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1

Sammenfatning

Kronikerprojekt 5 ”Demonstrationsprojekt til it-understøttelse af forløbsprogrammer” har
gennemført en foranalyse med det formål at afdække og kvalificere mulighederne for at itunderstøtte forløbsprogrammer med konkret afsæt i Diabetes Mellitus type 2 (DM2) og Kronisk
Obstruktiv Lungelidelse (KOL).
Foranalysen har forholdt sig til en lang række temaer ifm. at it-understøtte de sundhedsfaglige
indsatser i kroniske, tværsektorielle patientforløb i retning af større kontinuitet og effektivitet
gennem forbedret koordination af de forskellige aktørers sundhedsindsatser og kompliancen med
forløbsprogrammernes anvisninger. I den forbindelse har patient empowerment og anvendelse af
LEON (lavest effektive omkostningsniveau) princippet været betydende ledetråde. Tilsvarende er
telemedicinske teknologier og løsninger indgået som en potentiel vigtig ressource/påvirkning i de
løsningsscenarier, foranalysen har arbejdet med. Telemedicin betragtes derfor i denne foranalyse
som et middel til yderligere forbedring og synliggørelse af det tværsektorielle patientforløb, hvormed
specielt patientressourcen kan bringes i spil gennem hjemmemonitoreringer og andre
telemedicinske ydelser, der inddrager og ansvarliggør patienten på forskellige niveauer
(empowerment).
I kapitel 3 er projektets forretningsanalyse beskrevet. Til trods for områdets store kompleksitet og
krav til tværgående integritet i forbindelse med lancering af nye it-løsninger, har det været muligt i
forretningsanalysen at skabe en konceptualisering af it-understøttelsen af forløbsprogrammer på en
klinisk meningsfuld måde ved at udtrykke de sundhedsfaglige indsatser gennem standardiserede
ydelser. Ydelserne kan sammensættes til ydelseskataloger, som tilsammen udgør et væsentligt
element i opbygningen af såkaldte e-forløbsprogrammer. Disse repræsenterer en mere struktureret
udformning af de tilgrundliggende forløbsprogram-dokumenter. Gennem denne tilgang har
foranalysen afgrænset sit scope til at fokusere på temaet ”forløb, ydelser og plan”. Der skitseres en
konceptuel løsning for informations- og videndeling med henblik på at kunne koordinere det
individualiserede, tværsektorielle forløb effektivt i samspillet mellem patienten,
tovholderen/forløbskoordinatoren og andre relevante sundhedsfaglige aktører fra primær- og
sekundærsektorerne. Afslutningsvist beskrives krav til it-understøttelse af denne koordinerende
funktion set fra et sundhedsfagligt, patientorienteret og ledelsesmæssigt perspektiv.
I kapitel 4 skitseres overordnede use-cases for patienten, kommunale sundhedsprofessionelle,
praksislægen samt hospitalsansatte aktører. Det, der sammenknytter de fire aktørtyper er itfunktionalitet i forbindelse med at koordinere den sundhedsfaglige indsats og herigennem etablering
af adgange til relevante data.
Efterfølgende beskrives 4 scenarier, der kendetegnes ved valg af 4 forskellige it-arkitekturer for itunderstøttelse af tværsektorielle patientforløb understøttet af forløbsprogrammer. Det første
scenarie er en Kayser-Permanente lignende it-løsning, kendetegnet ved et centralt it-system, der
anvendes i alle sektorer. Det andet scenarie er baseret på et nationalt kroniker-it-system til
anvendelse i alle sektorer. Der skabes de nødvendige integrationer til andre it-systemer, som fortsat
anvendes fortrinsvist til ikke-kronikere. Det tredje scenarie bibeholdes eksisterende it-systemer, men
der etableres et ”missing link” – et plan- og koordinationsmodul - der kan anvendes tværsektorielt af
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alle relevante aktører, dvs. patienten og pårørende, praksislægen, samt sundhedsprofessionelle
ansat i hospitalsvæsenet og den kommunale sektor. I det fjerde scenarie udvikles der ikke nye
komponenter i den eksisterende it-infrastruktur med dets tilhørende applikationsportefølje. Derimod
implementeres de nødvendige meddelelsestyper og en tilhørende tilpasning af eksisterende itsystemer så at de nødvendige informationer til at sikre forløbsprogrammernes anvisninger følges og
behov for koordination tilbydes i de forskellige informationssystemer. Ved behandling af disse
scenarier, besluttede projektets styregruppe, at man efterfølgende skulle stile imod at lave en
løsning svarende til scenarie 3. Det initiale arbejde til dette er gjort i det efterfølgende afsnit, der
skitserer en konceptuel løsningsarkitektur.
På grundlag af nærværende foranalyse er det besluttet at gennemføre et demonstrationsprojekt
baseret på scenarie 3. Der er planlagt, at demonstrationsprojektet bliver afrapporteret i
forsommeren 2012.
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2
2.1

Introduktion
Baggrund

Forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 er udviklet ved at kliniske specialister har
kombineret relevante ”sundhedsfaglige indsatser” fra de tre sektorer med udgangspunkt i
behandlingsmæssigt evidensmateriale. Samtidig har disse grupper i arbejdet med
forløbsprogrammerne sikret sig at behandlingerne kan lade sig gøre med de ressourcetyper og den
organisation som sundhedsvæsenet råder over i dag. Forløbsprogrammerne er således tilrettelagt
således, at bliver de fulgt, så får den kroniske patient en evidensbaseret optimal behandling der
svarer til vores viden på området i dag, og til vores nuværende organisering i tre sektorer kommune,
praksis og hospital.
Samfunds- og sundhedsøkonomisk kan de betydeligste motivationsfaktorer opregnes som:
Opgaveflytning. Der bliver i de kommende år flere kronikere og færre sundhedsprofessionelle. Det er et højtprioriteret målsætning at flytte opgaveløsningen baseret på LEON
princippet (Lavest Effektive OmkostningsNiveau).
Selvkontrol og egenomsorg. Det er væsentligt at borgerne selv bliver ”empowered” i deres
sygdomsforløb, således at den foretrukne situation går fra en patientsituation mod en
borgersituation, mod selvkontrol og egenomsorg. Således involveres det minimale antal
sundhedsprofessionelle, og kun når det er ”nødvendigt”.
Behandlingskompliance. Den faktiske indsats skal systematisk kunne sammenlignes med
forløbsprogrammernes anvisninger mhp. at minimere ”doing-knowing gaps” mest muligt.
Patienter bliver sundere. Hvis forebyggelse og effektiv behandling gør at kroniske sygdomme
forløber langsommere eller ligefrem reverterer, vil en borger alt andet lige blive mindre
behandlingskrævende over et livsforløb.

Udfaldet af forløbsprogrammerne er et tværsektorielt patientforløb, hvor borgeren har brug for
indsats fra alle sundhedsvæsenets sektorer. Kronikerprogrammet i Region Hovedstaden tager
udgangspunkt i disse forløbsprogrammers koordinering, implementering og evaluering i
sundhedssektoren.
Region Hovedstadens kronikerprogram har en overordnet målsætning om, ved implementering af de
udviklede forløbsprogrammer, at forbedre den forebyggelses- og behandlingsrettede
sundhedsindsats. Dette gøres med henblik på at forbedre behandlingskvaliteten, gøre den
evidensbaseret, og sikre en bedre forebyggelse af senkomplikationer gennem en bedre:
forebyggelse
borger/patientrelateret egenindsats
koordineret, tværsektoriel sundhedsfaglig indsats baseret på LEON princippet
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Programmet inkluderer i alt 18 projekter grupperet indenfor:
Kompetenceudvikling
Patientuddannelser og egenomsorg
Forløbskoordination
It-understøttelse
Evaluering

Figur 1: Oversigt over Region Hovedstadens kronikerprogram

2.2 Formål
I udviklingen af de tværsektorielle forløbsprogrammer er der ikke taget stilling til it-understøttelse af
patientforløb på tværs af sektorerne samt internt i kommuner, almen praksis og hospitaler.
Enimplementering af forløbsprogrammerne på tværs af sektorerne og internt i hver organisation
lader sig ikke gøre uden stillingtagen til de nødvendige krav til den bagvedliggende it-arkitektur, som
skal binde informationsudveksling, videndeling, kvalitetsmonitorering og koordination af de
sundhedsfaglige indsatser i patientforløbene effektivt sammen. Fokusområdet for dette
kronikerprojekt er netop it-understøttelse af disse forløbsprogrammer i Region Hovedstaden.
Den tekniske hovedudfordring med projektet er at modellere og it-klargøre forløbsprogrammerne,
således at patienter kan få de nødvendige indsatser på en struktureret facon og koordineret på tværs
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af sektorer. Endvidere skal indsatserne kunne monitoreres i den sidste ende – således at kvaliteten
ved forløbsprogrammerne og den deraf følgende standardisering til evidensbaseret behandling kan
eftervises og en løbende optimering kan foretages.
Denne rapport er en afrapportering af den foranalyse, der er gennemført i kronikerprojekt 5 (K5).
Foranalysen skal anvendes som grundlag for planlægningen og gennemførelsen af den efterfølgende
demonstration for it-understøttelse af forløbsprogrammer i K5.

