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Primær sektor platform – måske en idé ?

Overenskomst Kan I ikke ?

Hvorfor er i ikke

allerede i gang ? 

Forløbsplaner

-kan vi ikke løse

den knude

PLSP



Ideen

▪ At sikre en ensartet deling og præsentation af Primærsektorens lægefaglige og 
borgerrettede data.

▪ Med fokus på 

▪ at sundhedsvæsenet, kun har et kontaktpunkt til primærsektorens systemer

▪ at primærsektoren hurtigere kan udvikle og vedligeholde funktionalitet, der sikrer 
borgeren den mest brugervenlige og dynamiske tilgang til egne data og behandling



Hvem er med ?

Hele PL-Forum er med

Jeg tog billedet, 

Anders Kjærulf arbejdede 

(Clinicare)

Pigerne er med for at 

skabe balance…..



Formål - mål

☺Medcom og PLO er omdrejningspunktet

Vi vil tilbyde

☺Hurtig udvikling – dynamik – viden-baseret udvikling 

☺Den agile udvikling 10% governance – 90 % udvikling

☺Lave omkostninger, men mest af alt projekter der lykkes – de rigtige løsninger

☺Det simple forløb

☺Ensrettede snitflader – et kontaktpunkt



2 spor

Spor 1

Fokus på løsninger der kan understøtte og 
bidrage til at skabe sammenhæng på tværs 
af systemhusene og andre aktører i 
sundhedsvæsenet. 

Her kan nævnes borgersamtykke, aftaler, 
retten til at blive glemt, tilbagekaldelse af 
distribueret information og information 
omkring praksis, åbningstider ferie mv. 

Oplysninger skal eksponeres både via apps, 
portaler, men også webservices, som 
understøtter system til system 
kommunikation.

Spor 2

På baggrund af etablerede services sikre 
dialogen mellem borger og den praktiserende 
læge. 

Sikre vidensdeling og udvikling med 
udgangspunkt i det fortrolighedsforhold der er 
kendetegnet for relationen mellem den 
enkelte borger og den praktiserende læge.

Sikre at borgerens samarbejde med den 
praktiserende læge fortsat udbygges, med 
udgangspunkt i de erfaringer der har gjort 
Danmark førende på dette område.



Organisering PLSP A/S

• Bestyrelse

• Direktion
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- andre aktører i sundhedsvæsenet



Forretningsmodel - økonomi

• IT-Grossist for LPS

• Løsningerne udbydes til alle på lige vilkår

• Økonomisk troværdig, målet er at tilbyde IT funktionalitet på tværs – ikke 
overskud

• Gennemskuelig økonomi – og organisation

• Tæt relation til sundhedsvæsenets aktører – både som kunde og 
beslutningstagere



Opgaver – indtil nu

www - services –
udvikling –

hosting 

PLO- Fri-
Ferie

• Backend

• Udvikling

• Drift-Hosting

Forløbs-
planer

• Ensretning

• Dokumentation

• Governance

Kontrakter

Forvaltning 
organisering

• Arkitektur

• Webservice

• Hosting

Min-Læge



Grundprincipper

PLSP er bærende for kommunikation mellem borger og praktiserende læge
- databærende

▪ Kun når det er nødvendigt

▪ Kun relevante data udstilles

▪ Kun i relevant periode

▪ Sikrer det nødvendige samtykke  



Platformen 
– gevinster i en tid med fokus på sikkerhed

Fokus på sikkerhed i små og distribuerede miljøer

▪ Anonymisering

▪ Datamining

▪ Tilbagekald - sletning



Så er der tid til 
spørgsmål…

☺


