
Mødereferat 
 

  

 

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik læse om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger 

MedCom 

Forskerparken 10 

5230 Odense M 

Tlf: +45 6543 2030 

 

www.medcom.dk 

Mødetitel Møde i leverandørgruppen – Diagnosekort i almen praksis 

Statusmøde miniafprøvning - LPS, PLSP og MedCom 

Dato 02.06.2021 

Tidspunkt 14.00-16.00 

Sted Microsoft Teamsmøde 

Deltagere Nicholas Christoffersen, PLO  

Mikkel Schou-Nielsen, Virgilerne 

Morten Eriksen, CGM 

Tom Arleth, CGM 

Pia Andersen, NOVAX 

Susanne Nørregård Christensen, EG/A-Data 

Emilie Louise Billenstein, EG/A-Data 

Dennis Schlægelberger Krag, EG/A-Data 

Jesper Sørensen, PLSP 

Melanie Jensen, PLSP 

Erik Falkø, lægefaglig konsulent 

Tom Høg Sørensen, MedCom  

Tina Aa. Bjørnsholm, MedCom 

Huy Song Michelsen Ho Le, MedCom 

Gitte Henriksen, MedCom, referent 

Afbud: Michael Frank Christensen, EG 

Mikkel F. Andresen, NOVAX 

Birgitte Kruse, SDS 

Paul Dan Samsig, A-Data 

Nickolaj Jonstrup, CGM 

Michael Munk Jakobsen, NOVAX  

Nina Brkovic, EG 

Kjeld Gandrup, CGM 

Referat: 

E-mail: ghe@medcom.dk 

  

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%0A2021-06-02_referat_-lev_minipilot.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom


 2 

1 Siden sidst – v. MedCom 

Velkommen til, der er afsat 2 timer. Måske pause undervejs. 

Herefter var der en kort præsentationsrunde. 

Der er ikke modtaget yderligere til dagsordenen. 

 

I MedCom har vi nu endelig fundet pilotklinkkerne. Det har ikke været så nemt grundet 

flytterod og tidlig sommerferie. Men nedenfor (se slide 3) er de læger oplistet, som del-

tager fra de forskellige lægesystemer. Vi har skrevet til dem omkring det praktiske, 

samt hvilke patienter vi må kontakte efterfølgende. 

Under udvælgelsen af pilotklinikker, har der været lidt bekymring for, om klinikkerne 

repræsenterer almen praksis generelt i piloten i form af hvor meget og lidt de koder. 

(se fordeling på slide med DK-kort). 

 

Status på pilotdeltagende - klinikker og patienter. 

WinPLC (udrulning - 2. og 3. juni) 

Peter Simonsen, Lægeklinikken Frederikshavn (+ptt.) 

Morten Hovgaard-Sveen, Mit Lægehus Rødovre 

Jakob Maraldo, Citydoctors 

 

NOVAX (udrullet - 27. maj) 

Trine Jeppesen og Torben Larsen,  

Lægerne Amagerbrogade 172 (+ptt.) 

Michael Rosendahl, Lægerne Fisketorvet 6. sal (+ptt.) 

 

XMO (udrulning uge 22?) 

Daniel Kaminiski Rotenberg, Lægehuset Bondovej 

Eva Schandorf, Lægehuset Dagmar i Ringsted 
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2 Kort status fra pilotleverandører til diagnosekortet 

• Udrulning af diagnosekortet og evt. første respons. 

NOVAX: tilbagemelding om, at udrulning skete i sidste uge. De har ikke fået nogen re-

spons tilbage endnu. NOVAX har ikke kunnet få fat i lægerne. Yderligere udrulning i næ-

ste uge ift. deling med PLSP. NOVAX er i tvivl om, helt præcis hvad de skal gøre i egen-

testen. 

WinPLC: er kommet lidt senere ind i processen end I andre. Har sendt løsningen ud i 

går aftes til de involverede læger. Emilie har kort snakket med lægen i Frederikshavn i 

dag. De har valgt, at der skal ske en afstemning af kortet første gang man går ind. Det 

er en lidt hård opstart synes lægen, da lægen pt. skal markere alle de diagnoser der øn-

skes delt. Der er ikke åbnet op for deling af diagnosekortet med PLSP. 

