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Et Samlet Patientoverblik – bedre koordinering og samarbejde 
i det nære sundhedsvæsen 
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Tværsektoriel deling af planer og indsatser

• Planer og elementer afleveres fra 
aktørernes it-fagsystemer i 
struktureret form til Dokument 
Delingsservicen (DDS) på den 
Nationale Serviceplatform (NSP)

• Sundhedspersoner får adgang til 
planer via
• Visning via Sundhedsjournalen 
• En visning i eget it-fagsystem 

• Patienter og pårørende får adgang til 
planer og indsatser via Sundhed.dk



Teknisk pilotafprøvning Q1 2020 – deling af forløbsplaner for 
KOL og diabetes samt genoptræningsplan



Modning til national implementering - planer, indsatser og patientens mål  

Minianalyse frem mod programstyregruppemødet i juni. Nuværende forslag projekter:

Klinisk afprøvning af deling 
af data om KOL og diabetes 

Generisk mapning af planer, 
indsatser og mål

Analyse af muligheder for 
skalering i infrastruktur

Domænemodel for Et Samlet 
Patientoverblik

Fase 1: Efterår 2020 - Q1 
2021
Forløbsplaner fra almen 
praksis på KOL og diabetes 
deles mellem alle parter i 
større klinisk afprøvning i den 
løsning, der nu er teknisk 
afprøvet. Fokus på gevinster.

Efterår 2020- Q1 2021
Generisk løsning for visning 
af de planer parterne har. 
Fokus på KOL, diabetes type 2 
og psykiatri. Planer mappes 
ind i den udarbejdede  
standard fra MedCom og 
vejledning udarbejdes.

Efterår 2020: Analyse af ny 
måde at hente og vise planer 
i parternes fagsystemer. 
Formålet er lettere at kunne 
ændre i de data der hentes 
og vises, så man ikke skal 
integrere op til kilder hver 
gang.

Efterår 2020: Domænemodel 
(informationsmodel, 
datamodel og begreber) 
uddybes ift. planer og 
indsatser og tilføjes 
patientens mål.

Fase 2: 2021-2022
Afprøvning af generisk 
løsning – deling af planer for 
KOL, diabetes og evt. 
psykiatri fra kommuner og 
regioner 



Sammenhængende dataanvendelse på tværs af  programmets 
projekter

• For at understøtte den fælles forståelse af de arbejdsgange og processer, der er for patienter i 
komplekse forløb og skabe ensartet dataanvendelse mellem parterne (lægepraksis, kommuner og 
regioner) er der behov for at udarbejde en fælles domænemodel samt begrebsarbejde for ”Program 
for Et Samlet Patientoverblik”. 

• Arbejdet skal give et fælles ophæng i en overordnet fælles begrebsforståelse og sammenhængende 
dataanvendelse for programmets projekter: 

o Planer & Indsatser

o Aftaleoversigt  

o Fælles Stamkort

o Patientens mål



Domænemodel og FDA 2019
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DAM arbejdet Profileringer (CDA, FHIR)



Rammearkitekturen - KL
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Domænemodel arbejdet
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Spørgsmål?
Se mere på: www.sundhedsdata.dk/etsamletpatientoverblik


