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

Dato 13. januar 2022 

Navn Orienteringspunkter til Primærsektor-forum møde 

Email ghe@medcom.dk 

1. Status på Digital almen praksis (Tom) 

Se bilag 1.1 

2. Status på Forløbsplansprojekter (Rikke) 

Aktuel status er, at overførsel af pausemarkeret medicin er testet i 4 lægesystemer. Der arbej-

des aktuelt med gennemgang af egentest og planlægning af de sidste certificeringer. Løsningen 

forventes idriftsat ultimo januar.  

Den integrerede visning af forløbsplanerne i Min Læge App er forsinket. Der stiles mod en før-

ste release primo 2022. 

Med OK22 er alle klinikker forpligtet til at udarbejde minimum 5 nye forløbsplaner hvert år. Ud-

bredelsesindsatsen tilrettelægges iht. dette med en mere opsøgende indsats overfor klinikker, 

som ikke er kommet i gang endnu. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale i form af vide-

oer, som findes her https://kiap.dk/kiap/praksis/forloebsplaner.php og en podcast som adres-

serer spørgsmål vedrørende OK krav og forventninger til forløbsplanerne kan findes her 

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/kiap-kvalitet-i-almen-prak-

sis/id1581646553?i=1000539547667 

Se uddybet status (pr. november 2021) i bilag 2.1. 

3. Status på Graviditetsprojektet (Rikke) 

Pilotafprøvningen af den digitale løsning til understøttelse af graviditetsforløbet skal efter pla-

nen igangsættes 10. januar. PLO, PLSP, Lægesystemleverandørerne og MedCom samarbejder 

om at understøtte løsningen på praksissiden. PLSP har udviklet ”Digital Svangrejournal” som er 

en webbaseret løsning der stilles til rådighed for klinikkerne. Løsningen understøtter indhent-

ning af spørgeskemaoplysninger fra de gravide via Min Læge App og henvisning til fødestedet 

fra lægepraksissystemet via servicekald mod PLSP. I alt 16 klinikker fra Odense, København og 

Aabenraa deltager i pilotafprøvningen som afsluttes i juni 2022. 

Se uddybet status (pr. november 2021) i bilag 3.1 

4. Evaluering af den nye epikrisestandard 

Orientering om resultatet af Evaluering af den nye epikrisestandard under punkt 1 på dagsorde-

nen. 

Se evalueringsrapport i bilag 4.1 

5. Høring om MedCom vejledning til kommunerne vedr. SOR enheder med lokations-

numre sendt til lægesystemleverandørerne (Jeanette) 

Kort orientering om høring under punkt 1 på dagsordenen. 

Se høringsmail i bilag 5.1 

6. FORTROLIGT: SDNv4-udbud (orientering) (Tanja) 

Problem  

Primærsektor-forum orienteres om det kommende SDNv4-udbud. 

 

https://kiap.dk/kiap/praksis/forloebsplaner.php
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/kiap-kvalitet-i-almen-praksis/id1581646553?i=1000539547667
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/kiap-kvalitet-i-almen-praksis/id1581646553?i=1000539547667
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_orienteringspunkter130122.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom
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Løsning 
SDN står i de kommende år over for en udbudsudsættelse. Udbudsprocessen er derfor igangsat 
og planlagt med de vanlige faser med en opstartsfase, en udbudsplan med fokus på udarbejdel-
sen af et udbudsdesign over forberedelse med markedsdialog og udarbejdelse af kravspecifika-
tion til selve udbuddet og tildelingen.   
 
I opstartsfasen har der været fokus på en række afklaringer med involvering af relevante parter, 
som skal være med til at fremtidssikre SDN forretningsmæssigt, teknologisk og sikkerhedsmæs-
sigt, herunder ift. cybersikkerhed - samt imødekomme eventuelle krav til ny funktionalitet. I af-
klaringsfasen har der bl.a. været lagt vægt på teknologier som SD-WAN, 5G, Software VPN og 
IPv6.   
 
Udgangspunktet er dog fortsat, at SDN vil være en netværksinfrastruktur, hvortil parterne har 
forskellige tilslutningsmuligheder – og med et aftalesystem, som styrer udstilling af og aftaler 
om adgang til services.   
 
