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Formål:
Forløbsplanen har til formål at give patienter med kronisk sygdom et bedre overblik over deres behandlingsforløb og
dermed bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbsplanen skal tage
udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.
Formålet med udbredelsesprojektet er at forløbsplanerne tages i brug i alle almene lægepraksis så patienter med
KOL, diabetes type 2 og iskæmisk hjertesygdom kan tilbydes en forløbsplan.
Projektet har også til formål at styrke patientengagement og anvendelse af de digitale forløbsplaner via
implementering af nye visninger og interaktive funktioner, som patienten får adgang til via Min Læge App.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner
Projektstatus
Der udarbejdes over 2.000 forløbsplaner hver uge, men næsten 400 klinikker udarbejder fortsat ikke planer.
Der er indgås årligt samarbejdsaftale med datakonsulenterne om udbredelsesarbejdet og med
lægesystemleverandørerne om support og drift af løsningen. Udbredelsesindsatsen planlægges nu med fokus på
opfyldelse af kravene iht. OK22 som betyder at alle klinikker skal være aktive med forløbsplaner, og udarbejde
mindst 5 nye planer hvert år. For at skabe et godt fundament for, at forløbsplanerne kan fungere i klinikkerne, er der
nu specielt fokus på data og patientgrundlaget i lægesystemerne. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale
(videoer, speeddrawing og podcast) med fokus på klinikkernes anvendelse og gevinster.
Forløbsplansteknologien anvendes til RKKP indberetninger og til dannelse af klyngevisninger.Der er igangsat et
arbejde med omlægning af RKKP indberetningsløsningen.
Arbejdet med forbedring af visningen af forløbsplaner i Min Læge App er igangsat, men forsinket pga. andre
prioriterede aktiviteter hos leverandørerne. Første version er i øjeblikket i test.

Største risiko i projektet
De centrale leverandører (KiAP og PLSP) er optaget af andre prioriterede opgaver hvilket betyder forsinkelse i vigtige
leverancer til Forløbsplanerne. Det drejer sig væsentligst om ny forløbsplansvisning i Min Læge App, opdateringer
iht. kliniske behov og behandligsrekomendationer. Forsinkelserne betyder at forløbsplanerne ikke lever op til
brugernes behov og forventninger og at det tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved anvendelse af
forløbsplanerne ikke realiseres, og at hjerteforløbsplanen ikke aktivt kan udbredes. Der er dermed risiko for, at
forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne og af patienterne, og at anvendelsen ikke fastholdes. Forsinkelse i
release af klyngevisninger pga færdiggørelse af den tekniske udvikling og implementering af nye
behandlingsrekommandationer udgør en risiko for udbredelsen af forløbsplaner pga. manglende mulighed for synergi
i informationsindsatsen og fordi arbejdet i klyngerne med forløbsplansdata kan medvirke til at fremme udbredelsen
og anvendelsen af forløbsplaner.
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01.01.2021
30.06.2021
01.11.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

1. februar 2021
30. juni 2021
Forventet maj 2022
31.december 2021

Hjerteforløbsplan released til drift i alle lægepraksissystemer
Automatisk aktivering af forløbsplaner idriftsat
Ny visning via Min Læge App released
Udbredelsesmål for OK18 er nået
70% af klinikker har udarbejdet min 5 nye planer
85% af klinikker har udarbejdet min 5 nye planer
Der er udarbejdet 120.000 planer i 2022
50% af klinikker er aktive med hjerteplaner
75% af patienter med digitale planer er aktive brugere af forløbsplanen
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Monitorering

Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis
Udarbejdede forløbsplaner

Udbredelsesmål 2022: 120.000 forløbsplaner
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OK22 monitorering

Fordeling af klinikker på antallet af opre edenye planer*, seneste 12 måneder
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*En plan betegnes som en ny plan, hvis den pa ent, planen er lavet l, ikke dligere har fået en plan af samme type.
Antal lægehuse i alt (5,80):
1693.
Datakilde: PLSP

Iht. OK22 skal hver klinik oprette minimum 5 nye planer hvert år.
Projektets udbredelsesmål er at 70% af klinikkerne opnår dette senest 30. juni, og 85% inden udgangen af 2022
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