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IT i praksissektoren 

Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis 
 
Dato: Projektleder: 
August 2021 Rikke Viggers 
 

Deltagere: Leverandør: 
Sundhedsministeriet, PLO, Danske Regioner, 
Sundhedsstyrelsen, Datakonsulenterne, MedCom 

Lægesystemleverandørerne, KiAP, PLSP, Trifork, 
Duckwise, Humade 

Formål: 
Forløbsplanen har til formål at give patienter med kronisk sygdom et bedre overblik over deres behandlingsforløb og 
dermed bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbsplanen skal tage 
udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation. 

Formålet med udbredelsesprojektet er at forløbsplanerne tages i brug i alle almene lægepraksis så patienter med 
KOL, diabetes type 2 og iskæmisk hjertesygdom kan tilbydes en forløbsplan.  

Projektet har også til formål at styrke patientengagement og anvendelse af de digitale forløbsplaner via 
implementering af nye visninger og interaktive funktioner, som patienten får adgang til via Min Læge App. 

Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner  

Projektstatus 
Hjerteforløbsplanen er released med meget få aktiviteter grundet COVID-19 og manglende OK21 aftale. Der 
udarbejdes mere end 2.000 forløbsplaner ugentlig, men mange klinikker udarbejder fortsat ikke planer. 
Der er indgået samarbejdsaftale med datakonsulenterne om udbredelsesarbejdet og med 
lægesystemleverandørerne om support og drift af løsningen.  
Forløbsplansteknologien anvendes til RKKP indberetninger og til dannelse af klyngevisninger. 
Arbejdet med forbedring af visningen af forløbsplaner i MinLæge er igangsat. Humade har gennemført 
patientinterviews og brugertests samt interviews med forskningsmiljø og Hjerteforeningen. Endelig afrapportering fra 
Humade er sket til den kliniske brugergruppe som pba. Humades indsigter og idekatalog har bidragte med 
lægefaglige anbefalinger og prioriteringer som overdrages til udvikling i regi af Min Læge App. 
Største risiko i projektet 
Der er risiko for at forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne, og at anvendelsen ikke fastholdes. Imødegåelse 
sker ved at forløbsplanerne udvikles og videreudvikles i tæt samarbejde med de kliniske brugere, således at det 
klinisk faglige arbejde understøttes og der opleves tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved 
anvendelse af forløbsplanerne. Datakonsulenterne tilbyder hjælp til klinikkerne. Relancering af hjerteforløbs-planen 
med afsæt i OK21. Udarbejdelse af nyt informationsmateriale med fokus på klinikkernes anvendelse og gevinster. 
Forsinkelse i release af klyngevisninger pga afklaringer vedrørende DBA udgør en risiko for udbredelsen af 
forløbsplaner pga. manglende mulighed for synergi i informationsindsatsen og fordi arbejdet i klyngerne med 
forløbsplansdata kan medvirke til at fremme udbredelsen og anvendelsen af forløbsplaner. 

 

Milepæle  Plan Nået 
1. Hjerteforløbsplan released til drift i alle lægepraksissystemer 01.01.2021 1. februar 2021 
2. Automatisk aktivering af forløbsplaner idriftsat 30.06.2021 30. juni 2021 
3. Ny visning via Min Læge App released 01.11.2021  
4. Udbredelsesmål defineres iht. OK 21 31.12.2021  
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Monitorering 

Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis 

Aktive lægehuse pr. forløb 

 
 

Udarbejdede forløbsplaner 
 

 
 

Udbredelsesmål for andelen af aktive lægehuse og antal udarbejdede forløbsplaner fastlægges af OK21 

Målsætningen jf. OK18 var udarbejdelse af 75.000 planer årligt. 


