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Forløbsplaner og datasikkerhed 
 
I forløbsplansprojektet udvikles dels et forløbsplansmodul (FLP-modulet), som implementeres i 
hvert af lægesystemerne, dels etableres en internetside (www.forløbsplan.dk), hvor patienten 
kan gå ind og se sin forløbsplan. 
 
FLP-modulet er udviklet af KiAP i samarbejde med lægesystemleverandørerne. Modulet indeholder 
de nødvendige algoritmer, beregninger, programstumper, tabeller og indtastningsformularer, der 
bevirker, at lægen eller praksispersonale kan skrive en forløbsplan i lægesystemet. FLP-modulet er 
generisk og kan anvendes til forløbsplaner til KOL-patienter og Diabetes-patienter, men også 
efterfølgende til patienter med andre diagnoser fx Lænde/ryg problemer. 
 
FLP-modulet implementeres i de enkelte lægesystemer, så anvendelsen så vidt muligt bliver en 
fuldt integreret del af lægesystemet. Det er op til den enkelte leverandør at implementere og 
integrere modulet. FLP-modulet bliver således en del af lægesystemet og underlægges de samme 
sikkerhedselementer, som lægesystemet har.  
 
Patienten har adgang til forløbsplanen på internetsiden www.forløbsplan.dk, som er opbygget 
af KiAP. Forløbsplanen består af informationssider og videoer om det at have fx KOL eller Diabetes 
og af de forløbsdata, som lægen har udfyldt i sit lægesystem via FLP-modulet. Selv om patienten 
skifter læge, vil patienten stadig have adgang til sine forløbsdata. Patienten har således én indgang 
til sin(e) forløbsplan(er). 
 
Patienten skal give samtykke for at få en forløbsplan. Det indhenter lægen under konsultationen, 
og det registreres i lægesystemet. Kun hvis patienten har givet sit samtykke, kan data rent teknisk 
oversendes fra lægesystemet til forløbsplan.dk.  
 
Når en forløbsplan er udfyldt i lægesystemet lægges den over i udbakken i lægesystemet, og 
lægen skal aktivt gå ind og trykke på ”send”-knappen, før data sendes over til forløbsplan.dk. Det 
skal sikre, at lægen har den fulde kontrol med, hvilke data, der sendes fra lægesystemet. Via FLP-
modulet er der desuden mulighed for at få en liste over alle de forløbsplaner, der er afsendt til 
hvilke patienter, så lægen kan følge med i data-eksporten. Overførslen af data fra lægesystemet til 
forløbsplan.dk sker via en webservice i lægesystemet med samme teknologi som ved FMK. Dvs. via 
det sikre sundhedsdatanet på linje med øvrig datakommunikation via EDI og webservices med det 
sikkerhedsniveau, der her kræves.  
 
Patienten får adgang til sin forløbsplan på www.forløbsplan.dk via sit NemID. Data i patientens 
egen forløbsplan.dk vil kun være tilgængelige for patienten med NemID. Informationssider og 

http://www.forløbsplan.dk/


 

videoer indeholder ikke personlige oplysninger og er tilgængelige uden login, så fx pårørende kan 
orientere sig om forløbsplanens generelle information om sygdommen.  
 
Databehandleraftale med KiAP 
Når FLP-modulet bliver tilgængeligt i lægesystemet, skal der indgås en databehandleraftale 
mellem lægen og KiAP således, at KiAP er databehandler for lægens forløbsplan til patienten. 
Dermed kan KiAP – på vegne af lægen – vise patientens forløbsplan for patienten på 
forløbsplan.dk. Formuleringen af databehandleraftalen er aftalt med PLO og Sundheds- og 
Ældreministeriet.  KiAP opbevarer altså patientens forløbsplansdata på vegne af den enkelte læge. 
Data kan og må ikke anvendes til andet formål end som beskrevet i databehandleraftalen. 
 
Til at følge implementeringen og anvendelsen af forløbsplaner kan KiAP udtrække lister på 
ydernummerniveau med anonymiserede data over, hvor mange forløbsplaner den enkelte praksis 
har udfyldt. Disse data stilles til rådighed for styregruppen for Forløbsplaner og MedCom  
 
Data i forløbsplan.dk opbevares hos KiAP under forskriftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger i 
henhold til persondataloven, GDPR og er underlagt en årlig it-revision. 
 
Sletning af data 
Hvis patienten ønsker sin forløbsplan slettet skal det ske via egen læge, der kan slette samtykket i 
sin journal. Dermed bliver data på forløbsplan.dk slettet. 
 
Den praktiserende læge kan ligeledes ved opsigelse af sin databehandleraftale og efter kontakt 
med KiAP få sine data i forløbsplan.dk slettet.  
 
Projektorganisation 
Projektet ledes af en styregruppe med Sundheds- og Ældreministeriet som formand og med 
deltagelse af PLO, Danske Regioner og MedCom. Projektets elementer bygger på et 
forståelsespapir mellem PLO og Sundheds- og Ældreministeriet. PLO har godkendt 
databehandleraftalen, KiAP som databehandler af forløbsplansdata samt projektets tekniske 
elementer med FLP-modulet og www.forløbsplan.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 


