
 

 

 

 

 

Dagsorden til møde i styregruppen for udbredelse af digitale 
forløbsplaner d. 10 februar 
 

 

Mødet afholdes d. 10 februar kl. 13:00-15:00. Mødet afholdes virtuelt, link i 

mødeindkaldelse.  

 

Dagorden 

 

1.    Opsamling fra sidste styregruppemøde 

2.    Ny patientvisning i Sundhedsmappen og MinLæge  

3.    Release af Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom 

4.    Status på udbredelse af forløbsplaner 

5.    Teknisk udvikling og konsolidering i 2021 

6.    Budget for 2021 

7.    Projektets risici 

8.    Næste møde 

 

1.    Opsamling fra sidste styregruppemøde 

 

a) Graviditetsforløb i almen praksis 

b) Klyngevisning af forløbsplansdata 

c) FMK integration 

d) Forankring af arbejdet for deling af forløbsplaner i et samlet patientoverblik 

 

Problem 

Styregruppen orienteres om opfølgning på udvalgte emner, der blev drøftet ved 

styregruppemødet d. 16. november, eller som er behandlet i skriftlig proces efterfølgende. 

 

Baggrund  

a) Graviditetsforløb i Almen Praksis 

Styregruppen har i en skriftlig proces godkendt, at der afsættes 2.510.650 + lønmidler til 

MedCom fra bevillingen til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen 

praksis til udvikling af graviditetsløsningen i 2021 jf. løsningsforslag udarbejdet af PLSP, 

PLO og MedCom i fællesskab. Der er ikke aftalt midler til hypercare, drift og vedligehold. 

Løsningsforslaget indeholder indhentelse af PRO-oplysninger til understøttelse af lægens 

oprettelse af graviditetsdata ifm. første lægebesøg. Dette vil i piloten ske via appen 

MinLæge, hvilket er aftalt med graviditetsprojektets projektledelse, og som dets 

styregruppe orienteres om. Når graviditetsprojektet og Graviditets-appen teknisk er klar til 

det, vil praksissiden indgå i den fælles PRO-arkitektur. Der er nedsat en lægefaglig 

brugergruppe og en projektgruppe med deltagelse af PLO, PLSP og MedCom, som 
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Side 2 

koordinerer det tekniske udviklingsarbejde med SDS, Trifork og 

lægesystemleverandørerne. Udviklingsarbejdet følger hovedprojektets tidsplan. 

  

b) Klyngevisning af forløbsplansdata 

Styregruppen er løbende blevet orienteret om status på pilotafprøvning på klyngevisning 

af forløbsplansdata. Rikke Viggers orienterer om status på KiAP’s pilotafprøvning. 

 

c) FMK integration 

Medicinoplysninger i lægesystemet forløbsplansformular: 

Teknikgruppen har udarbejdet et løsningsforslag, som indebærer , at medicinen fremover 

hentes til forløbsplanerne direkte fra FMK og ikke via lægesystemerne. Der arbejdes 

fortsat med afklaring og løsningsbeskrivelse i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. 

Rikke Viggers orienterer om status for arbejdet. 

 

d)  Forankring af arbejdet for deling af forløbsplaner i et samlet patientoverblik  

Styregruppen godkendte d. 16. november, at der blev udviklet snitflade/API til deling af 

forløbsplaner til afprøvning i et Samlet Patientoverblik. 

Rikke Viggers orienterer om status for arbejdet. 

 

Løsning 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringerne til efterretning. 

 

2.    Ny patientvisning i Sundhedsmappen og MinLæge 

 

Problem 

Styregruppen orienteres om ny patientvisning i Sundhedsmappe og om arbejdet med 

Forløbsplansvisning i MinLæge. 

 

Baggrund 

Parallelt med implementering af hjerteforløbsplanen er der arbejdet med udvikling af 

patientvisningen på Sundhedsmappe for KOL, diabetes og hjertepatienter. Udviklingen er 

sket pba. indsigter fra Humade’s arbejde med Hjerteforløbsplanen på Sundhedsmappe.  

Den nye patientvisning er idriftsat primo februar 2021. 

Arbejdet med forbedring af visningen af Forløbsplaner i MinLæge er igangsat. Dels en 

proces med patientinddragelse ved Humade og dels et teknisk spor. Arbejdet forankres 

sundhedsfagligt i projektets kliniske brugergruppe. 

 

Løsning 

Formand for den kliniske brugergruppe Henrik Rasmussen, demonstrerer og redegør for 

den nye patientvisning på Sundhedsmappe og for visionerne for det kommende arbejde 

med MinLæge. 

Rikke Viggers fremlægger foreløbig tidsplan for arbejdet med MinLæge. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringerne til efterretning. 

 

3.    Release af Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom 

 

Bilag 1: Information til læger om Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom 

 

Problem 

Styregruppen orienteres om release af Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom. 

 



 

Side 3 

Baggrund 

Forløbsplan for Iskæmisk Hjertesygdom er releaset til pilotafprøvning pr. 7. december 

2020. 14 klinikker indgår i piloten, og der gennemføres praksisbesøg involverende alle 

lægepraksissystemer. Release til alle klinikker er planlagt til d. 15. februar 2021. 

 

Løsning 

Rikke Viggers orienterer om plan for udbredelses- og kommunikationsaktiviteter ifm. 

release af Hjerteforløbsplanen. 

Planen er udarbejdet under hensyntagen til, at OK21 endnu ikke er afklaret, og at rammer 

og retning for udbredelsen dermed ikke er fastsat. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringerne til efterretning og drøfter forslag til 

yderligere aktiviteter. 

