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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.
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Læs mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/it-understoettelse-af-forloebsplaner
Projektstatus
Projektet har 3 spor nu:
1) Implementering og pilotafprøvning af forløbsplansløsningen i ét lægesystem baseret på implementering af lokal
database i hver lægepraksis (version 1), Løsningen er implementeret i XMO og udbredt til 25 XMO-læger.
2) Dokumentation og test af en teknisk løsning, der baseres på en central database hos hver enkelt systemleverandør. Den nationale løsning, der skal implementeres og udbredes i alle lægesystemer (version 2). Der er etableret en
teknisk projektgruppe, der er ved at udvikle løsningen.
3) Definition af det sundhedsfaglige indhold i en forløbsplan for diabetes 2 patienter. En lægegruppe har defineret det
sundhedsfaglige indhold i diabetes-forløbsplanen for lægens indtastning og for patientens forløbsplan. Indholdet er
testet blandt læger, klinikpersonale og patienter.
Strategisk lige nu
Version 2 af forløbsplansmodulet integreres med lægepraksisleverandørernes nye platform PLSP og vil være en service på denne fælles platform tilgængelig for alle lægesystemer. Forløbsplansmodulet kan som et generisk modul på
længere sigt anvendes til forskellige former for dataudtræk fra lægesystemerne.
Fagligt/teknisk lige nu
Forløbsplansmodulet i version 1 kører som det skal i de pilotpraksis, der skal deltage i pilotafprøvningen.
Forløbsplansmodulet i version 2 er ved at blive udviklet som et samarbejde mellem PL-forum, DAK-E og MedCom
med systembeskrivelse, implementeringsvejledning, test og certificering af de enkelte lægesystemer.
Risikolog
• Manglende konsensus blandt de mange parter om den fælles løsning.
• Stram tidsplan og dermed kompromisser i kvaliteten af den tekniske løsning
• Uens datagrundlag i klinikkerne, som kan blokere for det at skrive en forløbsplan
Milepæle

Plan

Nået

1. Pilotdrift af version 1 hos XMO-læger
2. Evaluering
3. 1. lægesystem har implementeret version 2
4. 2 næste lægesystemer har implementeret ver. 2
5. Alle lægesystemer klar til udrulning
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Monitorering
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1. udkast til statistik over forløbsplaner
Forløbsplaner udformet indtil uge 47.
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