2.3

Afgrænsning, afhængigheder og omgivelser

Der er afhængigheder i mange retninger, organisatorisk, projektmæssigt, strukturmæssigt og teknisk.
Med udgangspunkt i projektets målsætning har det været nødvendigt at afgrænse og fokusere
indholdet for nærværende projekt.
Som skitseret ovenfor er kronikerforløb per definition tværsektorielle. De fleste borgere med stabile
kroniske sygdomstilstande går udelukkende hos deres praktiserende læge. Overgår tilstanden til
perioder med forværring eller detaljerede undersøgelser af tilstanden nødvendiggøres, vil
specialister eller hospitalslæger som det er i dag midlertidigt ”overtage” behandlingsansvaret for
patienten. De kommunale sundhedscentre byder ind med ydelser til alle visiterede kronikere: Til
stabile kronikere findes ydelser omkring information, undervisning, rådgivning og træning, og til
kronikere i sværere tilstande støttes forløbene med ydelser omkring rehabilitering efter
hospitalsophold, hjemmehjælp etc..Der er altså et uundgåeligt overlap mellem kronikerområdet og
det tværsektorielle.
Da det er et hovedformål med indsatsen for kronikerne at udføre de sundhedsfaglige ydelser så tæt
på patientens hjem som muligt, er de telemedicinske ydelser ligeledes et overlappende område –
telemedicinske ydelser kan understøtte det tværsektorielle på grund af den muliggjorte
kommunikation og behandling over afstand, og tilsvarende vil de kroniske patienter have en meget
betydelig del af fokus for udviklingen af telemedicin, da der her er betydelige gevinster er at hente
både for sundhedsvæsen og borgerne med kroniske tilstande, qua motivationsfaktorerne ovenfor.
Telemedicin

Kronikerindsats

Tværsektoriel
kommunikation og
planlægning

Figur 2: Beslægtede indsatsområder
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Figur 3: Mange projekter og interessenter på kroniker og det telemedicinske område

Der er pt. mange projekter i gang, der vedrører it-understøttelse af kronikerområdet, dels indenfor
Region Hovedstadens kronikerprogram, dels i andre regionale kronikerprojekter og dels i f.eks.
telemedicinske projektsammenhænge. Det er hensigtsmæssigt, at der sker en fælles
erfaringsopsamling og videndeling med henblik på at skabe synergi på tværs af de mange projekter.
Dette sker i forskellige sammenhænge og regier (se Figur 3), bl.a.:
RSI regi i form af dels storskalaprojekt for it-understøttelse af kronisk sygdom
udarbejdelsen af landsdækkende strategier for henholdsvis Telemedicin til driftsoptimering
på hospitalerne og dels for Patient Empowerment, hvor både strategier og kronikerprojekt
som er udstukket som pejlemærker i RSI sammenhæng
et stort ABT projekt om telemedicin, hvor 3 ansøgninger pt. sammenskrives
Der findes i Regionen, i praksissektoren, kommunalt og nationalt utallige projekter, som lever og skal
leve hver deres eget liv indenfor de tre overlappende områder, samtidig med at der netop på grund
af overlappet er et udtalt behov for koordinering projekterne imellem. Nedenstående strålemodel i
Figur 4 er udviklet ud fra kendskabet til ca. 50 forskellige projekter og initiativer i og omkring Region
Hovedstaden. Strålerne angiver forskellige temaer, som alle er valide og nødvendige at forholde sig
til ved overbliksdannelsen af det totale billede for udvikling og understøttelse af it til
kronikerområdet.
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Figur 4: Strålediagram for temaer der med relevans it-understøttelse i en
kronikerkontekst

Alle disse stråler/temaer betegner indsatsområder der er dækket af et eller flere projekter i Region
Hovedstaden i dag. De kan også for de flestes vedkommende dækkes af (forskellige) standard it
produkter. En del af strålerne er umiddelbart forståelige, dog skal det specificeres at:
Med ”patientnetværk” menes webapplikationer beregnet til kommunikation og datadeling
mellem patienter af samme type, som f.eks. ”PatientsLikeMe”, ”snak-om-kol”, ”Cure4you”
eller sundhed.dk’s patientnetværk.
Strålen ”Kommunikation” er pladsholder for ustruktureret kommunikation over de
grundlæggende informationstransmitterende værktøjer (”kanaler”) som XML beskeder,
videokanaler, mail, lyd etc.
Med strålen ”e-Patienter” menes den del af de telemedicinske applikationsområder der
omhandler direkte telemedicinske ydelser i patientens hjem. Disse vil være applikationer
indeholdende en kombination af monitoreringsapparater, videolinks, statusdata og dataflow
mellem applikationen og sundhedsudbyderen. Standarder på dette område er ikke udviklede
endnu og kan blive fokus for kronikerprojekt 13b.
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2.4 Projektets fokusering.
It-mæssigt er der tale om det, man i it-kredse bruger en medicinsk term til, nemlig en ”open heart
surgery” af de tre sektorers kørende it systemer. Problemet består i at alle sektorer har it-dækket
deres forretning baseret på forskellige modeller. Hospitalerne administrerer patienterne med
kontakter, diagnoser og procedurer, de praktiserende læger med en datadrevet patientjournal og
konsultationer, og kommunerne med ydelser, med den yderligere kompleksitet, at nogle kommunale
ydelser reguleres via Serviceloven og andre via Sundhedsloven. Ud af disse skal udskilles, registreres,
bookes, udføres og dokumenteres netop de sundhedsfaglige indsatser som beskrives i
forløbsprogrammerne.
I denne proces er der stor risiko for, at de forskellige interessenter taler forbi hinanden som følge af
et manglende begrebsapparat til etablering af et fælles ”mind set.” En tilstand svarende til ”de fem
blinde mænd og elefanten” opstår nemt, se Figur 5. Det er svært at blive enige om, hvad helheden
er, og hvad skelettet består af.

Figur 5: De fem blinde mænd og elefanten
Disse problemstillinger har på et tidligt tidspunkt i processen ledt til en afgrænsning (elefantens krop)
omkring termerne Forløb, Plan og Ydelse:
Forløbet til at indeholde en elektronisk version af forløbsprogrammet
Planen til at oprette og vedligeholde forløbet til den enkelte patient
Ydelsen som grundmetafor for den sundhedsfaglige indsats.
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For at dette kan muliggøres er det formålstjenligt at beskrive og udføre (standardiserede) ydelser fra
forløbets start (se Figur 6), som kan planlægges, bookes og udføres som processer så vidt muligt frit
for organisations- og strukturmæssige bindinger.

Figur 6: Foranalysen afgrænses til planlægning af- og opfølgning på ydelser fra
tidspunktet, hvor diagnosen stilles i forløbet og fremefter.

