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Siden sidst!

• MedCom har udgivet diagnosepakke (v.0.9.3) til brug for LPS’s anmodning om test og 
godkendelse for storskalaafprøvning: 
https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/

• PLO og DSAM skriver en artikel til Practicus om Diagnosekortet:
Derudover er der udarbejdet en 2-sider folder som kort beskriver principperne i 
Diagnosekortet i almen praksis. 
https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-
praksis/information-og-vejledning

• SDS’s foranalyse for det nationale ”Fælles Diagnosekort” blev i 2021. 
Opgaven er lagt ind under programmet for Et Samlet Patientoverblik.

• Gennemførelse af pre-test viste behov for justeringer i tidsplan.

https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort i Almen praksis/
https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis/information-og-vejledning


Status

• DAP-styregruppe tog den 25. maj til efterretning, at storskalaafprøvningen 

rykkes til september til oktober og den fulde udbredelse af diagnosekortet i 

almen praksis rykkes til foråret 2023 eller juni 2023.

• DAP-styregruppe har i enighed bedt SDS prioritere foranalyse og det videre 

arbejde om deling af diagnosekortet fra almen praksis, så der ikke går 3-4 år 

efter storskalaafprøvningen før de første diagnosekort fra almen praksis deles i 

den nationale infrastruktur.

• Gennemført pre-test med pilotleverandørerne. 

Enkelte F1 (F2) områder udestår ved leverandørerne inden storskala. 

• Samarbejde med KiAP – opdatering af hjemmeside inkl. diagnosekoder.



Revideret tidsplan 2022-2021
Justeret pr. 03-05-2022

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. J

 Delprojekt 1

Workshop

Konceptuel beskrivelse

Diagnosepakke, LPS

Kravspecifikation, testprotokol, mv.

Dokumentation

PLSP, MinLæge

Delprojekt 2

Model og udvikling

Pilotafprøvning (miniPilot)

LPS (PLSP og MinLæge) 

Evaluering 

Digital information, faglige vejl., 

lægedage, efterudd., m.v.

Pilotafprøvning (storskala)

LPS, PLSP og MinLæge

Test og godkendelse 

Udbredelse

Delprojekt 3

Model og plan

Proof of concept

Vers ion 0.8 Vers ion 0.9.2

2020 2021

Minipi lot



Revideret tidsplan 2022-2023

. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Ver.

1.0
Ver.

1.0

Godk. 

s torska la

Pre-test 

s torska la

2022 2023

Godkendelse forud for a lm. dri ft

Storskala

Justeret pr. 03-05-2022

Delprojekter og faser M

 Delprojekt 1

Workshop

Konceptuel beskrivelse

Diagnosepakke, LPS

Kravspecifikation, testprotokol, mv.

Dokumentation

PLSP, MinLæge

Delprojekt 2

Model og udvikling

Pilotafprøvning (miniPilot)

LPS (PLSP og MinLæge) 

Evaluering 

Digital information, faglige vejl., 

lægedage, efterudd., m.v.

Pilotafprøvning (storskala)

LPS, PLSP og MinLæge

Test og godkendelse 

Udbredelse

Delprojekt 3

Model og plan

Proof of concept



Plan for storskala
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• Storskala gennemføres september til og med oktober.

• Alle udestående F1’er fra pre-test skal løses og re-testes før storskala (august).

• Pilot-leverandører skal finde 15-20 klinikker til deltagelse i storskala (senest august).

Klinikkernes deltagelsen er på frivillig basis og honoreres ikke. PLO hjælper gerne, hvis der er behov.

Rettelse under mødet: Leverandørerne giver alle deres bruger adgang til diagnosekortet – og herefter finder PLO i samarbejd med PLSP 

de læger/klinikker der skal inviteres til at indgå i storskalaevaluering.

• Support under storskala

• Pilot-leverandør er 1. level support under storskala.

• Datakonsulenterne orienteres om, hvilken klinikker der deltager i storskala i deres region mhp. evt. at ”komme forbi på kaffe” 
for at se diagnosekortet og spørge ind til praksis erfaringer hermed.

MedCom står for denne koordinering og tilbagemeldinger.

• Vejledninger og videoer

Leverandør udarbejder vejledninger og små korte videoer guider deres brugere i den tekniske anvendelsen og funktioner.

Materiale som MedCom og PLO må udstille på separat site for almen praksis. 

• Storskalaen evalueres oktober.

Der fremsendes spørgeskema til de deltagende klinikker, hvorfor det er vigtigt, at MedCom og PLO kender navn på deltagende klinik, 

kontaktperson og mailadresse.

• Opfølgning på opdateret diagnosekort under storskala ved PLSP.



Demonstration af 
konceptuel mock-up

Tom Høg Sørensen, MedCom 



Konceptuel mock-up



Oversigtstegning:
Arkitektur for deling af 
almen praksis diagnosekort

Melanie Jensen, PLSP



Oversigtstegning (udkast)



Eventuelt og næste møde

Eventuelt ?

Næste møde : Medio august?
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