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1. Status på Digital almen praksis (Tom) 

Se bilag 1.1. 

 

Der er i programmet fokus på følgende: 

1. Få afholdt workshops, så de sidste brugerhistorier i Diagnosekortpakken kan blive fær-

diggjort. 

2. Få lavet aftale med Danske Regioner og FAPS ang. anvendelse af sygehushenvisning og 

sygehusepikrise til viderebehandling af patienter hos speciallæge viderehenvist fra sy-

gehus. 

3. Færdiggøre forudsætningsanalyse for deling af laboratorieværdier fra den kommunale 

akutfunktion, så almen praksis modtager dem i laboratorieskemaet i stedet for i en kor-

respondance samt vise dem på laboratoriesvarportalen. 

4. Koordinere Min Læge udviklingen med andre MedCom-projekter, samt forbedre kvali-

teten af basisfunktionaliteten i Min Læge. 

5. Igangsætning af udvidet analyse af potentialet for automatisk håndtering af laborato-

riesvar i almen praksis. 

 

Programmet afventer følgende: 

1. Igangsætning af version 2 af det hurtige patientoverblik (også kaldet patientcockpittet) 

afventer OK21. 

2. Afventer afklaring af regionernes økonomi til implementering af den forbedrede kom-

munikation ved henvisning og visitation. 

2. Status på Forløbsplansprojekter (Rikke) 

Hjerteforløbsplanen er released til drift og åben for alle almene lægepraksis pr. 1. marts.  

Mere end 100 klinikker aktiverede Hjerteforløbsplanen i første døgn efter release. 

Der er udsendt information via PLOrientering https://www.laeger.dk/plorientering-

04/2021#forlobsplan 

Samtidig med release af Hjerteforløbsplanen er der lanceret en ny patientvisning for både KOL, 

diabetes og hjertepatienter på www.forløbsplan.dk 

 

I 2020 blev der oprettet 62.180 forløbsplaner i alt (48.781 diabetes og 13.399 KOL). 

Igangværende aktiviteter: 

• Humade udarbejder ”Koncept for øget patientengagement” mhp. at implementere en ny 

visning af forløbsplaner via Min Læge App  

• Automatisk aktivering af forløb 

• Integration til DDV 

• Integration til FMK 

• SSO for patienter (fra www.forløbsplan.dk til FMK) 

• Datakvalitet 

• Løbende udvikling af formularer iht. brugerfeedback 

• Konsolidering af den tekniske løsning (afklaring i gang ml. PLSP og KiAP) 

 

https://www.laeger.dk/plorientering-04/2021#forlobsplan
https://www.laeger.dk/plorientering-04/2021#forlobsplan
http://www.forl%C3%B8bsplan.dk/
http://www.forl%C3%B8bsplan.dk/
mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Abilag-111-orienteringspunkter100321.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom
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Udbredelsesaktiviteter: 

• Samarbejdsaftale med Datakonsulenter om udbredelsesaktiviteter 

• Klinikbesøg (alle LPS) 

• SoMe (der er oprettet facebookgruppe vedrørende forløbsplaner) 

• Informationsmateriale på KiAP.dk 

• Undervisning (klinikpersonale og på Lægedage) 

• Konferencer (Lægedage og FSKIS) 

• Patientforeninger 

• Undervisningsfilm og webinar 

• Udsendelse af informationsbrev og pixivejledning (efter OK21) 

• Udbredelseskonsulent (efter OK21) 

3. Status på understøttelse af graviditetsforløbet i Almen Praksis (Rikke) 

Graviditetsforløb i Almen Praksis er et delprojekt under hovedprojektet ”Digital løsning til gravi-

ditetsforløb”. Syddansk Sundhedsinnovation varetager projektledelsen af hovedprojektet.  

PLO, PLSP, lægesystemerne og MedCom samarbejder om delprojektets gennemførsel. 

Formålet med delprojektet er at understøtte graviditetsforløbet digitalt hos den praktiserende 

læge, herunder;  

1. at opstart af forløbet sker digitalt med afsendelse af sygehushenvisning fra læge til fø-

dested og oprettelse af henvisningsdata fra almen praksis på Graviditetsmappen, så der 

skabes grundlag for digital visitation på fødestedet 

2. at arbejdsgange ifm. henvisning af gravide og graviditetsbesøg i almen praksis, som i 

dag er papirbårne, digitaliseres. 

Løsningsbeskrivelsen for understøttelsen af Graviditetsforløbet i Almen Praksis indebærer, at 

PLSP udstiller et web-modul med et graviditetsoverblik og indtastningsformular til oprettelse af 

svangreforløbet og til graviditetsbesøgene målrettet almen praksis, som alle lægesystemerne 

kan give deres brugere adgang til via sikker sessionsoverdragelse.  

Graden af integration og ”kontekstoverdragelse” mellem lægesystemerne og web-modulet er 

fleksibel og implementeres efter aftale med lægesystemerne. Løsningen indeholder indhentelse 

af PRO-oplysninger til understøttelse af lægens oprettelse af graviditetsdata ifm. 1. lægebesøg. 