 

4.    Status på udbredelse af forløbsplaner 

 

Problem 

Styregruppen orienteres om status på udbredelse af forløbsplaner, forslag til nye 

statistikker og aktuelle udbredelsestiltag. 

 

Baggrund 

Antallet af forløbsplaner oprettet i 2020 er 62.180 (48.781 diabetes og 13.399 KOL).  

Målsætningen om 75.000 forløbsplaner i 2020 er således ikke opnået. 46.909 

forløbsplaner er gjort tilgængelig for patienterne på Sundhedsmappe (Hvis patienten har 

angivet gerne at ville se sin digitale forløbsplan, bliver planen automatisk sendt til 

Sundhedsmappe). Udbredelsesaktiviteterne har i det meste af 2020 været begrænsede af 

COVID-19 smitten. 

 

Løsning 

Rikke Viggers fremlægger forslag til nye statistiker over udbredelsen af forløbsplaner for 

KOL, diabetes og hjerteforløbsplaner. Statistikkerne illustrerer i højere grad den aktuelle 

aktivitet og kan medvirke til at målrette udbredelsesaktiviteterne. 

Derudover orienteres styregruppen om status og planer for udbredelsesaktiviteter .  

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen godkender at de nye statistikker erstatter de tidligere 

månedligt fremsendte statistikker. 

Det indstilles, at styregruppen tager orientering om status på udbredelse og 

udbredelsesaktiviteter til efterretning og drøfter yderligere tiltag i lyset af den manglende 

OK21. 

 

5.    Teknisk udvikling og konsolidering i 2021 

 

Problem 

Styregruppen orienteres om den tekniske udviklingsplan for 2021 og om status på 

arbejdet med anbefalingerne i KvalitetsIT’s analyse af den tekniske løsning til udarbejdelse 
af Forløbsplaner. 

 

Baggrund 

Morten Bruun Rasmussen fremlagde d. 16. november resultatet af den tekniske analyse. 

KiAP og PLSP har efterfølgende arbejdet på et oplæg til prioritering og udmøntning af 

anbefalingerne. Arbejdet er endnu ikke klar til fremlæggelse for styregruppen. 



 

Side 4 

Projektets teknikgruppe har udarbejdet plan for den tekniske udvikling i 2021 . 

  

Løsning  

Rikke Viggers orienterer om status for arbejdet med anbefalingerne fra KvalitetsIT. 

Rikke Viggers fremlægger teknikgruppens plan for udviklingsarbejdet i 2021 . 

 

Indstilling 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringerne til efterretning. 

 

 

6.    Budget for 2021 

 

Bilag 2: FLP regnskab 

Bilag 3: Budget for 2021 

 

Problem 

Styregruppen fremlægges forslag til budget for 2021 (bilag 3). 

 

Baggrund 

Styregruppen blev præsenteret for et foreløbigt budget d. 16. november 2020.  

 

Løsning   

Rikke Viggers fremlægger forslag til budget for 2021. Budgettet er udarbejdet iht. 

Forståelsespapir vedr. økonomi og udmøntning af midler til teknisk udvikling, udbredelse 

og drift af forløbsplaner i almen praksis (22. december 2017). Der er budgetteret med 

overførsel af 6.366.945 kr. fra 2020 jf. regnskab for 2020. 

  

FLP-projektets konkrete aktiviteter og konsolideringstiltag er i 2021 er endnu ikke endelig 

planlagte og må forventes at kunne medføre en ændret fordeling af FLP-midlerne inden 

for den kendte økonomiske ramme. 

 

Det indstilles, at styregruppen godkender det forelagte budget for 2021 med de nævnte 

forbehold. 

       

7. Projektets risici 

 

Bilag 4: Identificerede risici og muligheder – Forløbsplaner februar 2021 

 

Problem 

Styregruppen orienteres om projektets risici og skal tage stilling til eventuelle 

korrigerende handlinger jf. bilag 4. 

 

Baggrund 

Projektets væsentligste risici:  

 

1) Udbredelse. Risiko for at forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne, og at 

anvendelsen ikke fastholdes  

2) Hjerteforløbsplan. Manglende retning for udbredelsesarbejdet indtil OK21 er afklaret. 

3) Teknik. Behov for konsolidering mhp. at kunne honorere krav som følge af nye 

aktiviteter, som forankres i løsningen. 

4) Covid-19. Risiko for tab af momentum i udbredelsen. 

 



 

Side 5 

Ad 1) Løsningen 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. De opsøgende 

udbredelsesaktiviteter planlægges under hensyntagen til OK21, når aftale er indgået. 

 

Ad 2) Hjerteforløbsplanen releases til drift i alle klinikker medio februar 2021. Resultatet af 

OK21 afventes, og udarbejdelse af informationsmateriale ifm. release koordineres med 

parterne. 

 

Ad 3) Forløbsplanerne bygger på en kompleks teknisk løsning, som driftes og 

videreudvikles af organisatorisk adskilte leverandører (PLSP, KIAP og LPS), som alle leverer 

tekniske løsningselementer og faglige ressourcer til løsningen. De involverede 

leverandører udarbejder et fælles oplæg til prioritering og udmøntning af anbefalingerne i 

KvalitetsIT’s analyse af den tekiske løsning. 
 

Ad 4) Der har været fald i antallet af udarbejdede planer, som må tilskrives COVID-19. 

Konferencer og undervisning er aflyst. Udviklingen følges fortsat, og aktiviteten er 

stigende. Det er forventningen, at release af hjerteforløbeplanen kan være med til at 

revitalisere løsningen. 

 

Det indstilles, at styregruppen tager risikovurderingen til efterretning og drøfter 

korrigerende handlinger. 

 

8.    Næste møde 

Næste styregruppemøde er d. 19. maj kl. 13:00-15:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


