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Dagsorden
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15.00-15.10 1 Velkomst v. Henrik Prinds Rasmussen

15.10 – 15.40 2 Meddelelser og sidste nyt v. Rikke Viggers

a. Nye OK22-KPI’er 
b. Udbredelsesaktiviteter 
c. Status på forløbsplaner i Min Læge-app 
d. Status på synkronisering af vaccinationsoplysninger
e. Status på lægesystemernes opdatering af patientlister, 

15.40 – 16.00 3 Revidering af FLP patientlister v. Henrik Prinds Rasmussen

Drøftelse af forslag til revidering af patientlister pba. møde i arbejdsgruppe.

16.00 – 16.15 4 Sidste nyt i Forløbsplaner v. Maja Paulsen

16.15-16.30 Pause

16.30 – 17.10 5 Fælles drøftelse af udviklingsønsker v. Henrik Prinds Rasmussen

17.10 – 17.30 6 Diabetes Assist og samtænkning med Et Samlet Patientoverblik v. Henrik Prinds 
Rasmussen

17.30 – (18.00) 7 Eventuelt, herunder næste møde

Næste møde: 14. juni 2022



• Thomas Gregersen

• Daniel Rotenberg

• Ane Jørgensen

• Jens Søndergaard

• Astrid Mosegaard

• Edi Pio

• Trine Jeppesen

• Henrik Rasmussen

Deltagere
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• Maja Paulsen

• Heidi Skram

• Mie Borch Dahl Kristensen

• Rikke Viggers



a. Nye OK22-KPI’er 
b. Udbredelsesaktiviteter 

c. Status på forløbsplaner i Min Læge-app 

d. Status på synkronisering af vaccinationsoplysninger

e. Status på lægesystemernes opdatering af patientlister, 

2. Meddelelser og sidste nyt
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OK22 
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Fordeling af klinikker på antallet af oprettede nye planer*, seneste 12 måneder

*En plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.
Antal lægehuse i alt (5,80): 1698. 

Datakilde: PLSP

17-03-2022
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Antal klinikker, der har lavet 0 nye planer* i løbet af det seneste år - udvikling

*En plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.
Datakilde: PLSP17-
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Antal klinikker, der har lavet 0 nye planer det seneste år fra den pågældende måned



Antal forløbsplaner pr. år (TOTAL)

17-03-2022 Evt. tekst i sidefod 9

2018 2019 2020 2021 2022

Uden samtykke 570 8.228 16.734 33.406 5.470

Med samtykke 1.971 44.042 46.909 57.600 11.328
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Antal patienter med digitale forløbsplaner og antal logins – seneste 12 mdr.

17-03-2022 Evt. tekst i sidefod 10
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måneder



• Nyt informationsmateriale på www.kiap.dk

• Webinarer for datakonsulenterne

• Seminar i samarbejde med diagnosekortprojektet (erstatter workshop)

• Forkert og manglende kodning af data i laboratoriekort mv.

• Manglende opdatering af patientfortegnelsen i lægesystemerne.

• Manglende diagnosekodning.

• Planlægning DKO udbredelsesindsats

• Opsøgende klinikbesøg

• PLOrientering

• Ny pixivejledning med afsæt i OK22 – infobrev målrettet nye brugere 

• Klyngeaktiviteter

Udbredelsesaktiviteter: Plan og status
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Version 1.0: Diabetes
Første version er en basal visning af Diabetes-
planer. Release medio april 2022

----- Brugerpanel og brugertest.

Version 1.1: KRAM-diagram
Version 1.0 udvides med en basal “KRAM-
lagkage”. 
Version 1.2: Øvrige planer
Denne version indebærer basal visning af 
øvrige planer.

….
Version 2.0: Vision om at udvikle intuitive og 
relevante app-visninger til patienterne

Udviklingsplan – Min læge app
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• Synkronisering vil ske efter samme model som medicinvisninger i dag

• Planlægges til release november 2022 – med høj prioritet.

• Populationsoverblik for fx covid vaccinationer implementeres af 
lægesystemerne

Synkronisering af vaccinationsoplysninger
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Patientlisterne i forløbsplanerne opleves ikke retvisende

Der overføres passante patienter til listerne, hvis ikke patienten er markeret 
passant eller mors i lægesystemet.

PLO er i dialog med lægesystemleverandørerne

- GDPR krav

- Løsningsmodel afklares

- Forpligtende aftaler med lægesystemerne

Status:   

Opfølgning på patientfortegnelse
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Revidering af FLP patientlister
• Årskontrol: Hvis patienten har registreret 0120 på enten 

hyperkolesterolæmi, hypertension, ISH, afli, diabetes, skal det fremgå af de 
andre patientlister.

• Alle forkortelser for medicin og diagnoser skal ændres til navne

• Frasortering af passante, døde og fraflyttede patienter

• Visning af klyngedata for forløbsplaner

• Patientlisten: Markering af om patienten følges af kliniksygeplejersken.

• Mulige/aktuelle patienter på listen: Det virker ikke logisk at opdele på den 
måde. Det er et levn fra den oprindelige aftale om, at der skulle laves 
planer på nydiagnosticerede patienter.

• Mouse over i patientlisten. Generelt behov for formidling af hvordan 
listerne dannes og hvorfra data stammer. Både på overskrift og på 
enkeltmålinger som forklarer hvorfra registreringen stammer. Fx at en 
diagnose stammer fra en tidligere indlæggelse.
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Pause (10 minutter)



Assist og samblik
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Assist og samblik
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Assist og samblik
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Assist og samblik
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Assist og samblik

• Opgave forløbsplaner: Assist
•
• Siden 2018 har forløbsplaner været en nationalt udbredt løsning i almen 

praksis i Danmark. En af de centrale funktioner er visning af individuelle 
mål i forløbsplanen hvor bruger af forløbsplanen i praksis får vist 
patientens individuelle mål for kolesterol, blodsukker og blodtryk, baseret 
på DSAM vejledning og strukturerede data som er tilgængelige for 
patienten.

•
• Der er flere og flere tilbagemeldinger fra brugere af forløbsplaner der 

ønsker visning af anbefalet behandling. Særlig diabetesbehandlingen er de 
senere år blevet mere kompliceret, men også for blodtryksbehandling og 
kolesterolsænkende behandling, gælder det at der er præparater der med 
fordel kan prioriteres afhængigt af laboratorieværdier og kendte 
diagnoser.
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Et samlet patientoverblik
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Et samlet patientoverblik
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Et samlet patientoverblik
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Et samlet patientoverblik
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Sidste nyt om forløbsplaner 

• Maja
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Sidste nyt om forløbsplaner 
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Sidste nyt om forløbsplaner 
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Sidste nyt om forløbsplaner 
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Udviklingsønsker

• Assist

• Integration til DDV

• Klyngevisninger af FLP data

• Kommunikation med kommune

• Forskning og kvalitetsudvikling

• Min læge app - Fra forløbsplan til forløb
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Eventuelt
Næste møde 14. juni
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TAK FOR I DAG