Dette vil i pilotafprøvning ske via Min Læge Appen. Når hovedprojektet og Graviditetsappen 

teknisk er klar til det, vil praksissiden indgå i den fælles PRO-arkitektur.  

Der er nedsat lægefaglig brugergruppe og en projektgruppe med deltagelse af PLO, PLSP og 

MedCom, som koordinerer det tekniske udviklingsarbejde med SDS, Trifork og lægesystemleve-

randørerne. Udviklingsarbejdet følger hovedprojektets tidsplan med forventet opstart af pilot-

afprøvning 15. september 2021 i København, Odense og Aabenraa. 

4. Digitale Kørekortsattester (Rikke) 

EG Digital Welfare har indgået kontrakt med København, Frederiksberg, Aarhus og Mariager-

fjord Kommuner om en løsning, der digitaliserer indhentningen af lægeattester i forbindelse 

med kørekort. 

De fire kommuner igangsætter pilotafprøvning i løbet af marts 2021, når de igangværende end 

to end test og afprøvninger i et driftslignende set up er overstået.  

EG Digital Welfare har siden 2010 drevet den blanketserver der udveksler digitale lægeattester 

(LÆ-blanketter) mellem almen og speciallægepraksis, samt i dag 98 kommuner og ATP. De digi-

tale kørekortattester er udarbejdet i Dynamisk Blanketformat og er godkendt af PLO. 

Det vil ikke kræve nogen yderligere udvikling, opsætning eller aktivering i lægesystemerne at 

modtage og afsende digitale kørekortattester.  
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• Kørekortattesten vil, med borgerens forudfyldte oplysninger, blive hentet ned i lægesy-

stemet på samme måde som LÆ-anmodningerne  

• Borgeren bestiller tid som vanlig og skal møde frem i konsultationen ifm. udfyldelse af 

attesten.  

• Borgeren initierer afsendelsen af anmodningen til lægen, og dette kan i princippet ske 

kort tid før fremmøde i klinikken. Det kan derfor være nødvendigt at lægen manuelt ak-

tiverer opdatering af sagslisten i nogen lægesystemer. 

• Den udfyldte attest afsendes af lægen direkte fra lægesystemet som vanligt.  

• Borgers underskrift skal med den digitale løsning ikke påføres i lægens påsyn, men ind-

hentes i stedet via NemID og vil være påført anmodningen, når den modtages i lægesy-

stemet 

• Jf. § 31 stk. 41 i lov om kørekort skal der ikke længere vedhæftes et fysisk billede til atte-

sten, men attesten skal indeholde lægens bekræftelse af, at ansøgeren er kendt af læ-

gen, eller at ansøgeren over for lægen har godtgjort sin identitet 

• Betaling af attesten sker som vanligt (attesten betales af borger).  

 

Lægerne i de involverede kommuner vil blive orienteret når pilotafprøvningen igangsættes. 

Pilotprojektet koordinerer tæt med det igangværende projekt vedrørende digitalisering af køre-

kortområdet under Digitaliseringsstyrelsen. Der ligger en analyserapport fra april 2020 

https://digst.dk/media/23416/analyse-af-koerekortomraadet_sammenfattende-rapport_april-

2020.pdf  

Konklusionerne fra det efterfølgende arbejde i en taskforce for digitalisering af lægeattesten 

har peget på anvendelse af Den Dynamiske Blanket som bærende for løsningen. 

5. VDX-udbud (Tanja) 

Problem  
Primærsektor-forum orienteres om tildeling af ny VDX-kontrakt. 

 

Løsning 
MedCom har gennem de seneste måneder gennemført et offentligt EU-udbud om driften af 

den fællesoffentlige og tværsektorielle infrastruktur VDX. Udbuddet angik drift, service og sup-

port af VDX-infrastrukturen inklusive anskaffelse af videolicenser.  

Kontrakten blev underskrevet den 15. december 2020. Vinderen af udbuddet blev den eksiste-

rende VDX-leverandør Nuuday A/S (TDC NetDesign), som sammen med underleverandøren Ne-

tic A/S fortsat vil varetage driften af VDX.  

VDX har bl.a. grundet Corona-pandemien udviklet sig til i større grad at være en kritisk infra-

struktur med også stigende anvendelse i den direkte patientkontakt gennem apps i fx det virtu-

elle venteværelse i MinLæge. Derfor er der i den nye kontrakt lagt vægt på, at VDX skal være en 

sikker og stabil infrastruktur af høj kvalitet og med en god service, så brugerne får den bedst 

mulige videooplevelse.  

 

Ny kontrakt forventes implementeret senest ultimo marts 2021. 

 

Indstilling 
Til orientering 

6. Årshjul 01.05. og 01.11. (Tom/Michael J.) 

Opdateret årshjul er vedlagt som bilag 6.1. 

 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210058 

https://digst.dk/media/23416/analyse-af-koerekortomraadet_sammenfattende-rapport_april-2020.pdf
https://digst.dk/media/23416/analyse-af-koerekortomraadet_sammenfattende-rapport_april-2020.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210058
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