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PLO’s fri/ferie-funktion
Infobrev til kommuner
I takt med den generelle opgaveflytning fra sygehussektoren til det primære sundhedsvæsen, er der fokus på at
optimere kommunikationen mellem lægepraksis og kommunal pleje. I forbindelse hermed er det efterspurgt, at den
kommunale pleje adviseres digitalt ved lægens fravær, når digitale redskaber som FMK (receptfornyelse) eller
korrespondancemeddelelsen bruges. Til brug herfor er der udviklet en fri/ferie-funktion.
Formålet med dette infobrev er at informere kommuner om fri/ferie-funktionen, og mulighederne for automatiske
advisering ved integration af funktionen i EOJ-systemet.

Hvad er PLO’s fri/ferie-funktion?

Automatisk advisering om
praktiserende læges fravær

På Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP)1 er der etableret en
fri/ferie-funktion, der kan returnere fri/ferie (samt eventuel vikarierende
praksis) for en praktiserende læge. Man tilgår denne side:
https://plofriferie.plsp.dk/Forside.aspx , indtaster lægens ydernummer
manuelt, og herefter får man returneret registreret fravær for den
pågældende læge. Det vil sige, at det kræver, at man kender lægens
ydernummer for at kunne anvende fri/ferie-funktionen. Derudover kræver
det manuelle arbejdsgange, da funktionen tilgås via en browser.
Den bedste arbejdsgangsunderstøttelse opnås ved at funktionen integreres i
kommunens EOJ-system, således at adviseringen om lægens registrerede
fri/ferie sker automatisk i forbindelse med afsendelse af
korrespondancemeddelelse eller ved anmodning om receptfornyelse.
Integration af funktionen i EOJ-systemet kræver, at kommunen bestiller
udvikling af en løsning ved sin EOJ-leverandør. Snitfladebeskrivelsen for
fri/ferie-funktionen foreligger. Der er dog behov for nogle
revideringer/tilretninger. PLSP er også åben for tilpasning af funktionen i
forhold til kommunernes behov.

Lægens registrering af fri/ferie
De data der returneres fra fri/ferie-funktionen, baserer sig på lægers registrering af deres fravær. Læger er ikke
forpligtet til at registrere fri/ferie via deres overenskomst men PLO bakker op om registreringen!

Koster det noget at bruge fri/ferie-funktionen?
Prissætning for brug af servicen er fortsat
under afklaring. Man forventer at have fastsat
prissætningen i efteråret 2019.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Kirsten Ravn Christiansen fra MedCom på: krc@medcom.dk
Du kan læse mere om projektet ’Kommunikation med Kommunal Pleje’, som denne informationsindsats vedr. fri/feriefunktionen er en del af, her: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/kommunikation-med-kommunal-pleje
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PLSP er ejet af leverandørerne i primærsektoren. Læs mere her: https://www.plsp.dk/

