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Sådan kommer du i gang med forløbsplanen 

Når du har fået besked fra din it-leverandør om, at nu har du adgang til forløbsplansmodulet i dit it-system, 
skal du forberede dig på at komme i gang med at anvende forløbsplaner: 

1. Indgå databehandleraftale med KiAP (tidligere DAK-E) 
Princippet er, at du sender patientens forløbsplansdata fra din klinik til KiAP. Data kan kun ses af patienten 
– ingen andre. KiAP bearbejder og fremlægger data for patienten på hjemmesiden www.forloebsplan.dk, 
hvor der også er artikler og videoer, der understøtter forløbsplanen. Derfor skal der være en 
databehandleraftale.  

Du finder databehandleraftalen på  

1. log på med din digitale signatur. 
2. find databehandleraftalen i 2. faneblad 
3. Læs databehandleraftalen igennem og acceptér.  

Hvis du ikke kan finde databehandleraftalen på KiAP´s hjemmeside, efter du er logget ind med NemID, 
så kontakt KiAP supporten på tlf. 6550 4550. 

2.Gør serveren klar til forløbsplanerne 
Snak med systemhuset: måske skal der køres et par programmer for at databasen indekseres mv - 
afhængigt af hvilket lægesystem du har 

- For XMO opstart af forløbsplaner: brugernet- allerøverst ”lær mere” > vejledninger > vælg andre > 
vælg forløbsplaner KOL. Brug opskriften og følg den slavisk 
 

3. Tilrettelæg klinikkens arbejdsgang med forløbsplaner 
Forberedelse af jeres laboratoriekort: 

Jeres laboratorieværdier fra DM og KOL - patienten overføres til forløbsplanen, så derfor skal 
laboratorieværdierne i forhold til KOL og diabetes være de korrekte. 
I skal derfor sikre jer, at jeres laboratoriekort er sat korrekt op med diabetes- og KOL værdierne: Værdierne 
skal stå samlet, alle værdierne for f eks FEV1, skal være sammenkoblede, så de værdier for KOL 
parametrene, der bruges til forløbsplanen er de rigtige.  Snak med support om det, hvis I er i tvivl. I kan 
læse på KIAP.dk hvilke værdier der bruges til forløbsplanen 
https://kiap.dk/resources/files/forloebsplaner/DiabetesKoder.pdf  

Der er 2 grundlæggende funktioner i forløbsplansmodulet: 

- Indtastningsformular til forløbsplanen, som patienten kan få med hjem i udskrift og som sendes fra 
dit lægesystem via en webservice. 

-  Patientoverblikket, hvor samtlige KOL- eller Diabetes patienter er fremsøgt og præsenteres i dit 
lægesystem 

Udfyldelse af forløbsplansformularen: 

- Der er 2 processer, nemlig 
o  gennemførelse af en lungefunktion (for KOL forløbsplanen) 
o  eller blodprøvetagning for diabetes-forløbsplanen   
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o Herefter udfyldelse af forløbsplanen. I XMO findes den på forsiden af stamkortet. (tryk 
evt. AltGR+F for at komme på forsiden). Find det blå ikon. Giv det lidt tid 

Organisering i praksis: 

- Hvem der gør hvad i praksis, skal I selv vurdere. Ofte laves lungefunktionstesten af 
konsultationssygeplejersken. 
I nogle praksis er det konsultationssygeplejersken, der udfylder forløbsplanen, når patienten er til 
lungefunktionstest eller patienten kommer til samtale og udfyldelse om  forløbsplanen . Så kan 
forløbsplanen ligge klar til lægens konsultation. I andre praksis er det lægen, der udfylder 
forløbsplanen under konsultationen med patienten.  

- Husk også at aftale, hvem der informerer patienten om muligheden for at se egne data og artikler 
på www.forløbsplan.dk. Hvis I udskriver forløbsplanen under konsultationen, og giver patienten 
den med hjem, står web-adressen nederst. Så skal I blot forklare dem, at de kan læse og se videoer 
samt logge ind på forloebsplan.dk, hvor de kan se flere data om deres egen KOL. 

 

 

Patientoverblikket:  

- Brug Patientoverblikket. Hvis du ikke kan finde det, så spørg supporten i dit lægesystem. I XMO 
ligger det under statistik. I Patientoverblikket kan man klikke på de enkelte kolonner, så de 
sorteres. Det kan I bruge til at få overblik over alle KOL- og diabetes ptt i praksis, og hvordan det går 
med dem. 

- Hvis I skal indkalde patienter, kan det være en fordel at sortere årskontrolkolonnen, så man starter 
med at indkalde dem, der mangler at få lavet årskontrol for KOL. 
Det er muligt at indkalde patienter med brev via patientoverblikket, men skal I indkalde via sms 
eller mail, så brug en frase til det og gør det i jeres lægesystem. Kontakt evt. KiAP for forslag til 
denne frase. Der ligger en frase som kommer ud som pdf brev. Den kan kopieres og bruges til sms 
eller mail 

 

Support i forhold til forløbsplansmodulet  
 

Supporten  er placeret i KIAP : 

 

Lægelig konsulent og koordinator på sundhed.dk og konsulent i MedCom, Bo Gandil  


