
   

 

Titel: Min Læge app – borgernes digitale indgang til almen praksis  

 

Oplægsholder: Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, Praktiserende Lægers 
Organisation  

Resumé: 
Sundheds- og Ældreministeriet og PLO har udviklet app’en ”Min Læge”, som 
giver borgere én nem og fleksibel indgang til lægen, hvor de kan få et samlet 
overblik over aftaler, egne sundhedsoplysninger og kan kontakte lægen.  

Tidligere har borgere skulle benytte forskellige indgange til lægen gennem en 
række forskellige hjemmesider og app’s, hvor indgangen afhænger af, hvilken it-
leverandører lægen har valgt. 

Med Min Læge imødekommer vi i almen praksis danskernes efterspørgsel efter 
digitale løsninger, der gør det nemmere at komme i kontakt med egen læge og 
skaber overblik over egne sundhedsoplysninger.  
 
Med Min Læge app’en tages der endvidere fat på at standardisere og sikre 
ensartethed i de digitale tilbud på tværs af lægeklinikker og lægesystemer i 
almen praksis og dermed også en mere ensartet kvalitet i registrering af 
patientoplysninger i almen praksis. 
 
PLO præsenterer den nuværende version af Min Læge app’en og PLO og 
Sundheds-og Ældreministeriets visioner for den fortsatte udvikling af Min Læge 
app’en som bidrag til at understøtte en stærk almen praksissektor i det 
fremtidige nære og sammenhængende sundhedsvæsen.     
 
Min læge indeholder i dag: 

• Oplysninger om egen læge herunder ferie og fri 
• Henvisninger 
• E-konsultation 
• Vacciner 
• Viderestilling til app’en Medicinkortet 
• Diagnoser 
• Aftaler og påmindelser om aftaler 

 

3 budskaber som deltagerne kan forvente at få med fra oplægget 
 Hvorfor har vi brug for at forbedre borgernes digitale kommunikation 

med egen læge?  
 Hvad indeholder Min Læge app’en af funktioner i dag og hvad er i 

pipelinen?  
 Hvordan ser PLO, at Min Læge i fremtiden skal understøtte almen praksis 

rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?    
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