Udbuddet er organiseret under MedComs styregruppe med en udbudsstyregruppe for den 
mere løbende opfølgning og kvalificering af udbuddet, en projektledelse og projektgruppe be-
stående af primært medarbejdere hos MedCom samt udbudskonsulenter / udbudsassistance. 
SDN-brugergruppen med repræsentation af bl.a. lægesystemleverandør vil blive orienteret og 
involveret efter behov.  
 
Som konsekvens af udbuddet vil de tilsluttede parter skulle forberede og varetage migreringen 
til SDNv4, herunder afholde de lokale omkostninger jf. tilslutningsaftalen. Da den samlede mi-
grering efter sidste SDN-udbud endte med at tage ca. 2 år, forventes også et fokus på at sikre 
en mere strømlinet migrering til SDNv4.  
 
Næste skridt i udbudsprocessen er behandling af forslag til løsnings- og udbudsdesign i udbuds-
styregruppen den 3. februar 2022 frem mod indstilling til MedComs styregruppe.  
 
Ny kontrakt forventes implementeret senest 1. april 2024. 
 
Indstilling 

Til orientering 

 

7. Status på implementering af aftale mellem RLTN og PLO vedr. dosisdispensering 

(Tom) 

Lige før jul blev der mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO indgået en mid-

lertidig covid-aftale om dosispakket medicin til borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, 

sygepleje eller plejehjem og botilbud i perioden frem til 1. april 2021. Lægerne vil i perioden få 

et honorar på 450,- pr. dosiskort de opretter. 

 

Alle sejl er sat ind for, at det bliver en succesfuld implementering i kommunerne. Der er udar-

bejdet pjecer, arbejdsgangsbeskrivelser samt webinar i alle 5 regioner for kommunerne, hvor 

der vil være oplæg fra Aalborg Kommune, som denne aftale tager udgangspunkt i. 

 

Funktionalitet til understøttelse af dosisdispensering er allerede udviklet i LPS’erne, men er ikke 

tilstrækkeligt taget i brug i almen praksis. Der kan være forskellige årsager til den lave ibrugtag-

ning, men der er et ønske fra parterne (RLTN og PLO) om, at almen praksis bliver klædt godt på. 

 

Der er blevet diskuteret forskellige tiltag, der skal klæde almen praksis bedre på. Der har været 

foreslået store webinarer for læger for hvert lægesystemer og instruktionsvideoer udsendt fra 

de sædvanlige kanaler fra systemleverandørerne. 
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Der afholdes et møde fredag 07.04.2022, hvor de forskellige tiltag vurderes, hvorefter de ende-

lige tiltag aftales. 


	1. Status på Digital almen praksis (Tom) 
	2. Status på Forløbsplansprojekter (Rikke) Aktuel status er, at overførsel af pausemarkeret medicin er testet i 4 lægesystemer. Der arbejdes aktuelt med gennemgang af egentest og planlægning af de sidste certificeringer. Løsningen forventes idriftsat ultimo januar. Den integrerede visning af forløbsplanerne i Min Læge App er forsinket. Der stiles mod en første release primo 2022. Med OK22 er alle klinikker forpligtet til at udarbejde minimum 5 nye forløbsplaner hvert år. Udbredelsesindsatsen tilrettelægges iht. dette med en mere opsøgende indsats overfor klinikker, som ikke er kommet i gang endnu. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale i form af videoer, som findes her https://kiap.dk/kiap/praksis/forloebsplaner.php og en podcast som adresserer spørgsmål vedrørende OK krav og forventninger til forløbsplanerne kan findes her https://podcasts.apple.com/dk/podcast/kiap-kvalitet-i-almen-praksis/id1581646553?i=1000539547667 Se uddybet status (pr. november 2021) i bilag 2.1. 
	3. Status på Graviditetsprojektet (Rikke) 
	4. Evaluering af den nye epikrisestandard 
	5. Høring om MedCom vejledning til kommunerne vedr. SOR enheder med lokationsnumre sendt til lægesystemleverandørerne (Jeanette) 
	6. FORTROLIGT: SDNv4-udbud (orientering) (Tanja) 
	7. Status på implementering af aftale mellem RLTN og PLO vedr. dosisdispensering (Tom) 