Foranalysens primære fokus er som ovenfor nævnt indsnævret til en konceptualisering og heraf
afledt mulig realisering af begreberne bag temaet ”forløb, ydelser og plan” (se Figur 4). Dette skal
udmøntes i en:
• Forretningsanalyse: Afklaring af muligheder for it-understøttende funktionalitet mhp. at sikre
bedre koordination i tværsektorielle kroniske patientforløb ift. forløbsprogrammer.
•
Fremsættelse af konceptuelt it-løsningsforslag, der kan lægge grundlaget for det
efterfølgende demonstrationsprojekt.
2.5 Læsevejledning
It-understøttelse af indsatserne mod kronisk sygdom er et centralt element i ”The Chronic Care
Model”1 og repræsenterer en bred vifte af muligheder, der kan beskrives ud fra ALT modellens (se
Figur 7) forskellige niveauer2: organisation, anvendelse, logik og teknologi. Foranalysen adresserer
alle niveauerne i ALT-modellen med tyngdepunktet placeret i det logiske lag.
1
2

The Chronic Care Model (CCM) kan downloades på www.improvingchroniccare.org
Elektroniske patientjournaler og standarder - struktur eller kaos, Temahæfte 4, Dansk Standard, 1998
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Figur 7: ALT modellen – Anvendelse, Logik og Teknologi

Rapporten afrapporterer foranalysens resultater, som skal opfattes snarere som ”thinking out of the
box” end som præsentationer af officielle opfattelser. Der er således blevet praktiseret en innovativ
og agil tilgang til projektopgaven. Rapporten skal opfattes som et levende dokument, der fremover i
projektperioden kan blive opdateret i takt med, at der opstår behov herfor.
I kapitel 3 afrapporteres projektets forretningsanalyse. Afrapportering er centreret om den
konceptuelle løsning for it-understøttelse af tværsektorielle patientforløb vha. ”patientens plan”
baseret på aktuel status og planlagte ydelser.
I afsnit 3.1 er konceptet beskrevet på en aktør- og organisationsneutral måde. Koncept appliceres på
en generisk forløbsbeskrivelse for kronikere. Efterfølgende listes specifikke ydelser indenfor diabetes
type 2 (DM2) og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
I afsnit 3.2 gennemgås relevante aktører, roller og organisationstyper indenfor DM2 og KOL.
Gennemgangen er ikke udtømmende, men godt dækkende for tværsektorielle forløb.
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I afsnit 3.3 gennemgås vigtige krav ifm. it-understøttelse og koordinationen af indsatser set ud fra
følgende tre synsvinkler:
Sundhedsprofessionelles indsatser i det enkelte forløb
Patientens egenindsats
Kvalitets- og ledelsesinformation til relevante enheder med behandlingsansvar.
I kapitel 4 afdækkes en konceptuel løsning, der danner grundlaget og rammerne for projektets
fortsættelse.
2.5.1

Centrale begreber

Genstandsfeltet for en hensigtsmæssig styring af den sundhedsfaglige indsats i tværsektorielle
patientforløb er kompleks,
I det følgende er beskrevet en række centrale begreber. Dette er ikke gjort udtømmende og det er
også gjort i en erkendelse af, at beskrivelserne sandsynligvis vil ændre sig i takt med, at man
fremover bliver klogere og mere præcise på domænets centrale begreber.
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Begreb
Forløbsprogram

Sundhedsfaglig indsats

Kontakt

Konsultation

Plan

Ydelse

Aktør

Rolle

Organisation

Beskrivelse
Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige,
tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en
given kronisk tilstand, der sikrer anvendelse af evidensbaserede
anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse
af opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem
alle involverede parter
Den sundhedsfaglige indsats, der er relevant for den pågældende
sygdom, er beskrevet (i det omfang det er muligt) med henvisning
til evidensbaserede kliniske retningslinjer gældende for
sygdommen. Det indebærer:
at anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats ved den
pågældende kroniske sygdom er udarbejdet
at relevante sundhedsfaglige tilbud er beskrevet med
udgangspunkt i de kliniske retningslinjer, herunder tilbud i
relation til diagnostik og tidlig opsporing, behandling,
rehabilitering, og opfølgning samt støtte til egenomsorg.
En kontakt repræsenterer en patients/borgers kontakt med det
autoriserede sundhedsvæsen. I hospitalsvæsenet kan en kontakt
være en indlæggelse, et ambulant besøg eller et skadestuebesøg. I
praksissektoren vil kontakten ofte være en konsultation med
tilhørende ydelser og i kommunalsektoren kan kontakten ligeledes
være en konsultation og/eller patientens/borgerens adkomst til en
eller flere visiterede ydelser
En konsultation er et møde mellem patient og en
sundhedsprofessionel aktør (f.eks. en læge) hvor den
sundhedsprofessionelle forholder sig til patientens
problem/anmodning gennem en statusopsamling og tager stilling
til en planlægningen af relevante og nødvendige ydelser.
En plan er en dokumentation af planlagte ydelser med tilhørende
ansvarsplacering og tidsangivelser lavet af sundhedsprofessionel
aktør med det nødvendige behandlingsansvar
En ydelse er en veldefineret sundhedsaktivitet/sundhedsfaglig
indsats, der vedrører opsporing, diagnostik, behandling, pleje,
forebyggelse og palliation på patienthenførbart niveau.
En aktør er en instans, der kan planlægge og/eller udføre ydelser.
Aktører er typisk humane (patienter og sundhedsprofessionelle),
men kan også være virtuelle (telemedicinske aktører,
beslutningsstøttesystemer mm.)
En rolle er definerende for en aktørs rettigheder til adgang til
patientforløbsinformationer. En rolle kan være tovholderen eller
kommunal forløbskoordinator.
Organisation er definerende for aktørs formelle tilhørsforhold,
typisk i form af en ansættelsesrelation.
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3

Forretningsanalyse

I det følgende beskrives foranalysens forretningsanalyse. Forretningsanalysen været styret af ønsket
om en så simpel, konceptuel beskrivelse som muligt af det komplekse og brogede genstandsfelt, som
tværsektoriel kronikerbehandling er.
3.1 Forløb, ydelser og plan.
For at kunne it-understøtte forløbsprogrammer, er det nødvendigt at nedbryde det tilhørende
genstandsfelt i en række centrale begreber, og beskrive ideen ved det bagvedliggende koncept.
Konceptet er benævnt ”forløb, ydelser og plan”.
3.1.1

Konceptuel beskrivelse

Figur 8: Koncept vedrørende sammenhæng imellem forløb, kontakter, forløbsprogram,
individualiserede plan, aktører og ydelser

I Figur 8 er vist grundideen for it-understøttelsen af forløbsprogrammer. Det tværsektorielle
patientforløb kan opfattes som noget, der sammenknytter og relaterer sig til forløbets forskellige
kontakter over tid. En kontakt repræsenterer borgerens/patientens møde med autoriserede
sundhedsprofessionelle i form af f.eks. en konsultation hos praktiserende læge, en
rehabiliteringsydelse i kommunalt regi, en ambulant konsultation på hospital eller ligefrem en
indlæggelse. Der sondres imellem gennemførte, aktuel og planlagte kontakter. Forløbsprogrammer
er tænkt som anvisninger på operationel anvisning af sundhedsfaglige indsatser i et forløb og den
tilhørende organisering. E-forløbsprogrammer repræsenterer en yderligere strukturering af
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forløbsprogrammernes sundhedsfaglige indsatser til en samling ydelser, der samlet set
repræsenterer et ydelseskatalog. De enkelte ydelser i ydelseskataloget er beskrevet detaljeret til
også at inkludere nøgledatavariable og hertil hørende regler for validering og tilladte
klassifikationskoder.
For den konkrete patient skal det være muligt på baggrund at et eller flere (ved komorbiditet) eforløbsprogram(mer)s ydelseskatalog(er) at generere og vedligeholde patientens individuelle plan (se
Figur 8 og
Figur 11) af forskellige aktører på et vilkårligt tidspunkt under forløbet. Patientens plan
repræsenterer den helt centrale informations- og videndeling iblandt alle relevante aktører i
patientforløbet, inklusive patienten selv. Patientens plan er sammensat af:
et statusdokument, der opsummerer patientens status i form af gennemførte ydelser, og
tilhørende relevante data samt eventuelle afvigelser fra de tilgrundliggende eforløbsprogrammets anvisninger (”ydelses-compliance”)
et plandokument, der giver et overblik over planlagte ydelser og mulighed for at
redigere/supplere/opdaterer disse

KOL ydelskatalog

Udredning/Diagnose ( X1 )
Rygeafvænningskursus (X2)
Pulmonal rehabilitering (X3)
Medicinjustering ( X4 )
Klinisk kontrol ved egen læge ( X5 )
Ambulant kontrol på hospital ( X6 )
Hjemmetræning ( X7 )

