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Forløbsplaner 

Modulet Forløbsplaner vil være aktiveret i dit system, men for at kunne lave forløbsplaner 

sammen med dine patienter skal typen af forløbsplaner aktiveres for din klinik.  

Det er muligt at aktivere forløbsplaner for KOL og Type 2 Diabetes. 

KOL 
For KOL skal du lave forløbsplaner på patienter over 18 år som har fået diagnosen R95 indenfor 

de sidste 4 år. 

Type 2 Diabetes 
For Type 2 Diabetes skal du lave forløbsplaner på patienter over 18 år som har diagnosen T90.  

 

Du tilgår Forløbsplaner i vinduet for Kommunikation og i patientens journal. 

Al arbejde med forløbsplaner foregår på en ekstern webside. 

 

For at du kan lave forløbsplaner kræver det, at klinikken har en databehandleraftale KiAP. Se mere 

om dette her: https://www.kiap.dk/ under punktet Forløbsplaner, hvor du også få flere 

informationer. 

 

I denne vejledning er det en KOL-forløbsplan der er brugt som eksempel på hvordan du laver en 

forløbsplan. Du laver en Type 2 Diabetes forløbsplan på samme vis. 

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af forløbsplansmodulet, kan du kontakte os på 

support@novax.dk 

  

https://www.kiap.dk/
mailto:support@novax.dk
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Aktivering af forløbsplaner 

For at aktivere forløbsplaner går du til  

 Kommunikation > Kommunikation 

 Vælg Forløbsplaner 

 Vælg Øvrige opgaver 

 

 Dobbeltklik på Aktiver KOL forløbsplaner  

 

Der åbnes en webside, hvor du kan aktivere KOL forløbsplaner. 

 

 Vælg <Aktiver> for den forløbsplanstype du ønsker klinikken skal tilmeldes. 

Du har nu aktiveret forløbsplaner af typen KOL. 
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Analyse og afsendelse af data til forløbsplaner 
Når du har aktiveret forløbsplaner for både KOL og Type 2 Diabetes kan patientdata for 

inkluderede patienter leveres til en forløbsplansservice.  

Det er op til dig, om du ønsker at levere patientdata på alle patienter på en gang eller først levere 

patientdata på den enkelte patient i forbindelse med udarbejdelsen af forløbsplanen. 

Konsekvensen af at dette ikke gøres, er at du ikke vil kunne se den statistik du ellers kan på 

websiden. 

 

Levering af patientdata på alle patienter på én gang 

Det anbefales, at sikre at disse data er teknisk valide inden leveringen påbegyndes.  

Det gør du under Kommunikation > Kommunikation > Forløbsplaner 

Knappen <Analysér Data> i bunden af skærmbilledet analyserer data og præsenterer dig for en 

liste over teknisk ”defekt” data. 
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Hvis der er fejl her, skal du kontakte os på support@novax.dk 

Hvis data er ”defekt” vil det IKKE blive registreret på forløbsplansservicen og du risikerer at 

patientens forløbsplan ikke bliver retvisende. 

 

Når data er analyseret uden tekniske fejl, skal det sendes. 

Det gør du via knappen <Send Data>  

 

Hvis det data du sender ikke er ok dvs. hvis der er værdier (i labskemaet) der ikke er korrekte 

præsenteres du for en liste, så du kan rette ikke korrekte værdier.  

Et eksempel herpå kan være, at nogen er kommet til at skrive bogstaver i et felt kun til tal som på 

nedenstående skærmbillede. 

 

mailto:support@novax.dk
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Det kan også være hvis en værdi er meget udenfor et givent interval. Se bilaget på side 16 for at 

se intervallerne for de enkelte værdier. 

 

Når fejlene er rettet vælger du igen <Send Data> så data kan sendes. 

 

Din klinik er nu klar til at lave forløbsplaner. 
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Oprettelse af forløbsplaner 

Oprettelse af forløbsplanen sker i patientens journal.  

I patientpanelet ser du kun knappen <Forløbsplaner> hvis patienten opfylder kriterierne for mindst 

en forløbsplantype.  

Dvs. 

KOL: R95 som en diagnose indenfor de sidste 4 år og at patienten er over 18 år 

Type 2 Diabetes: T90 som en diagnose og at patienten er over 18 år. 

 

Når du vælger <Forløbsplaner> åbnes listen over opgaver, som er relateret til en given 

forløbsplan. 

Idet du aktiverer knappen <Forløbsplaner> vil patientdata automatisk blive leveret til 

forløbsplansservicen.  

 

For at arbejde med en opgave, skal du klikke på linket ved opgaven som på ovenstående 

skærmbillede og derved åbnes en webside. 
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Hent fra FMK 
Sørg for at tilgå patientens medicin på FMK inden du laver forløbsplanen da medicinen så overføres 

automatisk til forløbsplanen. Det gælder dog kun aktuel medicin, så hvis du er usikker på om der 

f.eks. findes pauseret medicin på patientens medicinkort kan du med fordel aktivere knappen.  

