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PLSP og KiAP arbejder udfra en fælles målsætning om at styrke samarbejdet som underleverandører både
organisatorisk og teknisk. KiAP og PLSP har med afsæt i KIT’s rapport om Digitale Forløbsplaner (se:
https://www.medcom.dk/media/11919/digitale-forloebsplaner_kvalitetsit_oktober-2020.pdf) udarbejdet et
konsolideringskatalog indeholdende de initiativer, som igangsættes nu og i løbet af resten af 2021. Hensigten er, at
igangsætte aktiviteter og leverancer, som kommer både Forløbsplans-infrastrukturen, klyngevisninger og RKKPindberetningerne til gode. Det er KiAP’s målsætning i stigende grad at anvende PLSP-platformen som
omdrejningspunkt for udviklingsaktiviteter. Der gennemføres et pilotprojekt der udvikler en “minimodel” af den
løsningsarkitektur, som forventes at være grundlaget for den nye RKKP hjerte-indberetningsløsning. Pilotprojektet
bidrager til at skabe forudsætningerne herfor til gavn for Forløbsplanerne, og forbereder samtidig det kommende
RKKP-implementeringsprojekt, som aktuelt afventer de pauserede OK-forhandlinger.
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/forloebsplaner
Projektstatus
KiAP og PLSP har udarbejdet det fælles katalog over konsoliderings og udviklingsaktiviteter samt PID for
pilotafprøvning. Pilotprojektet med omdrejningspunkt i RKKP- indberetningerne er indstillet pga ændringerne i RKKPprojektet. RKKP-projektet kan dermed ikke fungere som fundament for afprøvning af FLP-konsolideringsaktiviteterne,
hvilket var forudsætningen i den oprindelige plan. Det vil blive indstillet til Forløbsplansprojektets styregruppe (møde
8/6 2022), at konsolideringsprojektet lukkes, og at de FLP relaterede konsolideringsaktiviteter lægges ind i som
aktiviteter i forløbsplansprojektets teknikgruppe.
Største risiko i projektet
Ressourcerne hos de centrale leverandører er prioriteret til andre projekter.
Konsolideringssporet samler en række emner op fra pilotprojektet, og omsætter disse til produktionsmodne
leverancer. Dette starter potentielt allerede i 2021 men afhænger af KiAP og PLSP’s kapacitet og evt.
projektfinansiering på udvalgte emner. De aktiviteter, som igangsættes i pilotprojektet i indeværende periode, afvikles
inden for rammerne af gældende økonomiaftaler.

Milepæle

Plan

Nået

1.
2.
3.
4.

Q1 og Q2 2021
Q2 og Q3 2021
Q4 2021
Q1 2022

Q2 2021

Katalog og handleplan
Pilotprojekt. Generisk indikatorfunktion og opstart af aktiviteter
RKKP projekt, opstart
Driftsmodning, tiltag fra pilot og konsolideringskatalog, opstart
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Monitorering

Konsolidering af forløbsplansteknologi
Status på pilotprojektet
Status på aktiviteterne i pilotafprøvningen er:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

KiAP’s nye medarbejder er introduceret til PLSP-miljøet.
Docker-image er oprettet og testet lokalt.
Et teknisk løsningsdesign for indberetningsløsningen baseret på indikatoren for blodtryksmålingen
udarbejdes for piloten. Arbejdet er i gang men forsinket pga udfordringerne med fejl/manglende RKKPindberetninger i produktion. For at løse disse problemer er man gået længere ind i analysen, og det har ledt
til en række tekniske fund, hvoraf nogle er mere principielle, og som har betydning for hvordan den nye
indberetningsmotor skal konstrueres for at undgå lignende situationer fremover. Det koster på fremdriften i
piloten lige nu, men det bliver til gavn for den nye indberetningsplatform på PLSP.
Pilotprojektet er indstillet pga. omlægning af RKKP indberetningsløsningen.
Oprettelse af brugergrænseflade til løsningen baseret på et Docker-image. Ikke påbegyndt
API-kald anvendes, herunder kald til PLSP-services. Ikke påbegyndt
Test af Docker image på PLSP-miljø. Ikke påbegyndt
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