Diabetes ydelseskatalog
Udredning/Diagnose (y1)
Vægtkontrol/diæt ( y2)
Rehabilitering (y3 )
Ophtalmoskopi ( y4)
Klinisk kontrol ved egen læge (y5)
Outpatient visit – hospital (y6 )
Inpatient (y7 )

”Empowerment”
Empowerment” fremmende ydelser
Patient ”communities” ( z1 )
Selvalgt hjemmetræning( z2)
Patientundervisning ( z3)
Foredrag ( z4)

Figur 9: Sygdomsspecifik kategorisering af ydelser

KOL forlø
forløbsplan
De sygdomsspecifikke ydelser angivet i tabel 1, kategoriseres i såkaldte ”ydelseskataloger” for at
Diabetes
komorbiditet
forlø
forløbsplan
håndtere,
systematisere
og overskueliggøre
den kliniske proces. Ovenstående eksempel vises dele af
ydelseskomponenter for KOL og diabetes samlet i tilhørende kataloger. Der bør ligeledes samles et
”Empowerment”
fremmende ydelser
Empowerment”fremmende
katalog over ”Empowerment”
ydelser, hvor patientunderstøttende tiltag koordineres.
Patient og behandler har mulighed for at tilvælge ydelser der kan medvirke til at styrke og
understøtte
det pågældende
forløbsprogram.
Deplan)
”Empowerment” fremmende ydelser tænkes på
Samlet
individualiseret
forlø
(patientens
forløbsplan
tværs af de specialespecifikke ydelseskataloger.
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KOL ydelskatalog

Udredning/Diagnose ( )
Rygeafvænningskursus ( )
Pulmonal rehabilitering ( )
Medicinjustering ( )
Klinisk kontrol ved egen læge (
Ambulant kontrol på hospital (
Hjemmetræning (X7 )

Diabetes ydelseskatalog
Udredning/Diagnose ( )
Vægtkontrol/diæt ( )
Rehabilitering (y3 )
Ophtalmoskopi ( )
Klinisk kontrol ved egen læge (y5)
Outpatient visit – hospital ( )
Inpatient (y7 )

)
)

X1
X2
X3
X4
KOL forlø
forløbsplan
y1
y2
Diabetes komorbiditet forlø
forløbsplan
z1 z2
z3
”Empowerment”
Empowerment” fremmende ydelser

”Empowerment”
Empowerment” fremmende ydelser
Patient ”communities” ( )
Selvalgt hjemmetræning( )
Patientundervisning ( )
Foredrag ( )

X5
y4

X6
y6

z4

Figur 10: Konceptuel kobling mellem ydelseskatalog og tilhørende forløbsplan

Ovenstående figur viser konceptuelt koblingen mellem ydelseskataloget og det tilhørende
forløbsplan. I eksemplet har patienten KOL som grundmorbus med diabetes komorbiditet. Initialt
udvælges de KOL ydelser fra tilhørende ydelseskatalog, som er afstemt med de krav der er beskrevet
i KOL forløbsprogrammet i forhold til det relevante stratificeringsniveau. I praksis gøres dette ved at
trække de enkelte ydelser (x1,x2,x3,x4,x5,x6) ned på patientens KOL forløbsplan, i den tidsmæssige
rigtige sammenhæng (jf. forløbsprogrammet). I eksemplet, hvor patienten samtidig har diabetes
komorbiditet, gentages proceduren nu, ud fra de diabetesydelser der sammensætter patientens
diabetes forløbsprogram (y1,y2,y4,y6). De ”Empowerment” fremmende ydelser kan ligeledes
trækkes ned på en tidslinie og indsættes i forhold til de dannede forløbsplaner.

KOL ydelskatalog

Udredning/Diagnose ( )
Rygeafvænningskursus ( )
Pulmonal rehabilitering ( )
Medicinjustering ( )
Klinisk kontrol ved egen læge (
Ambulant kontrol på hospital (
Hjemmetræning (X7 )

Diabetes ydelseskatalog
)
)

Udredning/Diagnose ( )
Vægtkontrol/diæt ( )
Rehabilitering (y3 )
Ophtalmoskopi ( )
Klinisk kontrol ved egen læge (y5)
Outpatient visit – hospital ( )
Inpatient (y7 )

”Empowerment”
Empowerment” fremmende ydelser
Patient ”communities” ( )
Selvalgt hjemmetræning( )
Patientundervisning ( )
Foredrag ( )

KOL forlø
forløbsplan
Diabetes komorbiditet forlø
forløbsplan
”Empowerment”
Empowerment” fremmende ydelser
X1

y1

X2 z1

z2 X3

y2

z3 X4

y4

z4

X5

y6

X6

Samlet individualiseret forlø
forløbsplan (patientens plan)
Figur 11: Den samlede individualiserede forløbsplan
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Ovenstående figur 11, viser hvorledes patientens KOL forløbsplan, patientens diabetes forløbsplan
(komorbiditet) og de tilvalgte ”empowerment” fremmende ydelser, integreres i en samlet
individualiseret forløbsplan – ”patientens plan”. Således opnås at få sammenstillet og systematiseret
alle relevante ydelser for den enkelte patient, uanset art og antal af komorbiditeter. Endvidere åbner
systemet op for en synliggørelse og brug af empowerment fremmende ydelser som indtil videre, ikke
har været systematisk integreret i patientbehandlingen.
Den initiale udarbejdelse af patientens samlede forløbsplan, skal ske i et samarbejde mellem den
diagnosticerende læge og patienten, gennem en aftale hvor de enkelte ydelser individualiseres og
tilpasses efter patientens ønsker, kompetencer og formåen. Supplerende ydelser skal løbende kunne
integreres i forløbsplanen og patienten bør også selv kunne tilføje ydelser under vejs.
Patientens samlede forløbsplan vil være transparent for alle aktører i både primær- og
hospitalssektor samt for patienten selv og vil udgøre det fundamentale kliniske værktøj i den
tværsektorielle arbejdsopgave omkring de kroniske patientforløb.
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3.1.2

Generisk forløbsprocesbeskrivelse
Patient kommer i
kontakt med
sundhedsvæsenet

Opsporing
OPSPORINGS
FASE
Bestyrket mistanke om
kronikerdiagnose?

Andet

Nej

Ja

Kroniker Obs

Kroniker diagnostik
DIAGNOSTISK
FASE

Nej

INITIALISERENDE
BEHANDLINGSFASE

Opfyldelses af
diagnostiske kriterier for
kronikerdiagnosen?

Måske

Kronikerdiagnose
udelukket

Stop

Ja

Initialisering af relevant eForløbsprogram;
Individualisering af ydelser

Sikker
Kronikerdiagnose

Kronikerdiagnose
sandsynlig
Genovervej
diagnose

Diagnostik af senkomplikationer/
stratificering og opstartende
behandling med individuelle mål

Monitorering, løbende
behandling og forebyggelse
FASE FOR LØBENDE
BEHANDLING,
MONITORERING OG
FOREBYGGELSE AF
SEN-KOMPLIKATIONER

Akut konsultation

Akut opståede
problemer?

Planlagt konsultation

Tid til planlagt
konsultation?

