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Mødetitel 26. Primærsektor-forum møde 

Mødedato 10. marts 2021 

Tidspunkt 13-16 

Sted Videomøde, ghe@rooms.vconf.dk eller via en browser (helst 

Chrome) https://rooms.vconf.dk/webapp/#/?confe-

rence=ghe@rooms.vconf.dk 

Deltagere Martin Bagger Brandt, PLO 

Nicholas Christoffersen, PLO 

Ea Busch-Petersen, Danske Regioner 

Michael Frank Christensen, PL-forum, EG Healthcare 

Louise Koppel, EG Healthcare 

Kjeld Gandrup, CompuGroup Medical 

Michael Munk Jakobsen, NOVAX 

Poul Aver, GANGLION 

Anne Bukholt Pedersen, FAPS 

Jan Kristensen, KiAP 

Jesper Sørensen, PLSP 

Kristoffer Stegeager, Region Midt 

Rikke Viggers, MedCom 

Lars Hulbæk, MedCom 

Michael Johansen, MedCom 

Marianne Broholm, MedCom 

Anne Kathrine Leksø, MedCom 

Alice Kristensen, MedCom 

Tina Bjørnsholm, MedCom 

Tom Sørensen, MedCom 

Gitte Henriksen, MedCom (referent) 

 

Afbud fra Anne Mette Marker Mertz, FAPS 

Niels Ulrich Holm, PLO (stopper i gruppen) 

Dagsorden: 

1 Velkomst og præsentation v./MedCom 

Niels Ulrich Holm stopper i gruppen. 

Referatet fra sidst findes her: https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-

kurser/primaersektor-forum 

 

2 LUNA projektet v./Kristoffer Stegeager 

Problem  

Som led i nedlunkningen af Praksys.dk-projektet, blev Luna-programmet etableret med det 

formål at etablere et it-system til administration af praksissektoren.  

Praksisforum har flere gange efterspurgt information om programmet.  

 

Løsning 

E-mail: ghe@medcom.dk 

24. februar 2021 

mailto:ghe@rooms.vconf.dk
https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/primaersektor-forum
https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/primaersektor-forum
http://adlegacy.abledocs.com/117063/19e84b4cf861ec19604e4b0570063c66/DA
http://adlegacy.abledocs.com/117063/19e84b4cf861ec19604e4b0570063c66/DA
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Projektleder for LUNA-programmet Kristoffer Stegeager kommer og holder oplæg om pro-

grammet. 

 

Indstilling 

Det indstilles til, at Primærsektor-forum tager oplægget til efterretning. 

 

3 Oplæg fra PLO og PLSP om aftaledeling v./Nicholas og Jesper 

Problem 

Aftaledelingsprojektet forventes at gå i drift i foråret 2021, hvormed aftaler fra almen prak-

sis deles on-demand via PLSP til NSP. Fra juni også FAPS aftaler. 

 

Løsning 

PLO og PLSP orienterer om den tekniske løsning, det aftalemæssig setup (jura og finansie-

ring for alle PLO-klinikker og planen for kommunikation til klinikkerne. 

Dertil drøftes de fremtidige perspektiver for datadeling via infrastrukturen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at gruppen kort drøfter, hvordan hele aftaledelingssetuppet kommer til at se 

ud. 

 

4 Orientering fra PLO om COVID-19 aktiviteter v./Nicholas 

Problem  

Bivirkningsindberetning; PLO giver en status på hasteimplementeringen af bivirkningsindbe-

retningen i alle lægepraksissystemer. 

Grp10-udtræk; SUM ønsker, at almen praksis kan finde borgere i gruppe 10 (Personer på 

under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb 

ved COVID-19) og indkalde dem til vaccination. PLO og PL-forum arbejder på mulige løsnin-

ger for udtræk i lægepraksissystemerne. Gruppe 10 skal inviteres til vaccination i perioden 

medio april til medio maj. 

Automatisk testsvar håndtering; klinikkernes indbakker er i dag oversvømmet af negative 

testsvar på COVID19, hvilket vil stige i takt med en intensivering af teststrategien ifm. gen-

åbningen, hvorfor PLO er i dialog med PL-forum og PLSP om mulige tekniske løsninger for 

en automatisk håndtering i lægepraksissystemet. 

 

Indstilling 

Det bør drøftes på mødet i hvilket omfang disse tre aktiviteter kræver inddragelse af Med-

Com ift. test og certificering samt øvrige tværgående koordinering med eller konsekvenser 

for andre aktiviteter. 

