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Vejledning til Beslutningsstøtte
Kære kunde Beslutningsstøtte er nu tilgængelig i medicinkortet
Du modtager i dag dette dokument vedrørende Klinisk Beslutningsstøtte, så du kan komme godt i gang med,
hvordan beslutningsstøtte fungerer i WinPLC.
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Beskrivelse af de 11 beslutningsstøttemoduler
Beslutningsstøtten består af 11 beslutningsstøttemoduler. Der gives beslutningsstøtte på lægemidler optaget
i medicinpriser.dk, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt SAD-præparater.

Modul 1: Interaktioner
Meddelelserne omhandlende interaktion er integreret fra Lægemiddelstyrelsens interaktionsdatabase. De
vil bestå af en kort tekst og aktionstekst. Desuden linkes der til den aktuelle interaktion på
interaktionsdatabasen.dk.

Modul 2: Krydsallergi
Modulet Krydsallergi er baseret på et evidensbaseret datagrundlag udviklet af medicin.dk i samarbejde med
danske klinikere. Meddelelserne indeholder vejledning om sikkerhedsforanstaltninger baseret på
alvorligheden af patientens allergiske reaktioner og forslag til behandling med alternative indholdsstoffer.

Modul 3: Maxdosis
Maxdosis-modulet giver beslutningsstøtte i forhold til om summen af de aktive indholdsstoffer overskrider
en given maxdosis-grænse under hensyntagen til patientens alder, nyrefunktion, vægt, legemsoverflade,
samt lægemiddelordinationens administrationsvej.

Modul 4: Nedsat nyrefunktion
Beslutningsstøtten på dette modul bygger på information om dosering fra pro.medicin.dk. Modulet giver
støtte om kontraindikationer, forsigtighedsregler og dosisreduktion, der aktiveres baseret på parametrene i
aktive stoffer i patientens lægemiddelordinationer og GFR.

Modul 5: Dobbeltordinationer
Der er allerede i dag beslutningsstøtte på dobbeltordinationer i FMK. På nuværende tidspunkt anvender man
ATC niveau 5, men som noget nyt vil man også anvende ATC niveau 4. fordelen ved dette er at niveau 4
muliggøre advarsler om analog dobbeltordination, da ATC niveau 4 koder for kemiske subgrupper.

Et godt eksempel er Enalapril (ATC niveau 5 kode C09AA02) og Lisinopril (ATC niveau 5 kode
C09AA03) - to lægemidler med forskellige indholdsstoffer og ATC niveau 5 koder, men med
ens ATC niveau 4 koder (C09AA) og en del af den samme kemiske subgruppe ”ACE-hæmmere”.

Modul 6: Børn, kontraindikationer og forsigtighed
Beslutningsstøttesystemet giver støtte om kontraindikationer og forsigtighed vedr. børn. Systemet benytter
patientens alder som kriterie for at give beslutningsstøtten. Når alderskriteriet matcher alderskriterier for
kontraindikationer og forsigtighedsregler for et lægemiddel, som indgår i datagrundlaget, vil der blive givet
beslutningsstøtte om kontraindikationer og forsigtighed for børn.
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Modul 7: Kontraindikationer og forsigtighedsregler ud fra diagnose
Beslutningsstøttesystemet gives, når patienten har en diagnose kodet med ICD-10 eller ICPC-2, og derved
ordination eller medicingennemgang indgår et lægemiddel, som er kontraindiceret eller har
forsigtighedsregler for en af patientens diagnoser.

Modul 8: Indikationer
Beslutningsstøttesystemet giver støtte i forhold til indikationer, som skal hjælpe dig med at identificere
lægemidler med manglende indikation hos patienter med polyfarmaci. Indikationer fortolkes ud fra
patientens diagnosekoder ICD-10 eller ICPC-2.

Modul 9: Graviditet og modul 10: Amning
Disse moduler giver beslutningsstøtte for forsigtighedsregler og kontraindicerede lægemidler i forhold til
gravide eller ammende. Desuden får du information, hvis der er manglende kliniske data vedr. anvendelsen,
samt anbefalinger til andre behandlingsmuligheder for de kontraindicerede lægemidler.

