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Hvad er der i det for den praktiserende  læge

• Værktøj til en god og nem   årskontrol

• Værktøj til en god snak med patienten

• Beslutningsværktøj med   GOLD klassifikation og  forslag 

til medicinsk behandling

• Patient oversigt over alle patienterne med hhv KOL og  

Diabetes 

– intern udvikling i praksis

– Indkaldelse til årskontrol (sekretær/sygeplejerske)

– Opfølgning på de svært syge patienter





• Overblik over  sin KOL sygdom

• Mere ligeværdig snak om deres KOL sygdom

• Når forløbsplanen sendes da  brug af den nye  portal 

www.forloebsplan.dk

– Artikler

– Videoer

– ”Sådan har jeg det med min KOL ” – videoer

– Personlig side med egne data (NemID )

Hvad er der i det for patienten

http://www.forloebsplan.dk/
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http://demo.dak-it.dk/tanja/FLP_Laege/Tanja_Diabetes/formular/diabetes/flp/index-kol.php
http://demo.dak-it.dk/tanja/FLP_Laege/Tanja_Diabetes/formular/diabetes/flp/index-kol.php
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http://demo.dak-it.dk/tanja/FLP_Laege/Tanja_Diabetes/formular/diabetes/flp/index-graf-1.php
http://demo.dak-it.dk/tanja/FLP_Laege/Tanja_Diabetes/formular/diabetes/flp/index-graf-1.php
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XMO s Edifact 
modul F11



14

Udskrift til patienten



Overordnet aftale (side 136): 

Forløbsplaner

Elektroniske forløbsplaner skal implementeres i overenskomstperioden.

Forløbsplaner er til alle patienter, som inden for de seneste fire år er 

diagnosticeret med enten diabetes type 2, KOL og/eller kroniske 

lænderygsmerter. Den praktiserende læge opretter, anvender og 

vedligeholder forløbsplanen i samarbejde med patienten i det videre 

forløb.

Overenskomstaftalen 2018



Forløbsplaner OK 18

40.000/år i DK=ca. 11/lægekapacitet 2018, 
75.000/år=21/lægekapacitet/år 



Se alle forløbsplaner eller KOL oversigten





• Overblik over  sin KOL sygdom

• Mere ligeværdig snak om deres KOL sygdom

• Når forløbsplanen sendes da  brug af den nye  portal 

www.forloebsplan.dk

– Artikler

– Videoer

– ”Sådan har jeg det med min KOL ” – videoer

– Personlig side med egne data (NemID )

Hvad er der i det for patienten

http://www.forloebsplan.dk/


Patientens forløbsplan: www.forløbsplan.dk

http://www.forløbsplan.dk/


Artikler



Logget ind med NemID



”Mine data”



”Mine konsultationer”



Årsoversigt over konsultationer



”Mine målinger”



Support: DAK-E /KIAP  



Cat score for KOL patienter

Dansk Lungemedicinsk selskab
https://www.lungemedicin.dk/fagligt/faglige-
dokumenter/skemaer/143-danishcatest.html

https://www.lungemedicin.dk/fagligt/faglige-dokumenter/skemaer/143-danishcatest.html