Figur 12: Generisk forløbsprocesbeskrivelse fra opsporing til behandling og monitorering
af forløbsindsatserne i det individuelle forløb

I Figur 12 er illustreret et procesflowdiagram for de overordnede forløbsprocesser i et patientforløb i
sin helhed, dvs. fra opsporingsfasen over den diagnostiske fase til fasen for løbende behandling og
sekundær forebyggelse. Forløbsprocesbeskrivelsen er generisk i flere henseender:
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Den er sygdoms-uspecifik
Den forholder sig ikke til hvilke aktører og tilhørende organisering, der gennemfører de
bagvedliggende ydelser.
Hver enkelt overordnet proces dækker således over eksekveringen af en eller flere ydelser styret af
patientens tilstand og forløbsprogrammets anvisninger.
3.1.3

Generisk konsultationsprocesbeskrivelse

En konsultation er en grundydelse, hvis generiske elementer gennemføres mere eller mindre
eksplicit hver gang en borger/patient konsulterer en sundhedsprofessionel aktør, uanset om det
drejer sig om en bestilt eller planlagt ydelse eller p.gr.a. en akut tilstandsforværring.
Konsultationen er sammensat af:
Status, hvor den sundhedsprofessionelle afhængende af konteksten får et overblik baseret
på relevante data
Syntese, hvor den sundhedsprofessionelle klassificerer patientens tilstand (diagnose(r),
stratificering og dag-til-dag variation) og gennemfører en risikovurdering
På grundlag af ovenstående gennemfører nødvendige handlinger i form af ydelser samt
yderligere justerer og opdaterer de kommende planlagte ydelser.
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Anamnese
– siden
sidst

Hjemmemo
nitoring
Konsultations
start
Medicin

Status

Visning

Diætist´
Fysioterapeut
Forterapeut
Øjenlæge
Hjemmepleje
Andre

Laboratorie
data

Info fra
andre
aktører

Syntese

Beslutningsstøtte

Hjælpeprogrammer (beslutningsstøtte)
f.eks.:
Til stratificering
Prognose og risikofaktorer
(f.eks.DiabCard og Precard)

Opdatering af plan og gennemførsel af ydelser,
f.eks.:
Medicin
Rehabilitering
Kostvejledning
Fysisk aktivitet
Kommunal genoptræning

Handlinger

Automatisk rapportering

Indikator
data

Konsultations
slut

Figur 13: Generisk konsultationsproces
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3.1.4

Sundhedsfaglige indsatser og ydelser

I dette afsnit er anført projektets gennemgang af ydelser for henholdsvis KOL og DM2 med en
angivelse af de sundhedsfaglige indsatser, som de fremgår af de eksisterende forløbsprogrammer.
3.1.4.1

DM2

Program for
nykonstateret
DM2

Sundhedsfaglige indsatser i DM2

Patientuddannelse

Fysisk aktivitet

Diætbehandling

Rygeafvænning

Fodproblemer

Diabetisk
øjensygdom

Figur 14: Forløbsprogrammets sundhedsfaglige indsatser i DM2

I Figur 14 er en summarisk visning af DM2 forløbsprogrogrammets forskellige sundhedsfaglige
indsatser3. I Tabel 1 er vist det tilsvarende ydelseskatalog, som projektets diabeteseksperter har
udarbejdet. Ydelserne er listet dels som ”atomiske” og dels som sammensatte i form af ”rutinebesøg,
årsstatus og rehabilitering (DM2 ydelserne er sammenstillet med KOL ydelserne i en samlet tabel for
overskuelighedens skyld).
3.1.4.2

KOL
Sundhedsfaglige indsatser for KOL

Primær
forebyggelse

Tidlig opsporing

Diagnosticering

Klassificering af
sygdommens
sværhedsgrad

Yderligere
udredning

Behandling og
rehabilitering

Støtte til
egenomsorg

Opfølgning af
patienter med
diagnosticeret
KOL

Figur 15: Forløbsprogrammets sundhedsfaglige indsatser i KOL

Tilsvarende afsnittet om DM2 viser Figur 15 summarisk KOL forløbsprogrammets forskellige
sundhedsfaglige indsatser4. I Tabel 1 er vist det tilsvarende ydelseskatalog, som projektets KOL
eksperter har udarbejdet. Ydelserne er listet dels som ”atomiske” og dels som sammensatte ved
årskontrollen (KOL ydelserne er sammenstillet med DM2 ydelserne i en samlet tabel for
overskuelighedens skyld).

3.1.4.3

Kommunale rehabiliteringsydelser

I kommunalt regi har projektet afgrænset sig til at behandle rehabiliteringsydelser. I Københavns
Kommune drejer det sig om:
Individuel samtale forløb (indledende, midtvejs og afsluttende samtale)
Sygdomsspecifik patient undervisning

3

Forløbsprogram KOL, Region Hovedstaden 2009, http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/5B1B6F6B-B369-4636-82DF01785D198CCE/0/Forloebsprogram_KOL_LR.pdf
4
Forløbsprogram Type 2 Diabetes, region Hovedstaden 2009
http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/418D8911-705B-4276-B9C9-69E3B314DED9/0/Forloebsprogram_Diabetes_LR.pdf
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Særlige
udfordringer vedr.
sundhedsfaglige
indsatser

Fysisk træning:
o

Opvarmning/grundtræning

o

Konditionstræning

o

Styrketræning i træningsmaskiner

Kostvejledning
Praktisk madlavning
Rygestopvejledning
Opfølgning 3 og 6 mdr. (telefonopringning)
3.1.4.4

Sammenstilling af ydelser på tværs og tilhørende dataelementer

Projektet har afslutningsvist sammenstillet ydelseskatalogerne for DM2 og KOL og yderligere
udbygget disse (Tabel 1). Der er yderligere taget stilling til klassifikationen af de bagvedliggende
dataelementer. Ydelseskatalogerne er ikke udtømmende, men skal opfattes som eksempler.

Ydelser

KOL

Diabetes

Etnicitet
Erhvervsanamnese
Rygestatus(IUPAC-kode)

rygestatus (IUPAC-kode)

objektiv undersøgelse

objektiv undersøgelse

Højde(IUPAC-kode)
Vægt(IUPAC-kode)
BT(IUPAC-kode)
Puls(IUPAC-kode)
Resp.frekvens(IUPAC-kode)
BMI(IUPAC-kode)
spirometri (FEV1/FVC,index)
(IUPAC-kode)
Saturation(IUPAC-kode)
Rgt.thorax
EKG(IUPAC-kode)

højde(IUPAC-kode)
vægt(IUPAC-kode)
BT(IUPAC-kode)
Puls(IUPAC-kode)
Resp.frekvens?
BMI(IUPAC-kode)

Udredning
anamnese

objektivt

andre undersøgelser

EKG(IUPAC-kode)

videregående undersøgelser

Udvidet LFU (IUPAC-kode)
CT-scanning
EKKO(IUPAC-kode)
Gangtest
A-punktur(IUPAC-kode)

EKKO(IUPAC-kode)

Side 25

Ydelser

KOL

Diabetes
Laserbehandling
Fodstatus (undersøgelse)(Pop-Up)
Øjenundersøgelse (Pop-Up)
Fundusfoto(Pop-Up)

laboratorieundersøgelser

Kalkstatus(IUPAC-kode)
HbA1c (rutine) (IUPAC-kode)
kolesterol, HDL, LDL, triglycerid(IUPAC-kode)
Elektrolyter(IUPAC-kode)
Urin albumin/creatinin ratio(IUPAC-kode)
diagnose/sværhedsgrad

Diagnosetidspunkt
Diagnosetidspunkt (ICD10/ICPC kode)
Diagnose med
sværhedsgrad(ICD10/ICPC
Diagnose med
kode)
sværhedsgrad/stratificering(ICD10/ICPC kode)
Sværhedsgrad (spirometri)
Sværhedsgrad (MRC)
Sværhedsgrad (exacerbationer)
Co-morbiditeter/sen
komplikationer
Hypertension(ICD10/ICPC kode)
Dyslipidæmi(ICD10/ICPC kode) (ICD10/ICPC
kode)
iskæmisk hjertesygdom(ICD10/ICPC kode)
Apopleksi(ICD10/ICPC kode)
perifer arteriel insufficiens(ICD10/ICPC kode)
anden arteriosclerose(ICD10/ICPC kode)
Retinopati(ICD10/ICPC kode)
Nefropati(ICD10/ICPC kode)
Neuropati(ICD10/ICPC kode)
Fodsår(ICD10/ICPC kode)
Charcot(ICD10/ICPC kode)
Amputation(ICD10/ICPC kode)
erektil dysfunction(ICD10/ICPC kode)
DM(ICD10/ICPC kode)
HI(ICD10/ICPC kode)
Depression(ICD10/ICPC kode)
Endokrinologiske(ICD10/ICPC
kode)
Medicin
opstartsbehandling(FMK
kode)

Opstartsbehandling(FMK kode)
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Ydelser

KOL
Justering(FMK kode)
Supplering(FMK kode)