 

5 Orientering om henvisningsprojektet v./Alice 

Baggrund 

I 2020 blev der i følgegruppen for forbedring af henvisning til sygehusbehandling udarbejdet 

en løsningsbeskrivelse for forbedring af kommunikation ved henvisning og visitation til syge-

husbehandling. En implementering af løsningsbeskrivelsen vil resultere i en forbedret og 

ensartet anvendelse af eksisterende standarder samt en mindre revision af bookingsvar. Der 

er i almen praksis og i regionerne enighed om, at implementeringen af løsningsbeskrivelsen 

vil forbedre håndteringen og visitationen af patienter henvist fra almen praksis til sygehus-

behandling, og reducere risikoen for at patienten ”falder mellem to stole”. 
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Løsning 

Der er udarbejdet en PID til projektet, men grundet manglende finansiering af regionernes 

implementering af løsningen, afventer projektet en afklaring af dette. 

Alice Kristensen vil på mødet gennemgå en status på projektet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at gruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

6 Diagnosekort i almen praksis v./Tina 

Problem 

Diagnosepakke foreligger pt. i en version 0.8 indeholdende:  

Introduktion til diagnosekodning i almen praksis (v. 0.7),  

Brugerhistorier og prototype (v. 0.5) og  

Testprotokol og godkendelse (v. 0.6). 

Der er her i Q1 2021 ved at blive afholdt workshops med WinPLC, NOVAX og XMO med pri-

mære formål at få afprøvet og diskuteret en eller flere modeller for Diagnosekortets inte-

gration og anvendelse i lægesystemerne.  

PLO har bedt om forlængelse af projektet med 6 måneder med det ønske at pilotafprøve 

den kommende løsning i storskala i 2. halvår 2021 samt at forberede og planlægge aktivite-

ter for national udbredelse i almen praksis. 

 

Løsning 

Projektleder Tina Aagaard Bjørnsholm fra MedCom giver en mundtlig orientering om status, 

fremdrift og reviderede planer for projektet, herunder revideret tidsplan inkl. nye projektak-

tiviteter og erfaringer fra de afholdte workshops.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at gruppen kort drøfter projektets status og plan, og tager orienteringen til 

efterretning. 

 

7 Orientering om videre arbejde med intelligent indbakke i MedCom12 v./Tom 

Problem 

I forbindelse med gennemgang af meddelelser i projektet ”Den Intelligente Indbakke”, som 

almen praksis modtager, er det observeret, at det er særligt tidskrævende for lægerne at 

gennemgå og håndtere laboratoriesvar. Der er blandt de 7 læger, der har deltaget i projek-

tet, blevet foretaget en undersøgelse af mulig automatisk håndtering af laboratoriesvar så-

ledes, at svar potentielt arkiveres automatisk på patienten, hvor lægen først behøver at ori-

entere sig i svarene, når patienten har konsultation. Herudover indikerer undersøgelsen li-

geledes, at der er et potentiale for automatiske svar på laboratoriesvar til patienten. Speci-

fikt viste undersøgelsen, at for blodprøvesvar kan ca. 33% (ca. 3,9 mio. stk./år) af alle svar 

håndteres automatisk ved status normal. Herudover kan yderligere ca. 20% (ca. 2,4 mio. 

stk./år) håndteres mere intelligent i forbindelse med allerede indkaldt kontrol. Disse auto-

matiserede håndteringer kræver dog, at lægen i forbindelse med bestilling tager stilling til, 

hvorledes svaret ved modtagelse skal håndteres i lægens eget system. 

 

Undersøgelsen af potentiel automatiseret håndtering af laboratoriesvar indikerer, at der kan 

være meget at hente i tidsbesparelse. Det er derfor i styregruppen for Digital Almen Praksis 



 

 4 

besluttet, at der arbejdes mere i dybden med potentialet, så en mere valid effektiviserings-

gevinst af laboratoriesvar findes. 

 

Løsning 

Viser undersøgelsen et godt potentiale, vil en løsning kræve nogle tekniske tiltag, hvor der 

skal fokuseres på muligheden for at sammenkoble laboratorierekvisitionen og laborato-

riesvaret. WebReq-løsningen understøttede tidligere en sammenkobling via tilbagesvarsløs-

ningen (men ikke markering for håndtering ved modtagelse i lægens system). Tilbagesvars-

løsningen er imidlertid blevet taget ud af drift. Vil man udnytte potentialet ved automatise-

ring af laboratoriesvar, skal der findes en teknisk løsning, der kan håndtere sammenkoblin-

gen (Rekvisitions-UUID retur fra WebReq, når lægen rekvirerer), mens opmærkningen til se-

nere håndtering ved modtagelse kan foretages i lægens eget system. Besluttes løsningen 

udviklet, skal finansieringen først klarlægges for både udvikling og efterfølgende drift. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at gruppen tager orienteringen til efterretning. 

