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Mødetitel Leverandørgruppemøde – Diagnosekort i almen praksis 

Status og pre-evaluering af Diagnosekortet (pilot)  

- LPS, PLSP og MedCom 

Dato Onsdag den 30. juni 2021  

Tidspunkt Kl. 13:00 - 15:00 

Sted Deltagelse via Microsoft Teams-møde.  

Se link i indkaldelse. 

Deltagere Nicholas Christoffersen, PLO  

Mikkel Schou-Nielsen, Virgilerne 

Keld Gandrup, CGM 

Morten Eriksen, CGM 

Tom Arleth, CGM 

Nickolaj Jonstrup, CGM 

Pia Andersen, NOVAX (?) 

Mikkel F. Andresen, NOVAX 

Michael Munk Jakobsen, NOVAX  

Susanne Nørregård Christensen, A-data 

Emilie Louise Billenstein, A-data 

Dennis Schlægelberger Krag, A-data (?) 

Michael Frank Christensen, EG (?) 

Nina Brkovic, EG (?) 

Jesper Sørensen, PLSP 

Melanie Jensen, PLSP 

Tom Høg Sørensen, MedCom  

Gitte Henriksen, MedCom 

Huy Song Michelsen Ho Le, MedCom 

Tina Aa. Bjørnsholm, MedCom 

Afbud Birgitte Kruse, SDS  

Dagsorden: 

Kl. 13:00-13:10 Siden sidst – v. MedCom 

• Dialog med KiAP som kommende samarbejdspartner. 

• Diagnosekortet (pilot) holder åben hen over sommerferien. 

• Fælles pilotevaluering gennemføres 20., 23. og 24. august pr. LPS. 

Det ønskes at jeres udvikleren deltager heri! 

 

Kl. 13:10-14:30 Kort status fra pilotleverandører til diagnosekortet (max. 15 min til hver) 

 

• LPS-leverandør 

• Hvilket erfaringer er der indtil nu gjort med diagnosekortet? 

• Hvad siger pilotklinikkerne til jeres løsning? 

• Hvor ligger pt. de største tekniske udfordringer? 
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• Hvor tæt/langt, føler I selv at være fra for at kunne opfylde alle 

de brugerhistoriekrav der stilles for afvikling af storskala? 

Se link i bunden! 

• Har piloten givet anledning til nye rettelser og evt. nye tiltag, 

som skal tænkes ind i diagnosekortpakken? 

• Evt. andet? 

 

• PLSP 

• Hvilket erfaringer er der indtil nu gjort med diagnosekortet? 

• Hvor mange diagnosekort er delt med PLSP pr. LPS? 

• Hvor ligger pt. de største tekniske udfordringer? Har piloten gi-

vet anledning til evt. nye tiltag, som skal tænkes ind i projektet? 

• Evt. andet? 

 

• MinLæge (MedCom/Virgilerne) 

• Hvilken tilbagemelding giver pilotpatienterne på at kunne se 

deres diagnosekort i MinLæge? 

• Giver tilbagemeldingerne anledning til justering og evt. nye til-

tag, som skal tænkes ind i deling af diagnosekort med patienten 

via MinLæge? 

 

Kl. 14:30-14:45 Tidsplan for pilotafprøvning – v. fælles dialog  

• Behov for justeringer af tidsplanen? 

  

Kl. 14:45-15:00 Eventuelt og næste fælles leverandørgruppemøde 

• Præsentation af de gode diagnosekortbud. 

• Næste fællesmøde medio september? 

 

Bilag/link: Diagnosepakke: Brugerhistorier (2021_04_20-0.9): 
https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=02b86b32e9e440a8a710630167ecedbf  
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