 

Analyse og afsendelse af data 
I skærmbilleder ovenfor kan du ligeledes analysere og sende patientens data manuelt som 

beskrevet tidligere. 

 

Ny KOL forløbsplan 
Du sidder med patienten foran dig i klinikken. Du åbner <Forløbsplaner> fra patientens journal. 

For at arbejde med opgaven Ny KOL forløbsplan klikker du på linket og derved åbnes en webside 

så du kan arbejde med forløbsplanen. 

Nedenfor har vi lavet en kort intro til de forskellige punkter i forløbsplanen. 

 

Samtykke 
Som det første skal du angive om patienten har givet samtykke at hans/hendes patientdata må 

benyttes til en forløbsplan. Hvis patienten siger Nej til dette er det ikke muligt at lave forløbsplanen 

da alle felter så er nedtonet.  
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Information 
Her kan du angive, at du har givet patient informationsmaterialet. Du kan hente patientvejledningen 

ved Vis patient vejledning. 

 

Overblik 
Her vises de data du har registreret i NOVAX. Se desuden Bilag 1 og 2 for at se hvilke værdier der 

automatisk bliver overført og vist i forløbsplanen 

Hvis du registrerer laboratorieværdier direkte i forløbsplanen på websiden vil disse overføres til 

NOVAX når forløbsplanen gemmes.  
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Egenomsorg 
Her kan du registere patientens egne mål til forbedring og de aftaler du laver med patienten mens I 

sammen laver forløbsplanen. 

 

 

Forløb 
Her registrerer du en anbefalet fremtidig kontrol. 
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Medicin 
Her vises alt medicin registreret på FMK. Øverst kan du se det medicin der er relevant for KOL. 

 

 

Når du har lavet forløbsplanen færdig vælger du <Gem> og forløbsplanen lægges i  

Kommunikation > Kommunikation > Forløbsplaner mhp. godkendelse. 
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Vis patientens KOL oversigt 
 

 

For at arbejde med opgaven Vis patientens KOL oversigt klikker du på linket og derved åbnes en 

webside så du kan se oversigten over patientens KOL forløbsplaner. 

Du kan både se gældende og tidligere forløbsplaner. 

Du kan se alle forløbsplanerne og få et overblik over patientens sygdomsforløb fra første 

forløbsplan til den du sidst har lavet. 
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Afsendelse af forløbsplaner til patientens sundhedsmappe 

Når du har lavet forløbsplanen skal den som nævnt tidligere godkendes før den kan sendes. Når 

den er godkendt sendes den til patientens sundhedsmappe. Det kræver som tidligere nævnt at 

klinikken har en databehandleraftale KiAP. Se mere om dette her: https://www.kiap.dk/ 

Hvis patienten IKKE har givet samtykke til forløbsplanen skal sendes til sundhedsmappen, skal 

den ikke sendes. 

Godkendelse og afsendelse 
Gå til kommunikation > Kommunikation > Forløbsplaner og vælg Til godkendelse 

 

Her se du listen over forløbsplaner som er klar til afsendelse til patienternes sundhedsmapper. 

 

Du kan følgende i højrekliksmenuen: 

 

 

Sæt på hold  

Her kan du sætte forløbsplanen på hold. Det skal du kun gøre hvis patienten IKKE har givet 

samtykke til forløbsplanen skal sendes til sundhedsmappen. 

https://www.kiap.dk/
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Godkend 

Her kan du (som læge) godkende forløbsplanerne. 

Når en forløbsplan er godkendt afsendes den automatisk til patientens sundhedsmappe. 

Journal 

Her kan du gå til patientens journal. 

Ny opgave 

Her kan du oprette en ny opgave på patienten. 

Reminder 

Her kan du åbne reminderlisten for patienten, hvor det er muligt at oprette/redigere remindere. 

Opdater liste 

Opdaterer listen med forløbsplaner. 

 

Forløbsplaner sat på hold 
 

Gå til kommunikation > Kommunikation > Forløbsplaner og vælg På hold 

Her kan du se de forløbsplaner der er på hold dvs. at patienten IKKE har givet samtykke til at den 

bliver sendt til sundhedsmappen.  

Hvis en patient ændrer mening og giver samtykke, kan du via højrekliksmenuen flytte forløbsplanen 

over i Flyt til godkendelse så den kan godkendes og sendes. 
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Klinikkens overblik over forløbsplaner 

Gå til Kommunikation > Kommunikation > Forløbsplaner og vælg Øvrige opgaver 

Her kan du bl.a. se en liste over klinikkens KOL-patienter og en liste over alle klinikkens 

forløbsplaner hvor du kan tilgå statistik. 