XMO: opdatering sendes ud torsdag, så de har det fredag. Ændringerne først, herefter 

tages stilling til deling. Forhåbentlig opdatering og deling med PLSP ugen efter. De skal 

lige se, hvor mange ressourcer der skal bruges til at hjælpe med ændringerne. 

 

Tak for tilbagemeldingerne. 

Tom: det er fint at der er flere klinikker i gang. Synes det er godt, at lægen bliver bedt 

om at tage stilling til diagnosekortet første gang man går ind i journalen, lidt ala den 

gang man gik i gang med FMK og oprydning i dette. Vil opfordre til at man beholder 

den del. Men det kommer jo selvfølgelig an på hvor meget support der vil være. 

Erik: det skal hænge sammen med den daglige arbejdsgang. Er forløbsvinduet klart og 

det man bruger i det daglige? 

Susanne: I WinPLC er det lavet som et modul i patientoverblikket, så man kan se og 

bruge. Vi har været i dialog med vores  pilotkunderne om hvordan de vil se det, for at 

det ikke bliver en uoverkommelig opgave for dem i dagligdagen. 

Pia: der bliver ikke smidt noget i hovedet på dem når de åbner journalen i NOVAX. Vi 

tvinger pt. ikke kunderne til at ajourføre diagnoserne. 

Morten: I XMO tvinger vi heller ikke kunderne til at tage stilling til diagnosekortet i før-

ste omgang, så der er ikke en væsentlig ændring i deres arbejdsgang. 

De skal selv aktivt handle på om de vil dele, der er ikke noget som deles automatisk. 

Nicholas: har XMO snakket med Daniel, som skal teste? Daniel er meget interesseret i, 

at kortet skal kunne deles tværsektorielt. Bekymring omkring gevinsten ved tværsekto-

riel deling hvornår den kommer, hvis der ikke gøres en aktiv indsats fra starten, hvor 

lægerne mindes om, at opdatere diagnoser/diagnosekortet. 

Susanne: I WinPLC skal lægerne gøre en aktiv handling om man vil dele og sende til 

PLSP. Dette ud fra en bekymring fra lægerne omkring, hvad man deler. 

Nicholas: der har tidligere været ekstrem meget bekymring for at dele diagnoser om-

kring filterfunktionen til PLSP (positivlisten), men efterfølgende har man ikke rigtig hørt 

noget. Der har været meget få henvendelser siden da og vil nok være mindre ifm. ud-

bredelsen af diagnosekortet. 

Jesper: vil lige nævne, at når det er delt med PLSP, så er det ikke delt med alle andre, 

det skal vi lige huske. Vi kan differentiere i de diagnoser som skal videre fra PLSP. 

 

• PLSP-snitflader – v. PLSP 

PLSP følger tidsplanen og er med, og har lavet løsningen både på app-siden og LPS-si-

den og de diagnoser som er uploadet er set i testapplikationen. Der er åbent og de er 

klar. 
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• Tidsplan for MinLæge – v. PLO/Virgilerne  

Mikkel: Der er positiv udvikling. Mangler nogle småjusteringer i navngivning. 

Hvornår kan vi se testsiden på android? IOS fungerer. 

Kan det evt. gøres i løbet af en uges tid? Skal lige bekræftes hos Trifork også. 

Mikkel er ret sikker på, at de godt kan nå at release før sommerferien. Mikkel sender 

skærmbilleder o.a. til Gitte, så de kan sendes med ud i referatet. 

 



 5 

3 Tidsplan for pilotafprøvning 

Tidsplan, ses på slide.  

Vi holder tidsplanen ifølge tilbagemeldingerne fra jer. 

Hvor lang tid får lægerne til at sidde med diagnosekortet? Hvornår åbnes der op for 

MinLæge til borgerne?  

Hvis vi er heldige er det slut næste uge ellers uge 24. Melanie tilslutter sig. PLSP og Min-

Læge vil være klar uge 24. 

Uge 27 er det en uge vi skal trække på, er I fleksible der, eller er I startet op på sommer-

ferie? spørger Tina. Novax kan godt, og det kan A-Data også samt XMO. Den kan bruges 

som buffer, hvis der opstår et eller andet. 

Nicholas: kan vi ikke spørge lægerne om det er en funktion de vil fortsætte med hen 

over sommerferien? XMO har ikke tænkt sig at tage versionen af hen over sommerfe-

rien, de vil fortsætte med denne, også selvom lægerne synes det ikke fungerer. Dette er 

også A-Datas og Novax’ intention. 

