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Referat: 

1 Velkomst og kort siden sidst 

Tina bød velkommen. Håber I er kommet godt ind i det nye år. 

Beklager at dagsorden er kommet så sent. Vi korter mødet ned til en time. Formålet er lidt 

anderledes end tiltænkt i november. Formålet er at fortælle, hvad der er sket siden sidst 

med ændret tidsplan pga. de nye tiltag. Vi vil gennemgå tidsplan og aktiviteter set i lyset af 

de nye tiltag. 

Vi har arbejdet videre med diagnosepakken i stedet for kravsspecifikationen. 

Huy er startet op med udfærdigelse af testprotokol og den har vi arbejdet videre med siden 

seneste møde. 

Pga. bivirkningsindberetning er projektet udsat i 2 mdr. Se slide. 

Sundhedsdatastyrelsen har også udskudt deres foranalyse med 6 måneder i forhold til Co-

ronasituationen. 

Nicholas: I PLO vil vi meget gerne dette projekt overenskomst eller ej. Den manglende over-

enskomst kommer ikke til at påvirke dette projekt, håber på alle vil arbejde for dette. 

Afvigelser og udeståender: se slide 

Testcases blev sat på hold. Leverandørerne har derfor ikke modtaget de leverancer, som I er 

blevet lovet og har heller ikke modtaget nogen testcases. 

Derudover er der stadig ikke indgået samarbejdsaftale med CGM og NOVAX pga. ovenstå-

ende. Så her er der også en hænger. 

 

E-mail: ghe@medcom.dk 
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2 Gennemgang af revideret tidsplan og nye projektaktiviteter 

Selve tidsplanen er revideret. Aktiviteter med afholdelse af 3 workshops der skal visualisere 

og trykprøve nuværende diagnosepakke. A-data, CGM og NOVAX skal til forestående work-

shops udarbejde screendumps og deres individuelle bud på implementering af diagnosekort 

– og -kodning for deres brugere. 

Testcamp er udskudt til foråret 2022, som her vil være en opsamling på opgaver som ikke er 

nået ved en heldags særskilt test af diagnosekort, da det ikke er hensigtsmæssigt at have te-

sten af diagnosekort på en testcamp. Se nedenfor. 

Udbredelse er udskudt ½ år, så det vil være tidligst være efter sommerferien 2022. 

PLO: opsamling og forklaring på ovenstående udskydelse. Der røres ved noget essentielt i 

lægernes system og arbejde, så derfor ønsker PLO at blive klogere på dette i pilotfasen med 

inddragelse af DSAM. Der skal tages endnu et rul med flere klinikker, så det bliver trykprøvet 

i en større kreds (pilotafprøvning i storskala 2. halvår 2021), så der kan laves nogle gode og 

tilpassede vejledninger. 

 

Michael Munk: anke/bemærkning til udbredelse i Q3 efter sommerferien som ligger udenfor 

deres årshjul. Normalt ligger test i april og oktober med normal udrulning/udbredelse til 

01.06. og 01.12. 

 

• Tidsplan 

Dokumentation skal ligge klar 01.12.21. for at kunne være med i en forårstestcamp 

2022. Men det er svært at tage en stor test som tager en hel dag på en testcamp. 

Det, der er vigtigt er, at årshjulet følges, og ikke om der afholdes en ekstra testdag på 

dette projekt, bare leverandørerne kan følge deres årshjul mhp. udbredelse. 

Ekstra aktivitet er lagt ind omkring workshops. 

I projektet har vi lagt os i kølvandet af for hvordan almen praksis kommer til at dele af 

aftaler og stamkort. 

Lev. er allerede begyndt på at tænke tanker om hvordan det skal løses. 

Første pilotafprøvning og evaluering for Diagnosekort-projektet rykkes til maj/juni 2021. 

Der er nu fokus på at der i 2. halvår 2021 skal tages ejerskab for vitale opgaver omkring 

diagnosekort – og -kodning (f.eks. vedligeholdelse af diagnosekoderegisteret, mm) og 

indtænkes efteruddannelse, udarbejdelse af brugervejledninger, dokumenter, m.m. 