Disse lister kan du åbne ved at dobbeltklikke på linjen hvorved en webside åbnes. 

 

Her ses listen over klinikkens KOL-patienter f.eks. 
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Deaktivering af forløbsplaner 

Gå til Kommunikation > Kommunikation > Forløbsplaner  og vælg Øvrige opgaver 

 

Dobbeltklik på linjen Vis alle forløbsplaner og vælg Deaktiver på den webside der åbner. 

 

 

Vær opmærksom på, at deaktivering af en forløbsplanstype vil medføre at alle forløbsplaner af den 

type slettes. 
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Bilag 1 

 

Labkoder til KOL forløbsplaner 

Data med disse koder bliver automatisk overført og vist i forløbsplanen. Nedenfor kan du se 

værdiernes udfaldsrum. Hvis værdier falder udenfor disse overføres de ikke til forløbsplanen. 

Labprøve Kode 
FEV1% MCS88023 
MRC MCS88021 
Exacerbationer MCS88022 
Rygestatus MCS88011 
Rygestop tilbudt? MCS88005 

Vægt NPU03804 
Højde NPU03794 
FEV1 MCS88015 
FVC MCS88016 
BMI NPU27281 
Gold status MCS88058 
CAT score; pt MCS88137 
Inhalationsteknik kontrol MCS88142 

 

 
KOL forløbsplan - Værdier udenfor et givent interval (udfaldsrum)  

 

Laboratorie Kode Værditype Udfaldsrum 
FEV1% MCS88023 2 0-200 
MRC MCS88021 2 1-5 
Exacerbationer MCS88022 2 0-20 
Rygestatus MCS88011 1 A, O, L, D 

Rygestop tilbudt? MCS88005 4 1/0 
Vægt NPU03804 2 25-500 
Højde NPU03794 2 1-3 
FEV1 MCS88015 2 0-20 
FVC MCS88016 2 0-20 
BMI NPU27281 2 10-100 
Gold status MCS88058 1 A, B, C, D 

CAT score; pt MCS88137 2 0-40 
Inhalationsteknik kontrol MCS88142 4 1/0 

 
 
Værdityper:    1 = Valg          2 = Talværdi     3 = DatoTid      4 = Ja/nej             5 = Varighed 
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Bilag 2 

Labkoder til Type 2 Diabetesforløbsplaner 

Data med disse koder bliver automatisk overført og vist i forløbsplanen. Nedenfor kan du se 

værdiernes udfaldsrum. Hvis værdier falder udenfor disse overføres de ikke til forløbsplanen. 

Labprøve Kode 

Rygning - debutår  MCS88116 

Rygning - rygestatus  MCS88011 

Vægt NPU03804 

Højde NPU03794 

Systolisk blodtryk DNK05472 

Systolisk hjemmemålt blodtryk MCS88019 

Diastolisk blodtryk DNK05473 

Diastolisk hjemmemålt blodtryk MCS88020 

HbA1c NPU27300 

LDL kolesterol NPU01568 

LDL kolesterol (fastende) NPU10171 

LDL kolesterol (beregnet) DNK35308 

Plasma Kreatinin NPU18016 

Plasma Kreatinin NPU01807 

Plasma Kreatinin NPU04998 

U-Alb/Kreatinin NPU19661 

Total Kolesterol NPU01566 

Total Kolesterol (fastende) NPU18412 

eGFR DNK35302 

eGFR DNK35131 

  

Type 2 Diabetes forløbsplan - Værdier udenfor et givent interval (udfaldsrum)  

Labprøve Kode Værditype  

Rygning - debutår  MCS88116 3 1900-indeværende år 

Rygning - rygestatus MCS88011 1 A, O, L, D 

Vægt NPU03804 2 25-500 

Højde NPU03794 2 1-3 

Systolisk blodtryk DNK05472 2 80-250 

Systolisk hjemmemålt blodtryk MCS88019 2 80-250 

Diastolisk blodtryk DNK05473 2 40-150 

Diastolisk hjemmemålt blodtryk MCS88020 2 40-150 

HbA1c NPU27300 2 20-150 

LDL kolesterol NPU01568 2 0-12 

LDL kolesterol (fastende) NPU10171 2 0-12 

LDL kolesterol (beregnet) DNK35308 2 0-12 

Plasma Kreatinin NPU18016 2 30-300 

Plasma Kreatinin NPU01807 2 30-300 

Plasma Kreatinin NPU04998 2 30-300 

U-Alb/Kreatinin NPU19661 2 0-600 

Total Kolesterol NPU01566 2 0,1-25 

Total Kolesterol (fastende) NPU18412 2 0,1-25 

eGFR DNK35302 2 1-200 

eGFR DNK35131 2 1-400 

 

Værdityper:    1 = Valg          2 = Talværdi     3 = DatoTid      4 = Ja/nej             5 = Varighed 
 


