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Pilotafprøvning – hvem er med?



Formål med ”Et samlet patientoverblik”

• - Er at fremme koordinering og samarbejde mellem 
sundhedspersoner i regioner, kommuner og almen praksis 
– og at skabe bedre overblik for patienter og pårørende 
over eget forløb.



Et samlet patientoverblik 

• I pilotprojektet deles med:
• sygehus, praktiserende læge, kommune og 

patienten/pårørende

• Oplysninger som deles: 
• Patientens aftaler i RM og RN, Aarhus Kommune og 

Frederikshavn Kommune samt udvalgte praktiserende læger
• Patientens stamkort (med oplysninger om patient og 

pårørende)

• Sundhedspersoner i RM kan se oplysningerne i 
sundhedsjournalen (via knap/”blomsten” i MidtEPJ). 

• Patient og pårørende har adgang til oplysningerne via 
sundhed.dk

Patient/pårørende kan spærre for 
adgang til egne sundhedsdata. 

Der kan spærres for bestemte:

- Sundhedspersoner

- Behandlingssteder

- Tidsperioder

Hvis en patient opretter en 
spærring, kan sundhedspersoner 
ikke se patientens aftaler, stamkort 
og planer



Aftaler

I pilotperioden vil du kunne se følgende aftaler:

• Patientens aftaler med hospitaler i Region Midtjylland (og 
Region Nordjylland). 

• Aftaler fra Sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus kommune. 

• Aftaler fra lægepraksis ved patienter fra:
Jens Michael Larsen, Åbyhøj
- hvis patienten har været i klinikken og har givet sit samtykke. 



Aftalevisning

• Aftaler kan vises i dag-, 
uge- eller listevisning

• Der kan anvendes 
forskellige filtre for, 
hvilke aftaler, der skal 
vises



Aftalevisning



Stamkort

På Stamkort vil du kunne se følgende oplysninger: 
• Patientens/Borgerens 

• personoplysninger, som hentes fra CPR-registeret
• sygesikringsgruppe 
• kontaktoplysninger (telefonnummer) *  
• midlertidige adresse (hvis det er tilfældet) *
• tandlæge *
• foretrukne kommunikationssprog *

• Kontaktoplysninger om patientens/borgerens pårørende (navn og 
telefonnummer) *

• Oplysninger om patientens/borgerens praktiserende læge (navn og 
adresse samt telefonnummer, hvis det er registreret i yderregisteret)

Oplysninger på stamkortet kommer blandt andet fra patientens/pårørendes egen indtastning samt fra CPR registret.

Sundhedspersoner kan også indtaste oplysninger med * på vegne af patienten. 
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Perspektiver for borger og klinikere i 
praksis

 Tidlig vurdering af, hvad patienten kan udskrives til (vanlig/øget hjælp, 
korttidsophold o.l.)

 Valide data på tværs af sektorer -> øget patientsikkerhed

 Øget tryghed for patient og pårørende, at de kan se at aftaler efter 
udskrivelse er planlagt

 Koordinering af besøg i patients hjem sammen med hjemmepleje

 Forbedrede muligheder for planlægning af opfølgning ved praktiserende 
læge

 Rationelle arbejdsgange
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Næste skridt

 Mål 

 Planer


