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Diagnosekort løsningsbeskrivelse (PLSP)
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• Link til løsningsbeskrivelse:

https://support.plsp.dk/support/solutions/articles/44002187280

• Er der kommet nogle tilbagemeldinger og/eller ændringer?

Ændret den: Thu, 8 Apr, 2021 at 3:56 PM

• Intro til servicedokumentation

Linket til servicedokumentationen: 

https://support.plsp.dk/a/solutions/articles/44002192930

https://support.plsp.dk/support/solutions/articles/44002187280
https://support.plsp.dk/a/solutions/articles/44002192930


Videre plan for miniafprøvning
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• Marts/april

o Udarbejdelse af IT-akitektur og datamodel for PLSP/MinLæge 

o Pilotudvikling hos leverandører 

o Opdatering af konceptuel beskrivelse, brugerhistorier og testcases for diagnosepakke

o Indgå aftale med udvalgte pilotklinikker for miniafprøvning 

• Maj/juni

o Miniafprøvning: Brugen af diagnosekort

o (Maj) Uden deling med MinLæge

o (Juni) Med deling af aktuelle og relevante diagnoser med MinLæge

Marts April Maj

IT-akitektur og 

datamodel for 

PLSP/MinLæge

Diagnosepakke 

(v.0.9)

LPS-udvikling og indgå 

aftale med pilotklinikker

Miniafprøvning

Diagnosekort i praksis

excl. MinLæge

Juni Juli

Miniafprøvning

Diagnosekort i praksis

inkl. MinLæge



Invitation af pilotklinikker
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• LPS sørger for at finde 3-5 brugerklinikker som ønsker at deltage i 1. 

pilotafprøvning.

• MedCom sørger for aftale med brugerklinikkerne, med honorering op 

til 10.000 kr. pr. pilotklinik for deltagelse, efter endt afprøvning i drift.

• Der skal aftales nøgletal for afprøvningen: Antal patienter og antal 

sundhedspersoner som deltager i afprøvningen samt kadence for 

aflevering af diagnoser (hvis muligt)

• Pilotklinikkernes deltagelse i afsluttende evalueringsmøde honoreres 

med mødegodtgørelse. 



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
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