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Introduktion – Idegrundlag

• Understøtte valg af præparat
Formål: At vise præparatalternativer baseret på ajourførte
medicin stamdata og patientdata og herved øge effektivitet
og opmærksomhed på nye/alternative præparater.

– Sygdom (diagnose)

– Patientspecifik information

• Aktuel diagnose

• Allergier (x-cave)

• Interaktioner

• Andre sygdomme

• Graviditets- og amme advarsler



Introduktion – Idegrundlag

• Automatiseret doseringsberegning
Formål: At reducere tidsforbrug til doseringsberegning, og at 
hjælpe til at undgå fejldoseringer.

– Medicininformation (beregningsregler)

– Kliniske patientdata

• Alder

• Laboratoriemålinger

• Andre kliniske data (vægt, blodtryk mv.)



MyClinic implementering

• Adgang fra medicinmodul til alle relevante patientdata

– Medicineringsoplysninger

– Diagnoser

– Laboratoriemålinger

– Andre kliniske data.

• MyClinic er baseret på G-EPJ reference modellen
– Samme referencemodel for alle specialer.

– Diagnose-, forløbs- og hændelsesbaseret

– EHR data organiseret i en multidimensional hierarkisk struktur

– Dataelementer kodede til brug for deling på tværs af diagnoser og specialer.

• Standarder
– Medicindata (ATC), Lab data (UIPAC/NPU), Diagnoser (ICPC, ICD10, SNOMED 

CT), nationale standarder



Datahierarki
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• Case properties

– Diagnosis codes 
(ICD9/ICD10/SNOMED CT)

• Action diagnosis

• Chronic diagnosis

• Case diagnosis

• Other codes

– Care/treatment plan

– Treatment target

• Event properties
– Data collections

– Codes and sub codes



Præparatvalgsprojektet
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Udfordring: Mapning

• MyClinic er en ASP løsning med en central database.
– G-EPJ compliant journaler for mere end 450.000 danskere.

– Mere end 6.5 mill. aktivitetsregistreringer

– Mere end 2.5 mill. præparatordinationer

• Mapning genereret baseret på dataanalyse (evidens)
– Analyse af ca. 350.000 hændelser som indeholdt både diagnose og 

ordination

– Resultat:
• Hovedparten af hændelserne var samlet omkring relativt få (47) almindelige 

diagnoser, men for disse var der en signifikant ATC gruppering for de ordinerede 
præparater. 

• Data var ikke rene – læger udskriver ofte medicin for mindre betydningsfulde 
sygdomme uden at inddatere et separat notat for det (pga. uhensigtsmæssige 
afregningsregler).



ICD10/ATC Mapningen

• To mapningstabeller
– ICPC<->ATC, genereret fra evidens kombineret med manuel mapning.

– ICD10<->ATC, genereret fra evidens, suppleret med 2. ordens mapning
fra ICPC<->ATC mapningen – og med en masse manuel oprensning.

• Aktuel kvalitet af tabeller
– Mange diagnoser har en for bred mapning, hvilket medfører for 

mange præparat alternativer.

– Vedligeholdelse af mapning er en vedvarende proces.

• SNOMED CT
– ATC included in SNOMED CT

– ATC mapning to diagnoser gennem “relations”, findes ikke



ICD10 – ATC Mapning



Løsningen

• Arbejdsgang

– Diagnosekode skal angives i notatmodul inden
ordinationen påbegyndes

– Integreret som et supplement, et tilbud

– Den traditionelle u-støttede metode er ikke
kompromiteret

• Understøttes af eksisterende beslutningsstøtte

– Interaktioner

– Kendte allergier (X-Cave)

– Graviditet- og amme advarsler
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Doseringskalkulation

• Forudsætninger for automatiseret kalkulation

• Doseringsafhængigheder

– Alder

– Måledata (vægt, laboratoriemåleværdi)

– Aktuel dosering (ved beregning som ændring)

• Doseringsprofil

– Støddosis / pausering

– Vedligeholdelsesdosering



2 Metoder

• Doseringsstøtte ved tabelopslag
Bruges til komplekse doseringsmønstre der ikke kan beskrives med simple regler

– Opslag ud fra mange parametre (f.eks. Lab data, målinger, patient 
karakteristika)

– Inkluderer støddosis eller pausering

– Integrerer med doseringsberegning (vedligeholdelses dosis)

• Doseringsberegning
Benyttes når der kan opstilles en kalkulationsformel

– Kalkulation fra flere parametre, evt. i kombination

– Omfatter også gradueret øgning eller reduktion af dosis

• Metode transparent for brugeren
– Understøtter både simpel beregning og doseringskort/-skema



Problemer

• Ingen standardiserede beregningsregler tilgængelige

– Skal opsættes manuelt for hvert præparat (drugId)

• “Ansvarlighedsproblemstilling”

– Kalkulationen er et FORSLAG

– Den der ordinerer skal uændret evaluere doseringen og 
herunder inddrage intereaktionseffekt eller andre forhold 
der kan påvirke doseringen.



Anvendes i praksis

• Quick demo



Tabelmetoden



Tabelmetoden



Tabelmetoden



Kakulationsmetoden



Evaluering

• Dosiskalkulation (begge metoder)
– Status

• Har været anvendt i drift i mere end 1 år.

– Resultat

• Brugerundersøgelse viser øge effektivitet

• Ingen brugbare data vedr. reduktion af fejldoseringer

• Beslutningsstøtte til præparatvalg
– Status

• Afprøves i beta med begrænset brugerantal.

– Resultater – de første, meget tidlige - indikerer:

• Forbedret overblik over præparatalternativer.

• Øget opmærksomhed på nye præparater.

• Ændring af arbejdsgang (diagnosekode før ordination) er ikke meget 
ulogisk.



Fremtiden

• Dette er kun de første skridt

– Datagrundlag for beslutningsstøtte skal forbedres

• Præparat<->ATC mapningen indeholder kun godkendte 
ATC alternativer.

• Diagnose / ATC mapning skal vedligeholdes løbende for 
at afspejle nye behandlingsrekommendationer

– Aktuel doseringskalkulation arbejder 
præparatspecifikt

• Kalkulation der indberegner interaktioner kræver et 
mere komplekst informationsgrundlag.