Modul 11: Antibiotikavejledning før resistenssvar
Beslutningsstøtte i denne sammenhæng betyder, at når du har angivet en diagnosekode for patienten, kan
du ved ordination tilgå antibiotikavejledningens behandlingsvejledninger i forhold til den aktuelle diagnose.
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Vejledning til Beslutningsstøtte i WinPLC
Beslutningsstøtte har fået sin egen kolonne i medicinkortet med navnet ”B”. I denne kolonne vil røde
markeringer fremgå. Antallet af advarsler vil blive vist i en rød prik til venstre.

Det blå spørgsmålstegn indikerer, at
det enkelte lægemiddel ikke er med i
beslutningsstøttesystemet, og derfor
kan der ikke tilbydes beslutningsstøtte
på denne lægemiddelordination.

Når du fører musen hen over de forskellige ikoner, kan du se hvilke beslutningsstøttemoduler, ordinationen
slår ud på.
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Der er mulighed for at højreklikke og vælge Klinisk beslutningsstøtte for at se beslutningsstøtte på samtlige
ordinationer på medicinkortet. Du har også mulighed for at benytte genvejstasten ”I”.

Når du har klikket ”I” for klinisk beslutningsstøtte vil nedenstående vindue åbne. Som standard vil de
alvorligste, dvs. de ”røde”, kontra-indikationer, blive vist. Du kan også vælge at få vist de gule, forsigtigheder,
ved at vælge dette på drop-down menuen i bunden.

Du kan trykke på de forskellige meddelelser og læse
yderligere information.
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Under oprettelse af ordinationer vil du også få vist beslutningsstøtten. I højre side vil der fremgå, hvilke
parametre du skal være opmærksom på.

Her vil det være muligt at trykke på de forskellige beskeder og læse yderligere detaljer.
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Vejledning til tilbagemeldingsfunktion i WinPLC
Du kan give tilbagemelding på de interaktionsadvarsler, der kommer frem, når du ordinerer medicin. Din
tilbagemelding bliver registreret i en samlet database og er med til at danne basis for hvilke advarsler, der er
relevante og ikke-relevante for, at værktøjet kan skabe værdi i jeres hverdag.
Derfor er din tilbagemelding meget vigtig for projektet, og vi håber, at du vil benytte den flittigt, så vi kan
tilrette advarslerne fremadrettet.
Du har 4 tilbagemeldingsmuligheder:
1. Relevant: Det vil som standard altså stå som valgt. Når et præparat står som relevant, vil
beslutningsstøttetilbagemeldingen altid dukke op.
2. Ikke relevant for denne patient: Når du vælger dette, vil du f.eks. fremadrettet ikke få
tilbagemeldinger om et givent præparats interaktion med et andet præparat for denne patient.
3. Ikke relevant for mig: Når du vælger dette, vil du f.eks. fremadrettet ikke få tilbagemeldinger om et
givent præparats interaktion med et andet, for din bruger og alle patienter, du ordinerer et bestemt
præparat til.
4. Aldrig relevant: Når du vælger dette, vil du fremadrettet ikke få tilbagemeldinger om et givent
præparats interaktion med et andet. Dette gælder for hele klinikken.
Hvis du vil have rettet nogle af tilbagemeldingerne til relevant, skal du kontakte vores Hotline på tlf.: 38 77
00 40, og de vil være behjælpelig med dette.
På de næste sider finder du vejledningen til, hvordan du benytter tilbagemeldingsfunktionen i WinPLC.

Tilbagemeldingsfunktion i WinPLC
I dette eksempel laver vi tilbagemeldingen
i forbindelse med ordinering af
Isotretinoin ”Orion”.
Hvis du højreklikker på beslutningsstøtten,
får du en udvidet beskrivelse af denne.
Højreklik på en af tilbagemeldingerne for
at få mulighed for at vælge blandt de fire
valgmuligheder: relevant, ikke relevant for
denne patient, ikke relevant for mig og
aldrig relevant.
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En anden vej der også kan
benyttes til tilbagemeldingerne,
er ved at højreklikke eller taste
”I” på et præparat i overblikket.

Efter du har højreklikket eller tastet ”I” på
et præparat i overblikket, får du dette
vindue frem.
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Ved dette vindue skal du
højreklikke
for
at
få
tilbagemeldingsvinduet frem.
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