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Formål:
Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte
deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.
Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:
1. Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
2. Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via Min Læge app.
3. Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.
Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet ”Et samlet
patientoverblik”, der ledes af Sundhedsdatastyrelsen.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis
Projektstatus
•

MedCom har udgivet diagnosepakke (v.0.9.3) til brug for LPS’s anmodning om test og godkendelse for
storskalaafprøvning: https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/

•

PLO og DSAM skriver en artikel til Practicus om Diagnosekortet:
https://infolink2020.dk/Practicus/dokumenter/doc/11089.pdf

•

Evalueringen af minipilot i 2021 viste behov for væsentlige opstramninger af Diagnosepakken for at få en
ensartede implementering i almen praksis inkl. behov for pre-test af løsningerne inden de afprøves i storskala.
Opstramningerne bevirker, at gennemførelse af storskalaafprøvning og evalueringen ej er mulig før
sommerferien. DAP-styregruppen tog den 25. maj til efterretning, at storskalaafprøvningen rykkes til september til
oktober og den fulde udbredelse af diagnosekortet i almen praksis rykkes til foråret 2023 eller juni 2023.

•

Udarbejdelse af digitalt informationsmateriale rettet mod almen praksis og evt. deres patienter
(speeddrawing, ”HowTo”-video, podcast, m.v.) er sat på midlertidigt på hold til efter storskalaafprøvning.

•

SDS foranalyse for det nationale ”Fælles Diagnosekort” blev i 2021 sat på hold til efter almen praksis
storskalaafprøvning. Opgaven er lagt ind under programmet for Et Samlet Patientoverblik.
SUM bad under seneste DAP-styregruppemøde SDS prioriterer foranalysen med deling af diagnosekortet fra
almen praksis, så der ikke går 3-4 år efter storskalaafprøvningen før de første diagnosekort fra almen praksis
deles i den nationale infrastruktur.

Største risiko i projektet
Ikke tilstrækkelig understøttelse af god diagnosekodning i lægesystemerne.
Milepæle

Plan

Nået

1. Workshop
2. Diagnosepakke, LPS - kravspecifikation, testprotokol, mv.
3. Pilotafprøvning (mini) gennemført
4. Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.v.
5. Pre-test forud for opstart af pilotafprøvning (storskala)
6. Pilotafprøvning (storskala) gennemført
7. Evaluering og beslutning om udbredelse
8. Dokumentation, vejledning og testprotokol i version 1.0
9. PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø)
10. Test og godkendelse af LPS’er

01.06.2020/15.03.2021
30.03.2021/30.06.2021
30.06.2021
15.02.2022
15.05.2022
15.05.2022
01.06.2022
01.06.2022
30.10.2022
Oktober 2022

15.06.2018/15.03.2021
23.04.2021(v.0.8)/ 30.12.2021(v.0.9.2)
30.09.2021
Igangværende
Igangværende
Rykket til sept. 2022
Rykket til nov. 2022
Rykket til dec. 2022
Rykket til nov. 2022
Rykket til medio 2023
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