 

8 Etablering af koordineringsgruppe for Min Læge v./Tom og Martin 

Baggrund 

I det seneste års tid har der været et stigende behov for at udnytte Min Læge som platform 

for eksponering af andre projekter og aktiviteter. I 2020 har hovedfokus været at under-

støtte aktiviteter i forbindelse med COVID-19 med bl.a. videokonsultation og testsvar. I 

MedCom 12 vil der udover COVID-19 også være integration til en række andre projekter for-

ankret i MedCom. Herudover er al grundfunktionalitet ved udgangen af 2020 færdigudvik-

let. 

 

Problem 

I forbindelse med det den øgede aktivitet i forbindelse med COVID-19 og integration til en 

række MedCom-projekter, har der i 2020 været en række udfordringer med koordineringen 

af både aktiviteter og ressourcer. Herudover har der siden første release af Min Læge været 

udfordringer ang. kvaliteten, også i forholdt til lægesystemernes og klinikkernes understøt-

telse af grundfunktionaliteten.  

 

Løsning 

MedCom og PLO har på baggrund af de identificerede problemstillinger igangsat en fælles 

koordinering, hvor der på ugentlig basis følges op på projekter med snitflader til Min Læge. 

Det er projekter, hvor både MedCom og PLO har ejerskab og/eller projektledelsesansvar. 

Det drejer sig aktuelt om Graviditetsunderstøttelse i almen praksis, Forløbsplaner, PRO (pa-

tientrapporterede oplysninger), Videoløsninger, Diagnosekort og Prøvesvar til patienter. 

MedCom og PLO følger i fællesskab op på leverancer, tidsplan og budget for de dele af pro-

jekterne, som er relevante for Min Læge og app’ens underliggende infrastruktur. 

 

Som led i denne opfølgning iværksættes også kvalitetssikring ift. lægesystemernes og klinik-

kernes understøttelse af grundfunktionerne i Min Læge. Herunder e-konsultation, videokon-

sultation, tidsbestilling, diagnoser, prøvesvar og henvisninger. Det foreslås at nedsætte en 

QA-gruppe med en projektleder eller en product owner og evt. en brugerrepræsentant 

(læge eller anden klinikmedarbejder) pr. lægesystem. QA-gruppen mødes 3-4 gange årligt 

og følger op på den nævnte oversigt, samt drøfter specifikke udfordringer og positive erfa-

ringer pr. lægesystem. 
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MedCom og PLO sekretariatsbetjener gruppen i fællesskab, og rapporterer til PL-forum, 

DAP-styregruppen og ML-styregruppen efter behov. 

 

Indstilling 

Det indstilles at gruppen tager orienteringen til efterretning. Herudover drøfter gruppen en 

sammensætning af QA-gruppen og beslutter igangsætning af gruppen. 

 

9 Adgang til LPS-brugervejledninger, releasenotes og driftsinformationer v./Rikke 

Problem 

Datakonsulenterne i alle regioner indgår i udbredelsesaktiviteter ifm. MedComs praksispro-

jekter. Eksempelvis i forløbsplansprojektet, hvor der har været afholdt samlet undervisning 

for datakonsulenterne og LPS-support, mhp. at styrke samarbejde og vidensdeling ifm. ud-

bredelse og support til lægerne. Forløbsplansprojektet har udarbejdet generelle vejlednin-

ger som findes på www.kiap.dk. Datakonsulenterne efterspørger adgang til opdaterede vej-

ledninger fra de enkelte lægesystemer for at kunne supportere klinikkerne bedst muligt. Ge-

nerelt og i forbindelse med konkrete udbredelsesaktiviteter. 

Datakonsulenterne efterspørger også adgang til releasenotes og information om driftsfor-

styrrelser mhp. at klinikbesøg kan gennemføres.  

 

Løsning 

Datakonsulenterne har en fælles mailadresse: datakonsulenterne@googlegroups.com som 

vil kunne anvendes til udsendelse af opdaterede vejledninger, releasenotes og driftsinfor-

mation fra lægesystemleverandørerne. Datakonsulenterne har i forvejen tilmeldt sig ny-

hedsbreve fra alle lægesystemleverandører. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at lægesystemerne drøfter muligheden for, at der fremadrettet udsendes re-

levant information fra lægesystemerne til denne mailadresse. 

 

10 Testcamp 2021 v./Michael 

Problem 

Orientering om kommende testcamp i efteråret 2021. 

Kort opsummering på opgaveemner. 

 

Indstilling 

Tages til efterretning 

 

11 Orientering v./alle 

Bilag 

Se bilag 11.1 

 

12 Evt. 

Spørgsmål til orienteringspunkterne 

Ny mødedato 

 

Med venlig hilsen 

MedCom 

http://www.kiap.dk/
mailto:datakonsulenterne@googlegroups.com
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