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REFERAT

2. møde i den kliniske brugergruppe for forløbsplansprojektet
Dato og tidspunkt:

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 14 – 17.

Sted:

KiAP
J.B. Winsløws Vej 9A,
5000 Odense C

Deltagere:

Speciallæge i almen Medicin Henrik Rasmussen, Lægehus Nord, Kolding, Ndr. Ringvej 85,1, 6000 Kolding
Læge, ph.d. Maja Skov Paulsen, KiAP J.B. Winsløws
Vej 9, indgang B, 1. Sal, 5000 Odense C
Speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi,
Ph.d. Palle Mark Christensen, Lægerne Lærkevej, Lærkevej 14, 5450 Otterup
Speciallæge i almen medicin Ane Jørgensen, Lægehuset i
Ullerslev, Lundsager 14, 5540 Ullerslev
Sygeplejerske Astrid Mosegaard, Lægehus Nord, Kolding, Ndr. Ringvej 85,1, 6000 Kolding
Sygeplejerske Janne Ongstad, Lægehuset i Ullerslev,
Lundsager 14, 5540 Ullerslev

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

Speciallæge i almen medicin, professor Jens Søndergaard, SDU, J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal, 5000
Odense C
Speciallæge i almen medicin NN, PLO (under afklaring)
Speciallæge i almen medicin NN, PLO (under afklaring)
Speciallæge i almen medicin NN, DSAM (under afklaring)
Speciallæge i almen medicin NN, DSAM (under afklaring)
Konsulent Mie Borch Dahl Kristensen, MedCom
Konsulent Rikke Viggers, MedCom
Projektleder Tove Lehrmann, MedCom

2

Referat:
1. Velkomst v. Henrik
2. Nyt i forløbsplaner v. Tove og Maja
Arbejdet med forløbsplan for patienter med kroniske lænderyg-smerter: Den lægefaglige
arbejdsgruppe har arbejdet på at udvikle forløbsplaner til patienter med kroniske lænderyg-smerter som forudsat i OK18, men har konkluderet, at målgruppen ikke egner sig til
forløbsplaner. Det er derfor foreslået, at man indstiller dette arbejde og i stedet går videre
med iskæmisk hjertesygdom (ISH). Indstilling af arbejdet med lænderyg-smerter og igangsættelse af ISH skal endeligt besluttes/afklares på partmøde den 27. juni. Der forventes
at kunne indkaldes til den lægefaglige arbejdsgruppe for ISH inden sommerferien med
opstart af møderække medio august. I dette arbejde vil man også have fokus på én patient
= én plan.
Brugertest af forløbsplaner: I gang med at planlægge brugertest af forløbsplaner for KOL
og diabetes, sådan som de præsenteres for patienterne.
Siden sidst:
• Kladdefunktion: Det er nu muligt at lave et udkast. ’Gem udkast’ gemmer forløbsplanen lokalt, uden den sendes til udbakken eller gøres tilgængelig for patienten.
Understøtter arbejdsgangene bedre. Når lægen vil oprette forløbsplanen, skal
han/hun ikke lede efter et udkast men blot oprette forløbsplanen, som han/hun
plejer. Man kan først printe, når man har gemt forløbsplanen rigtigt. Supporterne
og datakonsulenterne er undervist i kladdefunktionen. Det bemærkes, at flere læger knytter ’Ja’ til samtykke og ’Gem’ sammen med, at planen sendes til sundhedsmappe, og at de dermed ikke får godkendt i udbakken og sendt planen til sundhedsmappen – dette behandles under punkt 4.
• Samtykke: Flowet er ændret. Før kunne man ikke lave en forløbsplan, hvis der var
givet negativt samtykke. Nu kan man godt give negativt samtykke men stadig lave
en forløbsplan, som ikke sendes til forløbsplan.dk. Supporterne og datakonsulenterne er undervist i samtykkefunktionen.
o Statistik: Forløbsplaner, som ikke sendes til sundhedsmappen, tælles ikke
med i de opgørelser, som præsenteres for styregruppen mv.
o Statistik: KiAP vil opgøre hvor mange, der har sagt nej i samtykke indtil nu.
Bemærkning om, at en del patienter nok siger ja, selvom de ikke har NemID
eller internet.
• Individuelt aftalte mål for diabetes: Der er UIPAC-koder for det, som også er anvendt
ifm. test. Som det er nu, skal de individuelle mål tilføjes i lab.kortet, men fremadrettet
vil man også kunne tilføje dem direkte i forløbsplanen (ikke implementeret endnu,
fordi koden endnu ikke kører i synkroniseringen).
• Astmadiagnose: Testet men ikke implementeret endnu. Vil fremadrettet fremgå af
KOL-overblikket. Det drøftet, hvorvidt patienter med astmadiagnosen kun skal fremgå
af kohorteoverblikket og dermed ikke af KOL-overblikket, som betragtes som et interventions-/behandlingsoverblik.
• Diabetesoverblik: Der arbejdes aktuelt på at lave et tilsvarende diabetesoverblik. Jette
Kolding Kristensen har været med til at kvalificere dette.
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Der er mange vejledninger i spil: Fra DSAM, andre faglige selskaber, Sundhedsstyrelsen
mv. Der var enighed om, at det først og fremmest er vejledninger fra DSAM, der følges,
hvis de er af nyere dato. Ellers andre faglige selskabers vejledninger.
Speed drawings: Der er udarbejdet 2 speed drawings til understøttelse af patienternes
forløbsplaner for henholdsvis KOL og diabetes. Se dem via den vedlagte præsentation.
3. Præsentation af procedure for ændringshåndtering v. Rikke
Ændringshåndteringsproceduren er stadig ved at finde en form, men vi tilstræber, at udviklings- og ændringsønskerne håndteres sådan:
1. Input sendes fra brugere (læger, datakonsulenter mv.) til MedCom
2. Input tilføjes en backlog – efter forudgående vurdering, oftest i samarbejde med
Maja
3. Det vurderes, om inputtet skal direkte videre til teknikgruppen eller skal behandles i den kliniske brugergruppe.
4. Den kliniske brugergruppe behandler relevante emner fra backloggen. Konklusionerne skrives ind i backloggen og udsendes med referatet. De emner, der går til
udvikling via teknikgruppen laves der opgavebeskrivelser på, medmindre der er
tale om meget små tilpasninger. Backloggen opdateres med status for den tekniske implementering og en forventet releasedato, hvis muligt.
5. MedCom foretager en prioritering af udviklingsarbejdet.
6. Release-dokument udarbejdes og udsendes til systemhuse og datakonsulenter.
Det bemærkes, at den kliniske brugergruppe kun modtager et uddrag af backloggen
men altid har mulighed for at få tilsendt hele backloggen, dvs. med de opgaver, der er
gennemført mv..
4. Drøftelse og behandling af tilbagemeldinger, udviklingsønsker og ændringsforslag på
baggrund af projektets backlog (Backlog fremsendes en uge før mødet)
Se ” Backlog til behandling 11. juni 2019_medkonklusioner”.
Brugergruppen efterspørger at få en nyhed/mail omkring de ændringer, der er sket. KiAP
(Maja) vil fremover udsende mail med de vigtigste nyheder til gruppen. Flere læger har
efterspurgt lignende nyhedsmail.
5. Information og udbredelse v. Tove
Ikke nået.
6. Eventuelt
Intet.
7. Næste møde
Flere er forhindret den 26. november kl. 14 – 17. Næste møde bliver derfor torsdag den
21. kl. 15 – 18 hos MedCom i Odense. Der er udsendt kalenderbooking. Dagsorden mv.
følger.
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