
Ny forløbsplan for patienter med iskæmisk hjertesygdom. 
 
Det er nu muligt at aktivere forløbsplan for hjertepatienter i alle lægepraksissystemerne. Det sker samme 
sted i dit lægesystem som du tilgår forløbsplaner for KOL og diabetes.  
 
Lægepraksissystemernes support og de regionale datakonsulenter har modtaget undervisning og står klar 
til at hjælpe ved behov. 
 
Den nye hjerteforløbsplan er lavet anderledes end de to forudgående, da den også medtager ”risikanter”[1] 
og altså ikke som de to første planer for KOL og diabetes er målrettet patienter med verificerede diagnoser. 
 
Denne udvidelse af målgruppen er medtaget for at give klinikken et bedre overblik over en stor og vigtig 
population i praksis og for at skabe mulighed for, at en patient med både diabetes og en hjertesygdom kun 
får én plan frem for to parallelle planer.  
 
Vejledninger 
På KiAP.dk findes vejledninger der forklarer hierarkiet for hvilken plan en patient med flere kroniske 
diagnoser skal tilbydes, og hvilke muligheder for overblik over klinikkens risikanter forløbsplansmodulet 
giver.  https://kiap.dk/kiap/praksis/vaerktoejer/forloebsplaner/vejledning.php  
 
Hjerteforløbsplanen er udarbejdet iht. DSAM’s kliniske vejledning for forebyggelse, udredning og 
behandling af iskæmisk hjertesygdom. https://vejledninger.dsam.dk/hjerte/ 
 
Patientens forløbsplan 
Sammen med hjerteforløbsplanen lanceres en ny og forbedret version af planen, som patienten selv har 
adgang til på www.forløbsplan.dk og via Min Læge App. Vi arbejder løbende på at forbedre patientens 
digitale forløbsplan og i 2021 igangsættes et arbejde med udvikling af visningen i Min Læge App som vil 
gøre forløbsplanen mere interaktiv og levende.  
 
Vi har oprettet en Facebookside hvor du som læge og dit personale har mulighed for at bringe spørgsmål og 
emner vedrørende forløbsplanerne op til diskussion. 
https://www.facebook.com/groups/2636614983296787 
 
 
Overenskomsten og den nye hjerteplan.  
På PLO’s hjemmeside kan du læse om de aftalemæssige forhold vedr. overenskomstens forpligtigelsen til at 
tilbyde de relevante patienter en digitale forløbsplan - https://www.laeger.dk/PLO/digitale-forloebsplaner  
 
Som der fremgår OK18 er alle klinikker forpligtet til at tilbyde KOL, diabetes og nu også hjertepatienter en 
digital forløbsplan. Oprindeligt var det aftalt, at patienter med lænderyg problemer skulle tilbydes en 
forløbsplan, men det besluttede PLO og RLTN i 2019 at lave om og i stedet tilbyde den tredje forløbsplan til 
hjertepatienterne.  
 

 
[1] Borgere med forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk, der har forhøjet risiko for at udvikle hjertesygdom. 
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Der er ikke aftalt et specifikt honorar for forløbsplanerne, men klinikkernes honorering for dette arbejde 
sker via et løft i basishonoraret.  
 
Det er op til den enkelte klinik at finde de hjertepatienter, som er mest syge og/eller har størst 
behov/motivation for en digital forløbsplan. Og dette med afsæt i den lægefaglige anbefaling om at 
målrette hjerteplanen til patienter med manifest iskæmisk hjertesygdom.  
 
 
 
 
 


