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Kommissorium for patientbrugergruppe til Forløbsplaner 

 

Grundlag 

Med den regionale økonomiaftale for 2016 blev det politisk aftalt at styrke indsatsen for men-

nesker med kronisk sygdom. I 2018 blev forløbsplan til patienter med KOL udbredt, dernæst til 

patienter med type-2 diabetes og i 2020 er den tekniske implementering af forløbsplan for is-

kæmisk hjertesygdom færdiggjort og er udbredt fra 2021. MedCom varetager projektledelsen 

for projektet som har en styregruppe med repræsentanter fra SUM, PLO, DR og SST. 

Patienterne har i dag adgang til forløbsplaner på www.sundhedsmappe.dk. Forløbsplanen kan 

også tilgås via et link i Min Læge App. Forløbsplanen vises ikke integreret i app’en, men ved skift 
til Sundhedsmappe.dk. Brugeren skifter altså fra en app-kontekst til en web-kontekst. Bruge-

rens login fra app’en genbruges af Sundhedsmappe, så der undgås dobbelt login. 

Forløbsplansprojektets styregruppe har ønsket at udvikle en integreret app visning i Min Læge 

og der er gennemført en analyse (HUMADE 2021) med udarbejdelse af et idekatalog, som er af-

rapporteret og prioriteret af projektets kliniske brugergruppe.  

Der er tidligere gennemført en evaluering (MUUSMANN 2020) af forløbsplanerne på Sundheds-

mappe, som peger på forbedringsforslag og ønsker fremsat af de interviewede patienter. 

Som led i arbejdet med at udvikle Forløbsplanerne i Min Læge appen og på Sundhedsmappe, 

oprettes en patientbrugergruppe bestående at patienter som er brugere af Forløbsplanerne. 

Formål 

Medlemmer af patientbrugergruppen har ansvar for at afprøve og vurdere ny funktionalitet i 

forløbsplaner på Sundhedsmappe og i Min Læge App og skal fremsætte og prioritere ønsker for 

ændringer og videreudvikling af patientens forløbsplan.  Dette skal ske på baggrund af medlem-

mernes egne erfaringer og ønsker og på baggrund af de gennemførte evaluerings- og  

analyserapporter. 

Gruppens input overleveres til videre behandling iht. projektets procedurer for håndtering af 

udviklings- og ændringsønsker. 

Patientbrugergruppens medlemmer skal endvidere bidrage med at sætte fokus på projektet via 

rette fora og kommunikationskanaler og bidrage til informations- og vejledningsmateriale, som 

projektet udvikler til patienterne. 
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Patientbrugergruppens medlemmer: 

Der nedsættes en undergruppe for hvert relevant sygdomsforløb (KOL, diabetes, hjertesyg-

dom).  

Hver undergruppe sammensættes af: 

• 3-5 brugere af forløbsplaner for det specifikke sygdomsforløb 

• 1 repræsentant fra den relevante patientforening 

• 1 repræsentant fra den kliniske brugergruppe (formanden) 

• 1 MedCom, mødeleder og referent 

 

Patientbrugergruppen kan indkalde specialister ad hoc til møder. 

 

Mødeplan: 

Undergrupperne for de enkelte patientforløb kan mødes samlet eller separat, afhængig af for-

mål og emne på de enkelte møder. 

Gruppen mødes 2-4 gange årligt á 3-4 timer pr. møde 

Der er forventes følgende møderække for patientbrugergruppen: (Aftales under 1. møde). 