Diabetes
Justering(FMK kode)
Supplering(FMK kode)

exacerbationsbehandling(FMK
kode)
Exacerbationsbehandling ? (FMK kode)
Hjemmeilt
forstøverbehandling(FMK kode)
Rehabilitering
fysisk træning
Undervisning
behovsvurdering
diætvejledning
psykosocial støtte
Vejledning
daglige aktiviteter
Hjælpemidler
ergoterapeutisk træning
rygeafvænning

fysisk træning
Undervisning
Behovsvurdering
Diætvejledning(Pop-Up)
psykosocial støtte
Vejledning
daglige aktiviteter
Hjælpemidler
ergoterapeutisk træning
Rygeafvænning(Pop-Up)

rygestopkursus
ernæringsvejledning
psykosocial støtte
udgående sygeplejerske
rådgivning om motion

rygestopkursus
Ernæringsvejledning(Pop-Up)
psykosocial støtte
udgående sygeplejerske
rådgivning om motion(Pop-Up)
praktisk madlavning

Non-farmakologisk

Sammensatte ydelser
årskontrol

Diagnoseregistrering
(ICD10/ICPC kode)
Sværhedsgrad
FEV1 % af forventet
MRC
Rygestatus
Eksacerbationer (ICD10/ICPC
kode)
Influenzavaccination
BMI
Fysisk aktivitet
Tegn på hypoxæmi
Komorbiditet
Medicinstatus(FMK kode)
Pt.definerede
behandlingsmål

Diagnoseregistrering (ICD10/ICPC kode)
Sværhedsgrad

BMI

Komorbiditet (ICD10/ICPC kode)
Medicinstatus (FMK kode)
Pt.definerede behandlingsmål (IUPAC-kode)
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Ydelser

KOL
Sygdomsspecifik
undervisning
Samtale om livsstil

Diabetes

behandlingsplan
Aftale om næste kontrol

Sygdomsspecifik undervisning
Samtale om livsstil
Øjenundersøgelse(Pop-Up)
HbA1c(IUPAC-kode)
Fodterapi consultation
Fodstatus(Pop-Up)
Behandlingsplan
Aftale om næste kontrol

Communities
kursus/undervisning
Foredrag
selvvalgt træning
ambassadører

Communities
kursus/undervisning
Foredrag
selvvalgt træning
Ambassadører

Empowerment

Tabel 1: Eksempler på ydelseskataloger for KOL og DM2

3.1.5
•
•
•
•
•
•

Delkonklusioner
Ydelsesbegrebet præsenteres på en ny måde, som en pladsholder for sundhedsfaglige
indsatser uanset den organisatoriske forankring.
Ydelser er som begreb klinisk meningsfuldt i en tværsektoriel kontekst
Det er muligt at indplacere ydelser meningsfuldt i forløbsprogrammernes definerede
sundhedsfaglige indsatser, således at et e-forløb udgøres af en samlet sum af ydelser.
Der er muligt at aligne/standardisere ydelsesindholdsbeskrivelsen tværsektorielt
Det er muligt i et vist omfang at aligne/standardisere ydelser på tværs af sygdomsområder
(f.eks. indenfor rehabilitering)
Standardiserede ydelser er et meningsfuldt udgangspunkt for tværfaglig afregning

3.2 Aktører, roller og organisationstyper
I afsnit 3.1har samtlige beskrivelser været organisations-, rolle- og aktørneutrale. Det er naturligvis
nødvendigt, at der i e-forløbsprogrammerne er indlejret de nødvendige logikker der er for aktørernes
håndtering af ydelser, med hertil hørende regulering af adgang til data samt operationel håndtering
af det løbende behandlingsansvar i et tværsektorielt forløb. I dette afsnit er listet aktørerne
(fortrinsvist personaktører med tilhørende behandlingsansvar), roller (der definerer omfanget af
dataadgang) samt de tilhørende sundhedsorganisationer for KOL (se
Figur 16) og DM2 (se Figur 17).
De to figurer er ikke udtømmende, men giver et overblik over de vigtigste aktører, roller og
organisationer ifm. KOL og DM2. Der er anvendt følgende farvekoder for sektorklassificering af
organisationerne:
Lyserød: hjemmet
Gul: praksissektoren
Grøn: kommunalsektoren
Blå: Hospitalssektoren
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Aktører

Roller

Borger/patient
Forløbskoordinator

Pårørende

Alment
praktiserende
læge

Tovholder
Almen
Specialespec
ifik

Behandlerrolle
kontaktorienteret

Organisationpatientrelat
eret
Praksis
Almen
Speciallæge

Sundhedscenter

Hospitalsafd.

Speciallæge
Kommunal
forløbsansvarlig

Ambulatorium

Ergoterapeut

Hjem

Fysioterapeut

Call center

Sygeplejerske

Plejehjem

Hjemmepleje

Sagsbehandler

Hospice

Træningscenter

Rehabiliteringscenter
Visitator

Hjemmepleje

Diætist
Jobcenter

Patientnetværk
(andre KOL
patienter)

Figur 16: KOL aktører, roller og organisatoriske enheder

Side 29

Aktører
Roller
Borger/patient

Pårørende

Alment
praktiserende
læge

Speciallæger

Fysioterapeut
(kun ved
genoptræningspla
n i hospitalsregi)
Sygeplejerske
(se
kompetanceudvikli
ng i F-program)

Forløbskoordinator
Kommunal
nøgleperson
Sygehus?
Almen
praksislæge
”Ordineret”
”Bestemt af
visitator”
Tovholder/forløbsansvarlig
Typisk almen
praktiserende læge
Personspecifik (IKKE
sygdomsspecik)
DB coach/
rådgivning til
praksislæge ift. et
ambulatorium

Organisationpatientrelat
eret
Almen
praksis
Speciallægep
raksis

Sundhedscenter

Hospitalsafd.

Ambulatorium
Herunder
screening

Behandlerrolle
kontaktorienteret
Hjem
Kommunal
forløbsansvarlig
Koordinerende
center
(Call center
funktion)

Hjemmepleje
Plejehjem

Sagsbehandler
Hospice

Visitator
Træningscenter
Diætist
Rehabiliteringscenter/træning/
aflastningsplads
Fodterapeut

Hjemmepleje
Rygestopinstruktø
r

Patientnetværk
(andre DB
patienter)

Jobcenter

Figur 17: DM2 aktører, roller og organisatoriske enheder
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3.2.1

Delkonklusioner
Det er muligt på en meningsfuld måde at lave e-forløbsprogrammer på grundlag af de
eksisterende forløbsprogrammer (DM2 og KOL).
Rollebegrebet for tovholder og forløbskoordinator er upræcist ift. opgavebeskrivelsen og
afgrænsningen af det tilhørende behandlingsansvar – der er behov for yderligere
præcisering.
Call- og koordinationscentre er en nyskabelse, der pt. ikke er beskrevet i Region
Hovedstadens eksisterende forløbsprogrammer.

3.3

Krav til it-understøttelse af forløbsprogrammer

I dette afsnit er beskrevet krav til it-understøttelsen set ud fra et sundhedsprofessionelt, borger- og
patient- og klinisk kvalitetsmæssigt/ledelsesrelateret synspunkt.
3.3.1

Tværsektoriel koordination af indsatser og informationsdeling til sundhedsprofessionelle

