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Formål:
Formålet med projektet er at understøtte praksisområdet (almen praksis og speciallæger) i implementeringen af
Samlet Patientoverblik, således at praksislægesystemerne kan aflevere og hente patientens stamkortdata og
kalenderaftaler til og fra Sundhedsdatastyrelsen fælles digitale infrastruktur, NSP, (den nationale service platform).
Læs mere om projektet: https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samletpatientoverblik-praksisomraadet
Projektstatus
Test og certificering af LPSere gennemført i 2020 for aflevering af aftaler til PLSP til udfyldelse af CDA-profil.
Der blev i september lavet en afgrænset åbning af deling af aftaler fra nogle få almen praksis klinikker på Sjælland
mhp. at kontrollere at MinSpærring funktionen fungerede. MinSpærring blev kontrolleret fra MinLæge app’en og
fungerede efter hensigten. Der blev herefter åbnet op for deling af aftaler fra alle lægepraksisklinikker d. 11. oktober.
Speciallægeklinikkerne har i løbet af november og december fået fremsendt informationsmateriale udarbejdet af
FAPS og MedCom, som vejleder i deling af aftaler. Speciallægeområdet har aftaler, hvor kliniknavnet alene kan være
følsomt, fx psykiatri, gynækologi eller misbrugsbehandling. Speciallægerne har derfor haft et særligt fokus på
MinSpærring funktionerne og patientens mulighed for at undgå at dele aftaler. Der er i alle lægepraksissystemer
desuden mulighed for at deaktivere deling på den enkelte aftale – anvendelsessupport ydes af LPS leverandørerne.
Der blev åbnet for deling af aftaler fra speciallægeklinikkerne d. 11. januar 2022.
PLSP arbejder på at færdigudvikle WebApp’en som skal kunne præsentere alle patientens aftaler i de respektive
LPS-brugerflader – planlagt til idriftsættelse i Q2 2022. Idriftsættelse afventer at Sundhedsplatformen afleverer aftaler
til DDS’en.
Idriftsættelsesdato for Fælles StamKort (FSK) i LPS’erne er udskudt til juli 2023. Når visning af aftaler i LPS’erne via
WebApp’en er på plads, tages der hul på at udvikle en løsning for Fælles StamKort til Almen Praksis.

Største risiko i projektet
Implementering af Samlet Patientoverblik er fortsat forsinket i de øvrige dele af sundhedssektoren.
Andre nationale projekter belaster PLSP og kan forsinke både WebApp og Fælles Stamkort i LPS’erne.

Milepæle

Plan

Nået

1.
2.
3.
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Efterår 2020
August 2021
Oktober 2021
Januar 2022
Q2 2022
Juli 2023

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Test og certificering af LPS’eres aflevering af aftaler
End-to-end test af integration mellem NSP og PLSP
Idriftsættelse af deling af aftaler fra Almen Praksis
Idriftsættelse af deling af aftaler fra speciallægeklinikkerne
Visning af alle aftaler i LPS’erne via WebApp
Deling og synkronisering af stamkortsoplysninger
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Monitorering

Et Samlet Patientoverblik – almen praksis
Deling af data i Samlet Patientoverblik
Sundhedsdatastyrelsen arbejder på at kunne levere data og statistik fra DDS.

PLSP har leveret følgende tal for perioden d. 4. oktober til d. 27. oktober:
Antal forespørgsler på aftaler: 451700 med gennemsnitlig svartid på 6,86 ms
Antal hentede aftaler: 51570 med gennemsnitlig svartid på 25,1 ms

PLSP har leveret følgende tal for perioden d. 1/1-22 til 8/3-22:
Antal forespørgsler på aftaler: 1,08 mill.
Antal hentede aftaler: 925600
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