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I GANG MED FORLØBSPLANER 

I denne vejledning kan du læse om, hvordan din klinik kommer i gang med at 

anvende elektroniske forløbsplaner, samt lidt om indholdet i forløbsplanerne. Der er 

links til mere information, demovisninger og videovejledninger bag på denne folder. 

Forløbsplanerne er patientens plan, som udarbejdes i et samarbejde mellem 

patienten, den praktiserende læge og kliniksygeplejersken. Forløbsplanen giver 

patienten overblik over sit forløb i almen praksis, og støtter patienten i egenomsorg 

og viden om livet med en kronisk sygdom. Pt. er det muligt at udarbejde 

elektroniske forløbsplaner for KOL og diabetes samt hjertepatienter. 

Patienten kan få adgang til at se sin elektroniske 

forløbsplan i Min Læge app eller på 

www.forløbsplan.dk med digital signatur.  

 

På www.forløbsplan.dk kan patienten og de pårørende også læse artikler og 

videoer om KOL, diabetes samt iskæmisk hjertesygdom uden at logge ind.   

INDEN KLINKKKEN KAN KOMME I GANG MED AT UDARBEJDE 
FORLØBSPLANER ER DER NOGEN NØDVENDIGE FORBEREDELSER: 

1. Tilrettelæg klinikkens arbejdsgange med forløbsplaner  
Der er 2 nye funktioner i lægesystemet, som understøtter udarbejdelsen af 
patientens forløbsplan. Disse funktioner er Patientoverblikket og Indtastnings-
formularen til forløbsplanen. Hvordan funktionerne anvendes i jeres praksis og 
hvem der gør hvad, kan I selv vurdere og planlægge. På næste side gives en kort 
beskrivelse af funktionerne og forslag til, hvordan de kan anvendes i praksis. 

2. Styr på patient- og datagrundlag i lægesystemet 
For at værdier og diagnoser kan vises og anvendes i forløbsplanerne, er det 
nødvendigt, at de er oprettet med de rigtige koder i lægesystemet. 
Patientoverblikket er baseret på informationer om patienter i dit lægesystem. For at 
undgå at fx fraflyttede patienter optræder på listerne, anbefales det at opdatere 
patientfortegnelsen. Kontakt evt. din datakonsulent for at få hjælp. 

 

3. Klinikken skal indgå databehandleraftale med KiAP 

KiAP bearbejder og viser forløbsplanen for patienten (ingen andre) på 
www.forløbsplan.dk. Derfor skal der laves en databehandleraftale med KiAP.  

Den dataansvarlige i klinikken skal finde og underskrive databehandleraftalen på 
www.kiap.dk. Kontakt KiAP support ved behov (se bagsiden). 
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PATIENTOVERBLIKKET 

 

Du kan se oversigter over alle patienter i praksis, som har fået hhv. KOL, diabetes 

eller iskæmisk hjertesygdomsdiagnose indenfor de seneste 3 år. Det er også muligt 

at se patienter med ældre diagnoser. Du kan markere, hvis det ikke er relevant, at 

patienten er på oversigten og du kan sortere i kolonnerne og dermed få overblik 

over dine KOL, diabetes og iskæmiske hjertesygdomspatienter. Det er de nyeste 

værdier fra laboratoriekortet, der vises i oversigterne.  

FORMULARER 

 

Formularerne giver hjælp til indtastning af forløbsplanen. Værdierne overføres fra 

laboratoriekortet og hvis du skriver nye værdier i formularen, bliver de tilbageført til 

lægesystemets laboratoriekort. 

Når forløbsplaner er udfyldt og gemt får patienten adgang til at se den på 

www.forløbsplan.dk hvis patienten ønsker det. Det er også muligt at printe en 

miniudgave, som patienten kan få med sig.  

http://www.forløbsplan.dk/


KOM OG SE MERE PÅ STANDENE HOS KiAP OG MEDCOM PÅ LÆGEDAGE. 

Vi kan fortælle mere om hvordan I kommer i gang og vi kan demonstrere 
forløbsplanerne på vores skærm på standen. 
 

DU KAN FINDE FLERE INFORMATIONER HER: 

På www.kiap.dk kan du under praksis/forløbsplaner læse mere og se demo for 
læge/klinikvisningen og for patienten. Der er også nyheder, vejledninger og FAQ. 

 

 

SUPPORT 

Kontakt din lægesystemleverandør, hvis du har spørgsmål til anvendelsen af 
forløbsplanerne. 
Din lægesystemleverandør har udarbejdet en vejledning til anvendelsen af 
forløbsplanerne i dit lægesystem. 

Kontakt din regionale datakonsulent, hvis du vil have hjælp til at komme i gang med 
forløbsplanerne. 

Kontakt KiAP support hvis du har spørgsmål til databehandleraftalen:  
Tlf. 7196 8844 | mail: support@kiap.dk. 
Se www.kiap.dk for faglig information og videovejledninger om forløbsplanerne. 

Kontakt MedCom hvis du har spørgsmål til forløbsplansprojektet, eller har ønsker 

og forslag til ændringer: 

Tlf. 65432030 | mail: medcom@medcom.dk 

 

 


