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2. Orientering om opstart af QA-proces med systemhusene 
om Min Læge app’en

• Gennemføres af Virgilerne (Mikkel) i samarbejde med 

PLSP og lægesystemerne. 4 ud af 5 lps-deltagere er 

fundet.
• PLO, MedCom og Trifork deltager efter behov

• Proces:

• FASE 1: Kortlægning via 2-3 møder

• Sættemøde inden sommerferien

• Afslutning omk. Sept/okt. 

• FASE 2: Fælles plan for tilretning og evt. 

videreudvikling

• Offentliggørelse af ”ML-hønsestrik” efterår 2021 



3. Orientering om forsinkelser på den nationale 
serviceplatform og konsekvenser for projekter i almen praksis 

• MedCom og PLO har bedt 
SDS om

• Klar tidsplan for de 
”nationale leverancer” til 
disse to projekter

• Behov for re-
planlægning af især 
implementering af 

Samlet Patientoverblik

• Opbakning fra regioner og 
kommuner behov for realistisk 
tidsplan og re-planlægning

• SDS tøver – af flere grunde

• Svangreprojektet forventer 
svar den 10-06 om SDS er 
klar til pilotopstart 15-09 eller 
ikke



4. Graviditet i almen praksis  

• Målsætning: 

• End2end-test aug.

• Pilotopstart 15-09

• Status

• Der er god fremdrift i PLSP-svangre Web-app

• Understøtte af en PLO ”læge-gruppe”

• God fremdrift i både den faglige og den teknisk udvikling

af spørgeskema til den gravide – som skal tilgå via Min Læge

• Pilotklinikker (XMO, Novax og EG)

• RH 5-7 klinikker har givet tilsagn

• RSYD 5-7 klinikker har givet tilsagn

• LPS’erne

• Tilsagn fra alle tre, meen der hejses flag ift tidsplan mv.…



5. Håndtering af FLP klynge-visning og opdatering af 
klinikkernes databehandleraftaler 

• Klinikkerne er på vej tilbage til at afholde klyngemøder.

• Klyngerne efterlyser generelt ”datapakke” til faglige drøftelser af behandlingstilbud/-

kvalitet på tværs af klinikkerne

• Klyngerne er et godt sted at ”sælge” forløbsplanerne fordi planerne i denne sammenhæng 
kan bruges som kvalitetsredskab/kvalitetsdata.

• Aktuelt understøtter klinikkernes databehandleraftaler ikke brugen af forløbsplansdata til 

dannelse af datapakker til klyngerne.

• PL og PLO enige om at opdatere klinikkernes databehandleraftaler generelt og med formål, 

der muliggør dannelse af klynge-datapakker bl.a. baseret på forløbsplansdata.

• KiAP og PLO har forespurgt PL om en midlertidig løsning for et udvalg af klinikkerne (som 

har givet samtykke). PL ønsker ikke en midlertidig løsning, men gerne en hurtigt 

igangsættelse af den ”rigtige opdatering af DBA’en”

• Den ”rigtige løsning” koster tid og penge….



6. Drøftelse af kommende overgang fra ICD10 til ICD-11 i 
Danmark og håndtering i almen praksis v./

• ICD-11 er på vej, men meldingen fra Sundhedsdatastyrelsen er, at de først forventer en 

implementering af ICD-11 i 2024.

• PLO og DSAM taler også om overgang fra ICPC2 til ICPC3. Ingen afklaring på, hvor det 

ender.

• PLO og DSAM enige om vedligeholdelse af ICPC2 for at kunne understøtte diagnosekort-

projektet. Vedligeholdelsesopgaven er ved at bliver beskrevet – både fagligt og teknisk

• Bordet rundt ift udsigten til ICD-11 først kommer i 2024


