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Forløbsplaner KOL 

Oprette login til FLP 
Det første der skal ske er, at klinikken skal oprette et login til Forløbsplaner (FLP). 

Dette gøres under Vedligehold -> Klinikker -> Ret. Tryk herefter på Flere funktioner (Alt+F1) og vælg Opret 

login til FLP. 

 

Herefter kommer nedenstående info frem. 

 

Tryk OK. 

 

Aktivere KOL forløbsplan 
Det næste der skal ske er, at brugeren skal aktivere KOL-forløbsplaner. Dette gøres fra XMO-menuen 

Statistik -> Forløbsplaner -> Aktiver KOL forløbsplaner.  
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Brugeren bliver sendt ud på FLP-siden, der automatisk åbner op i en browser: 

 

 

Her trykkes der på knappen Aktivér. 

 

Dataanalyse 
Der skal nu foretages en analyse af alle data, der skal sendes fra XMO til FLP, det være sig laboratorie-, 

diagnoser-, ydelses- og ATC-koder. 

Dataanalysen startes under XMO-menuen Statistik -> Dataanalyse. 

 
 

OBS! Dataanalysen er tung og vil sløve systemet. 
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Når en dataanalyse er kørt, returneres en rapport, der viser eventuelle data, der ikke er valide i henhold til 

FLP-standarderne. Disse data skal rettes manuelt af brugeren. 

Selvom der bliver returneret fejl i dataanalyse-rapporten, kan forløbsplaner godt oprettes, men ikke-valide 

data vil ikke indgå i Forløbsplanen. 

 

FLP synkronisering 
Nu er det tid til at aktivere FLP Synkronisering. Synkroniseringen igangsættes fra XMO-menuen Statistik -> 

Aktivér Sync. 

 

Der vil nu komme denne dialogboks: 
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Svares der ”Ja” vil systemet begynde at synkronisere relevant data med FLP; medicin, diagnoser, 

laboratoriesvar og ydelser.  

Fremadrettet vil systemet løbende synkronisere data med FLP. Første gang vil være en fuld synkronisering, 

men de efterfølgende – og løbende – synkroniseringer vil ikke påvirke hastigheden i systemet. 

Det er muligt at se en rapport over eventuelle synkroniseringsfejl. Rapporten kan tilgås fra XMO-menuen 

Statistik -> Synkroniseringsfejl: 

 

 

 

Rapporten kan udskrives. Eventuelle fejl skal manuelt rettes af brugeren. 
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Oprettelse af Forløbsplan på patient  
Nu kan der oprettes en forløbsplan på den enkelte patient. Det gøres fra patientens Stamkort -> 

Forløbsplaner -> Opret KOL forløbsplan. 

 

 

OBS! Det er kun patienter med en R95 (KOL) diagnose, der kan oprettes forløbsplaner på. 

Brugeren vil blive sendt ud på FLP-siden, hvor patientens Forløbsplan vil starte op. Brugeren skal markere 

hvorvidt patienten vil give samtykke eller ej. Hvis Ja, kan de overførte data ses og resten af Forløbsplanen 

udfyldes sammen med patienten. 

 

 

Sende Forløbsplan til Sundhedsmappen 
Den udfyldte Forløbsplan skal efterfølgende sendes til patientens Sundhedsmappe. Sundhedsmappen er 

patientens selvbetjeningsløsning, som han/hun kan tilgå hjemmefra.  

Det gøres fra XMO-menuen Edifact -> Kommunikation(F11) -> Udbakke -> Forløbsplaner: 

 



 

- 6 - 
 

  

Der sendes ved at trykke på enten F5 for at sende det markerede eller F8 for at sende alt. 

Sker der ”mindre” ændringer af en allerede oprettet forløbsplan, sendes disse ”mindre” ændringer 

automatisk. Dvs. at disse ikke skal godkendes som ved upload af en ny forløbsplan til sundhedsmappen. 

 

Oversigt over KOL patienter 
Fra XMO-menuen Statistik -> Forløbsplaner -> Vis KOL oversigt bliver brugeren sendt ud på FLP-siden, hvor 

der vises en oversigt over de KOL-patienter, som klinikken har lavet Forløbsplaner på: 

 

 


