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Formål:
Formålet med projektet er at digitalisere forløbsplanen for patienter med KOL med mulighed for at udvikle løsningen
til også at kunne omfatte patienter med diabetes og andre kroniske sygdomme.
Forløbsplanen indgår som koncept i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering
og opfølgning for en række kroniske sygdomme.
Forløbsplanen startes som udgangspunkt af patientens praktiserende læge.
Mål:
 Der udvikles en digital forløbsplan, som patienter med KOL kan tilgå via PC, tablet og smartphone
 Løsningen udvikles til pilotdrift i 1 lægesystem og 25-50 lægepraksis
 Data til patientens forløbsplan overføres til www.sundhedsmappe.dk og gøres tilgængelig for patienten enten via
direkte adgang eller via sundhed.dk.
Deltagere:
Sundheds- og ældreministeriet
Sundhedsstyrelsen
PLO
PL-leverandører
DAK-E
sundhed.dk

Leverandør:
DAK-E
CompuGroup
sundhed.dk

Læs mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/it-understoettelse-af-forloebsplaner
Projektstatus
Den tekniske løsning er implementeret i XMO-systemet. Foreløbig er 12 læger i gang med at anvende forløbsplansmodulet til deres KOL-patienter. Den redaktionelle information i forløbsplanen er tilgængelig på nettet: http://forloebsplaner.sundhedsmappe.dk. Der er etableret link fra sundhed.dk til forløbsplanen på www.sundhedsmappe.dk.
Strategisk lige nu
Tidsplanen er blevet ændret med mere tid til teknisk implementering og pilotafprøvning. Evaluering i august måned
med afslutning i september måned.
Den valgte tekniske løsning kræver implementering af forløbsplansmodul og tilhørende tabeller i hver enkelt lægepraksis. For at sikre en let og fleksibel implementering, skalering og udbredelse af forløbsplansmodulet til alle lægepraksis er en fase 2 af den tekniske løsning ved at blive udviklet som et samarbejde mellem PL-forum og DAK-E.
Der er udarbejdet en model for udbredelse, når evalueringen foreligger.
Fagligt/teknisk lige nu
Den tekniske løsning kræver et tæt samarbejde mellem CGM og DAK-E både under udvikling, implementering og
support. Som sidste punkt inden egentlig pilotdrift skal forsendelse af patientens forløbsdata til www.sundhedsmappe.dk testes i drift.
Risikolog
For at sikre at alle lægesystemer implementerer forløbsplansmodulet i et efterfølgende udbredelsesprojekt er det væsentligt at sikre konsensus i PL-forum om den tekniske løsning. Den er ved at blive skabt.
Den uafklarede overenskomstsituation bevirker, at DAK-E´s situation på nuværende tidspunkt er uafklaret.
Milepæle

Plan

Nået

1. Projektinitiering og planlægning
2. Klikbar prototype brugertestet
3. Valg af it-løsning til forløbsplan og integration
4. Front end til patienten er udviklet
5. Implementering i 1 lægesystem
6. Pilotdrift hos 25-50 læger
7. Evaluering

Q1 2016
Q1-Q2 2016
Q1-Q3 2016
Q2 2017
Q2 2017
Q2-Q3 2017
Q3 2017

Sidste aftaler indgået 15.sept 2016
Afleveret september 2016
Besluttet 15. sept. 2016
I gang
I gang
I gang hos de første 12 læger
I gang
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Monitorering

IT understøttelse af forløbsplaner
Indtastning af forløbsplanen i XMO:

Skærmbillede fra Patientens forløbsplan:
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