For at opnå it-understøttelse af et tværsektorielt patientforløb over tid, er det nødvendigt at have let
adgang til ordnede, relevante og tidstro informationer om patienten. Dette gælder for alle
involverede i patientforløbet: Patienten selv, læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle
på hospitaler, i kommuner og i almen praksis. I særdeleshed gælder dette for tovholderen.
En effektiv it- understøttelse af tværsektorielle patientforløb kræver derfor mulighed for adgang til
samme data for patienten selv samt alle behandlere. Behandlernes it-systemer skal hver især have
mulighed for at sammensætte det datagrundlag, der skal til, for at netop deres funktion varetages
bedst muligt.
Strukturerede data anvendes mange steder i sundheds-it systemer og danner grundlaget, for at data
kan genanvendes i forskellige sundheds-it systemer.
Hver institution i sundhedstrekanten har i forvejen et it-system konstrueret til at dække netop deres
behov, men fælles for it systemerne er at de alle skal kunne behandle strukturerede data. Eksempler
på disse data er medicindata, laboratoriedata, røntgendata, mikrobiologidata, patologidata m.fl.
For at opnå effektive arbejdsgange i den enkelte institution (hospital, kommune eller praksis) er det
nødvendigt at der i den enkelte sundheds- it-system er en umiddelbar tilgængelighed af alle
relevante data, uanset om data er genereret på stedet eller i et andet it-system.
Strukturerede data er en forudsætning for at de forskellige it-systemer kan udveksle/behandle data.
Eksempler på dette er blandt andre:
Standardiserede Medicin-data bruges i Den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM),
Receptserveren og Fælles Medicin Kort (FMK) samt i Lægesystemerne i praksis. Indførelsen og
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udbredelsen af FMK er langt fremme og er bl.a. specifikt beskrevet i forslag til ny overenskomst
mellem Regionerne og PLO.
Laboratorie-data er struktureret ved IUPAC koder.
Mikrobiologiske–data bliver samlet i MIBA.
Patologiske-data bliver samlet i Patobanken.
Ovenstående eksempler på strukturerede data er en del af grundlaget for den kvalitetssikring der
sker af kronikerbehandlingen i bl.a. almen praksis.
Datafangst-modulet, der anvendes til indhentning af kvalitetssikringsdata (medicindata,
laboratoriedata, diagnoser, afregningsdata) kan kun anvendes, hvis disse data befinder sig på
struktureret form.
I henhold til forslag til ny overenskomst for praktiserende læger skal brugen af datafangst modulet
udbredes til alle praksis.
It-understøttelse af tværsektorielle patientforløb må opfylde en række præmisser for at fungere
tilfredsstillende:
Det enkelte patientforløb skal kunne understøttes fra det af den sundhedsprofessionelle
sædvanligt anvendte it-system.
Relevante data skal være umiddelbart tilgængelige i en tidstro form i eget system for at opnå
størst mulig sikkerhed og begrænse tidsforbruget.
Allerede anvendte data-strukturer i sundhedsvæsenets it-systemer må i videst muligt omfang
anvendes.
Kommunikation mellem parterne må anvende de til enhver tid gældende standarder for
kommunikation i sundhedssektorerne; for eksempel MedCom-standarder, herunder Den
Gode WebService, der anvendes til Fælles Medicin Kort.
3.3.2 Patientrettede it-funktioner
Patientrettede it-funktioner bør samles og præsenteres gennem en patientspecifik
brugergrænseflade (PSB) der dynamisk ændrer konfiguration, bestemt af den enkelte patients meget
varierende behov gennem et sygdomsforløb. Ligeledes skal PSB understøtte empowermentfremmende elementer og håndteringen af hverdagen. Det kan eksempelvis dreje sig om
kommunikation og gensidig støtte gennem patient communities (”PatientsLikeMe”) og tilgang til
basal sygdomsinformation.
I mere krævende situationer, med eksempelvis akut opblussen i kronisk sygdom, er der behov for
interaktiv vejledning og behandlerstyret intervention og monitorering af vitale parametre.
Mellem disse yderpunkter afbalanceres en proaktiv forebyggende indsats med praktisk støtte og
vejledning til opbygning, udvikling og vedligeholdelse af egenkompetencer.
Specifikt konfigurerede ”patientviews” vil understøtte de forskelligartede behov.
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Figur 18: Sygdomsaktivitet over tid med varierende behov for sundhedsydelser
Fig.18. viser hvorledes sygdomsforløbet manifesterer sig over tid med varierende sværhedsgrad af
symptomer og velvære (venstre lodrette akse) der udløser forskellige behov for indsats mellem
polerne - patienternes egenindsats og ydelser fra sundhedsvæsenet (højre lodrette akse).
Operationelt benyttes forskellige ”Patient views” baseret på 3 prædefinerede sundhedstilstande
(grøn = velbefindende, gul = begyndende forværring og rød = manifest forværring ), med tilhørende
behov for arten af empowerment-fremmende tiltag og/eller sundhedsvæsens- ydelser.
I praksis kunne man forestille sig de 3 ovennævnte ”Patient views” benyttet på følgende måde:
”Patient view 1”(grøn):
Patienten befinder sig i en periode med velvære hvorfor hovedvægten i den patientrettede itunderstøttelse er fokuseret på empowerment-fremmende og profylaktiske elementer.
Eksempler på empowerment-fremmende elementer kunne være Danmarks Lungeforening (DL)
udbygning og integration af DL’s community (www.snakomkol.dk) og informationsportal
(www.kol.dk). Herigennem kan patienterne få adgang til moderne interaktive
kommunikationsformer (videoklip, blogs, sociale netværkstjenester mv) der er designet til at
understøtte opbygning og vedligeholdelse af egenkompetencer.
Profylaktiske elementer:
Fælles for alle kroniske sygdomme ligger behovet for støtte til den proaktive forebyggende indsats,
som bør omfatter interaktive værktøjer til opbygning af sund livsstil, herunder opfølgning af egne
målsætninger og hjælp til videreudvikling af dem.
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Den patientrettede IT-understøttelse bør konfigureres til at støtte fysisk træning via videoinstruerende, individuelle træningsprogrammer. Effekten af et træningsprogram bør kunne
monitoreres. Eksempelvis kan den præsterede fysiske aktivitet (målt i watt via et bæltebåret
accelerometer) transmitteres trådløst via patientens brugergrænseflade til tovholdere for den
interaktive forebyggelsesplan. Herved kan træningsintensiteten justeres ved at hente lidt mere
krævende video-programmer fra et bibliotek, vejledt enten af en algoritme i en applikation på
patientens brugergrænseflade eller via tele-intervention fra et koordinerende center. Resultaterne
bør være øjeblikkeligt tilgængelige for den pågældende patient og hos den sundhedsprofessionelle
bruger i lægepraksis, sundhedscenter eller hospital.
Livsstils- og adfærdsændringer med hensyn til eksempelvis adækvat kost, kan på samme vis både hos
KOL og diabetespatienter anvende video-instruerende programmer på patientens
brugergrænseflade.
Yderligere bør der implementeres it-støtte, der letter patientens hverdag. Der tænkes her på
forskellige services i form af nem tilgang til receptfornyelser online, forskellige former for
hjemmeplejeydelser f.eks. madbestilling, transportbestilling, rekvirering af midlertidig ekstra
hjemmehjælp, omsorgssamtaler mv. Flere af nævnte ydelser kan formodentlig it-støttes gennem
videobaserede samtaler mellem patient og hjemmepleje – tiltag som i øjeblikket afprøves i flere
kommuner.
Designet af brugergrænsefladen bør bygge på den eksisterende evidens for sundheds-psykologiske
principper og metodikker.
”Patient view 2”(gul):
Midt i spektret findes brugergrænsefladen der kan støtte patienten ved begyndende forværring i
tilstanden. I denne situation skifter fokus gradvist fra de empowerment-fremmende tiltag til en mere
sygdomsmonitorerende støtte. Dette sker for at forebygge yderligere progression i
sygdomsforværring, for at undgå eller reducere risikoen for indlæggelser på hospitalet og/eller
yderligere belastninger af sundhedsvæsenet i form af lægevagtbesøg eller konsultationer hos egen
læge, der kunne være undgået ved rettidig støtte og intervention gennem patientens
brugergrænseflade.
Denne brugergrænseflade hos patienten kan ligeledes indeholde spørgeskema-baserede vurderinger
af tilstand og interventioners effekt på daglige aktiviteter, livskvalitet m.v.
”Patient view 3”(rød):
I modsatte ende af spektret findes brugergrænsefladen der bør understøtte patienten ved akut
opblussen i kronisk sygdom, hvor der kræves optimal overvågnings- og behandlingsmulighed i
hjemmet. Monitoreringen kan omfatte integration af web-baserede videokonference systemer (VCS)
og fysiologiske /biokemiske målinger foretaget af og hos patienten i hjemmet ved hjælp af
måleapparatur, der sender resultaterne via patientens brugerinterface og internettet til en central
opsamlings-/analyseenhed. Målingerne kan være behandlerovervåget, hvor målingen foretages med
ledsagende behandler- instruktion via VCS - eller foretages af patienten på egen hånd - med en
efterfølgende vejledning fra behandleren i vedligeholdelse af eller ændringer i medicinering eller
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anden intervention. En yderligere mulighed vil være en beregningsalgoritme som automatisk,
gennem systemet, genererer en anbefaling til patienten om tiltag.
Afgørende for den kompetente vejledning i denne behandlingsdominerede tilstand er, at
behandleren i sin brugergrænseflade, har en opdateret liste over patientens medicin, seneste
journalnotater, integreret præsentation af relevante laboratoriemedicinske og evt. nyeste
billeddiagnostiske data. Behandler-grænsefladen bør derfor her præsentere strukturerede data som
integreret med beslutningsstøtte-systemer der kan kvalificere både medicinering, rådgivning og
anden intervention.
Et koordinerende center kunne eksempelvis varetage den nødvendige informationsdeling blandt
aktive aktører i patientens forløbsnetværk.
Slutteligt beskrives hvordan det patientunderstøttende it-system dynamisk bør kunne registrere
patientens tilstand og de tilhørende behov for egen eller sundhedsprofessionel intervention.
I bilag 1 er beskrevet en datadrevet funktionalitet, hvor patientens brugergrænseflade løbende
adapteres i Forhold til patientens aktuelle tilstand.
3.3.3