Vi har i projektet stadig i tanker om et evt. en central service til diagnoseregisteret for 

almen praksis (evt. på PLSP) til leverandørerne. Vi mangler at sætte os sammen og aftale 

hvordan det skal løses. Nyt projekt, økonomi, mm.? 

Pilotafprøvning i storskala i september/oktober/november 2021. 

Model og plan sammen med sundhedsdatastyrelsen. Her bliver tidsplanen også rykket 

med ½ år pga. Corona. 

 

Kommentarer til hvad der ligger i tidsplanen og aktiviteter. Se slide. 

 

Lægedage: PLO vil gerne spille ind med noget kursus og også efteruddannelse. 

I hvilket tempi aktiveres leverandørerne release af ny funktionalitet og udbredelse som 

f.ek. diagnosekort i lægesystemerne? spørger Tina: 

NOVAX: vil nok være en langsom udbredelse, da det nok vil give noget støj ude i klinik-

kerne og dermed også have indflydelse på deres support. Men i udgangspunktet vil det 

bare være i systemet. Der vil selvfølgelig blive lavet vejledninger og noget e-learning. Der 

plejer også at blive samlet vejledninger sammen fra de forskellige systemer og som læg-

ges på MedComs hjemmeside til orientering og brug. 
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Tina nævner også datakonsulenterne som kan være en hjælp til implementeringen/op-

læringen. 

 

• Workshops 

Vores diagnosepakke bestående af de 3 dele med brugerhistorier, testprotokol samles 

sammen i en version 0.8, som kan tilgås (excl testprotokol) af leverandørerne på: 

https://paper.dropbox.com/folder/show/Diagnosepakke-0.8-leverandorgruppe-

e.1gg8YzoPEhbTkrhvQwJ2zznOzOMnsEWr1KS6j4Md7PYOraLMO0jS  

 

Afholdelse af workshop med opstart i jan./feb. Vi vil gerne gøre det sammen med Peter 

Simonsen, som sidder i referencegruppen og som har god erfaring med at diagnosekode. 

Vi vil starte op med A-Data og Peter Simonsen o.a. i en workshop. 

Tom: Udfordring i projektgruppen er, at vi har rigtig mange brugerhistorier. Vi vil gerne 

have prøvet nogle af de brugerhistorier af med hensyn til arbejdsgangen. Der vil ikke 

blive lavet en mockup. Erik Falkø vil også deltage i workshoppen. 

Lignede workshops bliver gennemført efterfølgende med XMO og NOVAX. 

Michael: det er vigtigt også at flere forskellige læger indover, så der rammes lidt mere 

bredt, da der er forskellige meninger hos lægerne om, hvordan der skal diagnosekodes. 

Men det lyder til, at der kan tages flere brugere med i workshops. Det er vigtigt at få sat 

nogle faste aftaler omkring dette, så lægerne kan få kompensation for at deltage. 

 

Hvordan ser det ud med at indgå en samarbejdsaftale for XMO og NOVAX, spørger Tina. 

Michael er indstillet på at der skal laves en aftale nu og Morten Eriksen er helt enig med 

Michael Munk. Tina kontakter, CGM og NOVAX så snart aftale og plan er revideret ift. 

den nye tidsplan. 

 

MedCom arbejder videre med ovenstående, og det skal behandles i DAP styregruppen 

den 25.01. 

Som Tina hører det, så er gruppen enig i ovenstående plan. Og der nikkes. 

Videre plan herfra: se slide 

Tina tager fat i Paul og Peter omkring dato for den første workshop. 

Efterfølgende vil Tina tage fat i XMO og Novax. 

 

Den videre plan og strategi skal der holdes møde om i foråret. 

Forslag til næste møde i gruppen er den 9. marts 2021 kl. 13.30-15.30 

 

Tak for et godt møde og god weekend. 

 

• Mockups til brug for diagnosepakken 

Blev ikke gennemgået pga. fokus på tidsplan. 

• Afprøvningsprojekt i storskala 

Blev ikke gennemgået pga. fokus på tidsplan. 

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

Se ovenfor. 

• Udbredelse i drift Q 2021 

Se ovenfor. 

3 Eventuelt og næste møde 

Næste møde afholdes tirsdag den 9. marts 2021, kl. 13:30-15:30 (uge 10).  

Tina sender kalenderaftale ud til jer. 
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