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Emne:  Konsolidering af løsningen. Re-planlægning 
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Baggrund 

 
Styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner, besluttede den 18. maj 2020 at 

igangsætte en evaluering af den tekniske løsning. Baggrunden var at “PLSP og PL-forum har 
peget på et behov for at vurdere og sikre sig, at den tekniske løsning kan honorere de krav som 
følger af de nye aktiviteter og initiativer, der kan forankres i arkitekturen”, samt at PLSP og KiAP 

har påbegyndt arbejdet en række tiltag for at modne løsningen og samarbejdet såsom: “API-
baseret arkitektur”, “kobling mellem driftsmiljø og komponenter” og “Sikring af skalering, 

optimering og kvalitet” 
 

I efteråret 2020 udarbejdede KvalitetsIT (KIT) en rapport1 som belyste hvorvidt det 

eksisterende FLP system kunne understøtte forventningerne til de fremtidige behov, og foreslog 
en række anbefalinger til eventuelle forbedringer i forbindelse med at KiAP og PLSP har 

påbegyndt et samarbejde om en modning af FLP som helhed. 
 

En liste med rapportens anbefalinger er vist i nedenstående tabel. 

 

 

 
1 Microsoft Word - Digitale Forløbsplaner samlet opdateret 26102020 (medcom.dk) 

https://www.medcom.dk/media/11919/digitale-forloebsplaner_kvalitetsit_oktober-2020.pdf
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%201.b%20Konsolidering%20af%20l%c3%b8sningen%20samt%20replanl%c3%a6gning.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom
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Med afsæt i KIT’s rapport udarbejdede KiAP og PLSP et konsolideringskatalog indeholdende 

initiativer til aktiviteter og leverancer, som kommer både Forløbsplans-infrastrukturen, 

klyngevisninger og RKKP-indberetningerne til gode. Der blev planlagt et pilotprojekt der skulle 
udvikle en “minimodel” af den løsningsarkitektur, som forventedes at være grundlaget for den 

nye RKKP hjerte-indberetningsløsning.  
 

Efterfølgende har PLO, sammen med PLSP og KiAP, igangsat en ny automatisk 
indberetningsløsning fra almen praksis. Pilotprojektet med omdrejningspunkt i RKKP- 

indberetningerne via den konsoliderede forløbsplansteknologi er derfor indstillet, og der er 

behov for at re-planlægge projektet.   
 

Styregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner, besluttede den 8. juni 2022 at det videre 
arbejde (re-planlægning og gennemførsel af relevante aktiviteter) lægges i 

forløbsplansprojektets teknikgruppe, hvor de relevante parter ift. at løfte opgaven er 

repræsenteret, og at konsolideringsprojektet kan dermed lukkes. Teknikgruppen vil udarbejde 
et notat, som opgør projektets resultater frem til afslutningen. 

 
Re-planlægning 

 
På baggrund af styregruppens beslutning, er der i regi af FLP-teknikgruppen igangsat en re-

planlægning. Der har været afholdt et indledende møde hvor status på anbefalingerne fra KIT’s 

rapport er gennemgået og det er aftalt hvilke aktiviteter der skal videreføres i regi af FLP-
teknikgruppen. 

 
Status for konsolideringsaktiviteterne 

 

Konsolideringsaktiviteterne er primært gennemført i, på den organisatoriske og procesmæssige 
side. Der er tilvejebragt en god kommunikation og et godt samarbejde mellem KiAP og PLSP i 

relation til opdateringer, fejsøgninger og vedligehold. Desuden er der etableret en fælles 
løsning til at lave opslag i drifts-data, hvilket giver et bedre grundlag for en proaktiv indsats. 

 

Prioritering af anbefalingerne 
 

Anbefalingerne for løsningsarkitektur, sikkerhedsarkitektur og informationsarkitektur skal ikke 
videreføres. 

 
Alle anbefalingerne for driftsarkitekturen skal videreføres og opdeles i 5 aktiviteter: 

 

• Monitorering 

• Release af opdateringer 

• It-miljøer 

• Testdata 

• Support, driftsdata og audit 

 
Aktiviteterne skal beskrives operationelt og vil indgå i tidsplanen for 2023. 


