
Notat 
 

  

  

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

Dato 3. juni 2021 

Navn Orienteringspunkter til Primærsektor-forum møde 

Email ghe@medcom.dk 

1. Status på Digital almen praksis (Tom) 

Se https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/styregruppe-for-digital-al-

men-praksis 

 

2. Status på Forløbsplansprojekter (Rikke) 

Der udarbejdes mere end 2.000 forløbsplaner hver uge. Antallet er stigende og overgår ni-

veauet fra før COVID-19 smitten, som har begrænset udbredelsesaktiviteterne i det meste af 

2020 og ind i 2021. Eksempelvis har datakonsulenterne kun i meget begrænset omfang gen-

nemført fysiske besøg i klinikkerne. Hjerteforløbsplanen er released til drift og er aktiveret af ca. 

400 ydernr. Vi afventer resultatet af OK21 som skal udstikke rammerne og målsætningen for 

udbredelsesarbejdet. Vi arbejder med udarbejdelse af informationsmateriale (videoguides, 

podcast og speeddrawing) som kan understøtte udbredelsen og hjælpe klinikkerne i gang med 

de nye hjerteforløbsplaner. 

Arbejdet med forbedring af visningen af Forløbsplaner i Min Læge App er igangsat. Humade har 

gennemført patientinterviews og brugertests samt interviews med forskningsmiljø og Hjertefor-

eningen. Afrapportering fra Humade sker ved møde i den kliniske brugergruppe d. 8. juni, hvor 

brugergruppen pba. Humades indsigter og idekatalog vil bidrage med lægefaglige anbefalinger 

og prioriteringer til det tekniske udviklingsarbejde. 

Der arbejdes henimod, at medicinen fremover hentes til forløbsplanerne (Forløbsplansmodulet 

på PLSP) direkte fra FMK og ikke via lægesystemerne. Der er udarbejdet en teknisk løsningsbe-

skrivelse og den videre afklaring sker i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. Der er behov 

for at genbesøge kliniske spørgsmål vedrørende medicinen i forløbsplanerne, hvilket vil ske ved 

møde i den kliniske brugergruppe 9. juni.  

KiAP og PLSP har udarbejdet en samlet plan for arbejdet med teknisk konsolidering af forløbs-

plansteknologien pba. anbefalingerne i KvalitetsIT’s analyse af den tekniske løsning. 

Jan Kristensen (KiAP) og Jesper Sørensen (PLSP) fremlagde status for arbejdet for Styregruppen 

for Forløbsplaner d. 19. maj.  
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