktat?

Svar 6

Ved godkendt undersøgelse/ signatur 2 sendes elektronisk svar
automatisk til henvisende læge og beskrivelsen er derved leveret.
Hvor mange arbejdsstationer kan regionen i givet fald stille op?

Spørgsmål 7:
Svar 7

Region Midtjylland opsætter én arbejdsstation. Ønsker Leverandøren
opstillet yderligere arbejdsstationer sker det for Leverandørens egen
regning og risiko.

Spørgsmål 8:

Er regionen villig til at opstille arbejdsstationer i udlandet?

Svar 8

Region Midtjylland ønsker af praktiske årsager ikke i nærværende
udbud at opstille arbejdsstationer i udlandet
Vil regionen acceptere at beskrivelserne foretages i udlandet?

Spørgsmål 9:
Svar 9

Region Midtjylland accepterer at Leverandørens beskrivelser foretages i
udlandet. Dog skal Leverandørens beskrivelser foreligge på dansk i
henhold til nærværende udbudsbestemmelser.

Spørgsmål 10:

Kan regionen beskrive hvordan opgaven (MR og Rgt) leveres til
leverandøren?

Svar 10

Alle udførte undersøgelser tildeles konferencer. Med hensyn til
Leverandørens overblik over antal og type undersøgelser, opretter
hospitalets billeddiagnostiske afdeling en navngiven konference, f.eks.
Ambulant. Når leverandøren har adgang til hospitalets RIS/PASC, findes
alle tildelte ambulante undersøgelser under den nævnte konference.
Spørgsmål: Kan du svare mig på hvilken type dokumentation der skal
vedlægges jvf kravspecifikationens pkt. 1.6? Vi oplyser jo
autorisationsnumrene. Vil det være OK med et udskrift fra
sundhedsstyrelsens hjemmeside?

Spørgsmål 11:

Svar 11

Udskrift fra Sundhedsstyrelsens autorisationsregister er tilstrækkeligt.