Tina koordinerer sammen med PLO en fælles udmelding til pilotklinikkerne, at diagnose-

kortet ”holdes åben” efter pilotafslutning. Udmeldingen vil ske ifm. udmelding om at di-

agnosekortet nu kan ses af borgeren i MinLæge. 

Til brug for evaluering, vil projektets arbejdsgruppe gerne have løbende tilbagemeldin-

ger fra jer, hvis I leverandører hører noget fra lægerne omkring diagnosekortet. 

Mikkel: hvis der skal info ud til lægerne, er det så ikke bare en kort info om, hvordan det 

går? Element af frivillighed om man forholder sig til diagnosekortet eller ej. Hvad kan I 

hjælpe med fra systemernes side? 

A-Data: har aftale om opfølgning efter 14 dage. 

Kan vi få et håndfast tal fra jer om hvor mange diagnosekort de har forholdt sig til? 

Det kan vi godt. 

Novax: opsamling efter et stykke tid om hvordan det går. De kan også komme med 

nogle tal mere eller mindre automatisk. 

XMO: har et chatprogram som er åbent, så de kan tage spg. hen ad vejen. Vil tage kon-

takt hvis de ikke hører noget fra lægerne. 

Nicholas: hvor meget oplæring kræves der? Hvor meget tid bruges der på at sætte læ-

gen ind i programmet. Vi håber selvfølgelig at det er meget intuitivt. 

Morten: de laver en onepage med skærmdump omkring hvad der skal gøres. De speci-

fikke testklinikker får også undervisning i brugen og ud fra tilbagemelding,  finder vi ud 

af om det er nok med en onepage eller der skal mere til. 

 

• Er der behov for justeringer af tidsplanen? 

Tidsplanen for pilotafprøvning (7/5) finjusteres ift. den tid der er passeret og ift. at pi-

lotopstart er rykket 1 uge.  

Tidsplanen for pilotafprøvning (6/2) og tidsplan for hele projektet sendes ud sammen 

med referatet. 

 

Er det evt. muligt at forlængelse pilotafprøvning til august? 

Ingen aftaler om dette. 
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4 Eventuelt og næste møde 

Næste møde aftales til uge 26, onsdag den 30.6. kl. 13-14 med kort status fra LPS-erne.  

Efter referat: Næste møde er udvidet til at vare 2 timer (kl.13-15).  

 

 

• Ønske om at modtage LPS udsendte Diagnosekortvejledninger.  

Vi vil gerne forstå kompleksiteten og hvor meget skal der til for at komme i gang. Vi vil 

gerne kunne sende vejledninger ud til lægerne ved storskala afprøvning. 

I må meget gerne sende hvad I har til os. 

Nicholas vil lige sige, at de ikke vil sidde og lave manualer men mere informerer om, at 

det kommer og hvad de kan forvente. 

Men PLO (og MedCom) vil stadig gerne se, hvad det er I kommunikerer ud til jeres pi-

lotklinikker. 

 

Evaluering af pilotklinikker og LPS-erne. Det er ikke kun læger og patienter som skal 

evalueres, men også jer systemleverandører, nævner Tina. 

 

LPS-erne havde forberedt præsentation af deres løsninger, så disse blev vist, da der var 

god tid, selvom det ikke var programsat. 

Susanne præsenterede WinPLC løsningen. Det ser fint ud.  

Tom præsenterede XMO løsningen. Det ser også fint ud. 

Pia præsenterede NOVAX løsningen. Det ser fint ud. 

Generelle kommentarer: Det skal begrænses med at sætte flueben. 

Mangler opdateret dato, pr. default skal diagnoserne deles og der skal kun gøres en ak-

tiv handling, når der ikke skal deles. 

 

Spørgsmål til privatmarkering og løsning: der er ikke truffet beslutning om dette endnu, 

hvordan og hvor det skal fungere. Dybest set er holdningen i PLO, at det er patienten 

selv som skal lave denne markering. Men ønsket er også, at lægen skal have mulighed 

for at gøre det på vegne af patienten i sjældne tilfælde. 

 

 

 

Bilag: 

• Skærmbilleder af MinLæge 

• Tidsplanen for pilotafprøvning – pr. 6. juni 2021 

• Samlet tidsplan for hele Diagnosekortprojektet – pr. 6. juni 2021 
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