
Diagnosekort i almen praksis

Fredag den 8. januar 2021

Møde i leverandørgruppen

mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0A2021-01-08_ppt_leverandoergruppen.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom


Dagsorden
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Spilleregler under mødet
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• Mute mikrofonen, når du ikke har ordet

• Skriv i chatten, hvis du ønsker ordet



Siden sidst!
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Status:

• Diagnosepakke (v.0.6) udarbejdet indeholdende :

▪ Del 1: Introduktion til diagnosekodning i almen praksis (v.0.7)

▪ Del 2: Brugerhistorier og prototype (v.0.5)

▪ Del 3: Testprotokol og godkendelse (v.06)

• Coronasituationen og ændringer:

▪ PL-forum har bedt om to måneders udsættelse pga. akut opgave ang. integration til bivirkningsindberetning. 

▪ PLO har bedt om pilotafprøvning i storskala 2. halvår, hvilket vil betyder en projektforlængelse på 6 måneder. 

▪ SDS foranalyse udskydes grundet den meget pressede situation på både hospitaler og i kommunerne pga. Corona. 

• Afventer fortsat OK21. 

▪ Flere projekter i almen praksis sættes midlertidig på hold.

▪ Diagnosekort i almen praksis fortsætter med revideret tidsplan inkl. nye projektaktiviteter .

Afvigelser og udestående:

• Aftalt plan og sparring med leverandører om videre arbejde og trykprøvning af diagnosepakke del 1-3 blev pauseret i december.

• Indgå samarbejdsaftale med CGM og Novax

▪ Aftale og projektplan skal justeres i forhold til ny tidsplan og aktiviteter.



Revideret tidsplan og nye projektaktiviteter

Gennemgang



Revideret tidsplan og nye projektaktiviteter
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• Tidsplan

• Workshops

• Mockups for diagnosepakken 

• Afprøvningsprojekt i storskala 

• Test og certificering i Q2 2022 inkl. opfølgning på testCamp (forår)

• Udbredelse i drift Q 2021



Delprojekter og faser Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Q2 Q3

Workshop

Konceptuel beskrivelse

Diagnosepakke, LPS

Kravspecifikation, testprotokol, mv.

Dokumentation

PLSP, MinLæge

Model og udvikling

Pilotafprøvning 

LPS (PLSP og MinLæge) 

Evaluering 

Dokumentation, faglige vejledninger, 

efteruddannelse, m.m

Pilotafprøvning i storskala

Test og godkendelse 

Udbredelse

Model og plan

Proof of concept

2021 2022

 Delprojekt 1

Delprojekt 2

Delprojekt 3

2020



Evt. tekst i sidefod

Delprojekter og faser Kommentar til justering og aktiviteter

Tidsplan revideret og udvidet med 6 mdr. grundet afventning af OK21 og erkendelse af 

pilotafprøvning i storskala inden endelig udbredelse i almen praksis.

Workshop Tilføjelse af workshop for delprojekt 2 mhp udarbejdelse af mockup for diagnosekortpakke.

Konceptuel beskrivelse -

Diagnosepakke, LPS

Kravspecifikation, testprotokol, mv.

Udarbejdelse og finjustering af samlet diagnosekortpakke inkl. testprotokol efter workshop, 

light pilotafprøvning og efter pilotafprøvning i storskala.

Dokumentation

PLSP, MinLæge

Workshop og opsamling af dokumentation.

Model og udvikling Forlænges!

Pilotafprøvning 

LPS (PLSP og MinLæge) 

Start af pilotafprøvning (light) 3. maj - 30. juni 2021

Evaluering Evaluering og stillingtagen til resultater i den lægefaglige referencegruppe.

Dokumentation, faglige vejledninger, 

efteruddannelse, m.m

Inddragelse af lægefaglige ambasadører, DKO'er, m.m. i udarbejdelse af faglig dokumentation, 

support, kurser, lægedage, mv.

Pilotafprøvning i storskala Start af pilotafprøvning (storskala - 500 klinikker?) 1. september - 30. november 2021

Test og godkendelse  Testcamp  2022 - endelig materiale framsendes senest 1. december 2021.

Udbredelse National udbredelse af diagnosekort i almen praksis og deling med patient pr 1. juni 2022.

Model og plan Model, plan og akitektur for deling af aktuelle og relevante diagnosekoder fra almen praksis.

Proof of concept OBS! Det skal drøftes med PLSP, om det er muligt at afholde et reelte eller kun teoretisk POC 

efter tidsplan for samlet patientoverblik justeres og afventer OK21.  

Delprojekt 2

Delprojekt 3

Delprojekt 1



Videre plan herfra
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• Fremsendelse af diagnosepakke (v.0.8) til leverandører medio januar.

• Der planlægges og afholdes workshopmøder januar/februar.

▪ Ultimo januar - A-data og PLSP

▪ Medio februar - XMO og Novax

• Justering af samarbejdsaftale/projektplan og videre dialog om at indgå aftale 

mellem MedCom, CGM og Novax. 

• Revideret projektplan og nye aktiviteter behandles i DAP-styregruppe:

Torsdag den 25. februar 2021.



Eventuelt og næste møde?
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Næste møde i leverandørgruppen: 

• Tirsdag den 9. marts 2021, kl. 13:30-15:30 (uge 10)



Tak for i dag ☺