Kvalitetsmonitorering og evaluering – ledelsesrettede it-funktioner

It-systemet skal automatisk kunne skabe kvalitetsrapporter baseret på produktionsdata, der
automatisk indberettes løbende og mindst kvartalsvist. Afrapporteringens formål er, at den skal
kunne anvendes af behandlingsenhederne som et led i deres interne kvalitetsarbejde.
For at behandlingsenhederne skal kunne anvende afrapporteringen skal den omfatte beregning af
relevante kvalitetsindikatorer samt en eller flere relevante referencer, som den enkelte enhed kan
sammenligne sig med. Afrapporteringen skal også omfatte datakvalitet, sådan at enhederne kan se
om de lever op til indberetningskravene.
Kravet om jævnligt feedback til de indberettende behandlingsenheder skyldes, at kontinuiteten i
kvalitetsmonitoreringens afrapportering har stor betydning for, i hvilket omfang,
behandlingsenhederne kan anvende kvalitetsrapporteringen som et instrument til at understøtte
deres interne kvalitetsarbejde. En meget lav afrapporteringsfrekvens formindsker
behandlingsenhedernes muligheder for at anvende kvalitetsrapporteringen i det daglige arbejde,
mens en høj afrapporteringsfrekvens øger mulighederne for at anvende kvalitetsrapporteringen
aktivt.
I almen praksis-området gælder følgende betragtninger:
Udtræk fra it-systemer bliver hovedhjørnestenen i kvalitetsmonitorering og evaluering af af
sundhedsvæsenets virksomhed.
For at få så komplette datasæt som muligt, med et minimum af ekstra arbejdsindsats er det
væsentligt at monitoreringsdata indsamles så automatisk som muligt. Denne indsamling kan i praksis
kun ske når data er velstrukturerede.
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I almen praksis er dannet en it-funktion til opsamling af veldefinerede indikatorer fra samtlige
anvendte lægesystemer i almen praksis, til en samlet database, hvorfra diverse analyser kan
foretages og stilles til rådighed for brugerne.
Det i øjeblikket anvendte datasæt kan suppleres og udvides efter behov.
I øjeblikket kan data med velkendt struktur ens i alle lægesystemer indsamles direkte.
Det drejer sig om:
1) Medicindata, der indsamles på paknings-niveau. Følgende den samme datastruktur der
anvendes i recept-forsendelser, den personlige elektroniske medicinprofil og det kommende
Fælles Medicin Kort.
2) Laboratoriedata, der er registrerede IUPAC-koder. Der er her tale om en struktur der tillader
analyse af data på specifikt analyse-metode niveau.
Ud over gængse egentlige laboratorieanalyser er konstrueret en del oplysninger på IUPAC-kode form
der således anvender laboratoriedatastruktur til at kunne opfanges af datafangst systemet
3) Diagnoser der primært i primærsektoren er baseret efter ICPC-kodesystemet, men som via
en anerkendt konverteringstabel kan om formes til ICD10 koder som anvendes i hospitalssektoren. Diagnose koder anvendes i diverse MedCom meddelelser hvor der er behov for
diagnoser samt i andre indberetningssystemer.
4) Honorerings koder.
Ud over ovennævnte direkte kilder anvendes såkaldte ”Pop-Up skærme” til direkte indtastning af
kvalitets-indikatorer der ikke kunne opfanges af ovenstående systemer. Disse Pop-Up skærme
ændres løbende til at opfylde de behov der måtte komme op fra rekvirenternes side.
Samtlige data samles i Den Alment Medicinske Kvalitetsdatabase DAMB.
Ud fra denne database genereres opgørelser fra aggregerede data på nationalt niveau til detaljerede
oplysninger på enkelt patient niveau. Data opdateres løbende og kan anvendes således at klinikker
kan se egne data samt aggregerede data på kommunalt, regions og nationalt niveau.
Kvalitetssikring og udvikling i almen praksis er tænkt bygget på dette system. Systemet vil være
velegnet til kvalitetsmonitorering og evaluering også på tværs af parterne i sundhedstrekanten, da
det bygger på detaljerede oplysninger om enkeltpatienter.
Hele systemet fungerer i daglig produktion hos ca. 12% af de praktiserende læger. I det
overenskomstforslag der foreligger, er datafangst beskrevet til indførelse i alle praksis om senest 2
år.
Systemet er udviklet og driftet af Den Alment Medicinske Kvalitets Enhed DAK-E.
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4 Løsningsovervejelser
4.1 Aktører og deres systemer
Til understøttelsen af det tværsektorielle patientforløb har vi at gøre med administrative, kliniske og
Journalsystemer i de tre sektorer privatpraksis, kommuner og hospitaler. Som omtalt i
forretningsanalysen er det ligeledes en nøgleproblematik at inddrage patienten som aktiv deltager i
eget forløb ved at understøtte denne som aktør på linie med de sundhedsprofessionelle. I denne fase
af analysen ses alle brugere dels som selvstændige brugere med egne systemer og dels som
koordinationsaktører på et centralt fælles system. Tilgangen til dette er ikke afgjort – indgangen kan
enten være som integreret i egne sektorsystemers brugerflader eller som webapplikation, pop-up
integration eller deling på dataniveau. De kliniske hoveddata om patientens status og stratificering
må på en eller anden måde deles fremover. Af hensyn til tilvejebringelse af størst mulig
brugervenlighed skal der være mulighed for at etablere em fuldstændig data- og funktionel
integration i de eksisterende it-systemer.
4.2

Primære Use Cases

De identificerede roller er ud fra groft skøn begrænset til listen Borger, Koordinator, Praksiskliniker,
Hospitalskliniker, Kommuneansat og Populationsanalysator.
Borgerrollen. Den stabile kroniske patient ydes transparent tilgang til et samlet sundhedsvæsen
gennem patientapplikationer, formentlig på web.
Aktør Borger
Rask borger
Diagnosticeret borger

Ønsket funktion (Use Case)
Tilgå information om (kronisk) sygdom
Modtag / Tilgå sygdoms- og ydelsesinformation
Udvælg og planlæg ydelser
Tilgå patientkalender
Tilgå selvbooking
Tilgå udførelse af relevante elektroniske ydelser: selvudfyldelse af
skemaer,
Tilgå forløbsoverblik inkl. compliance med forløbsprogram(mer)
Kontakt sundhedsfaglig (mail, telefon, sms, …)
Tilgå kommunikationslog
Giv adgang til pårørende
Del data med andre patienter
Samtykke vedrørende deling af data med sundhedsprofessionelle
Deling af data, incl. medicin, laboratoriedata, epikriser mv.
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Koordinatorrollen. For at understrege det tværsektorielle aspekt er forløbskoordinatorrollen holdt
sektorneutral, og indeholder derfor forløbskoordinator- og tovholderfunktioner i både kommune,
praksis og hospital. Der er flere udenlandske initiativer der har implementeret koordinatorrollen som
løsrevet i et call center eller koordinationscenter (Andalusiens Salud Responde (8 mill patienter i
regionale centre), Northumbria (1/2 mill patienter af alle slags), Sophia projektet i Frankrig (150000
diabetikere), samt to projekter i Salford og University College Hospital London, Sydengland (i alt ca
70000 diabetikere).
Aktør Koordinator
(tværsektoriel)

Ønsket funktion (Use Case)
Opret Patient
Find ydelser
Opdater planlagte ydelser
Tilgå booking
Rådgiv patient om ventetider og fritvalg
Kommuniker med patient
Følg op på bookede ydelser
Organiser telemedicinsk behandling
Tilgå kliniske hoveddata for patient (medicin, lab, undersøgelser mv.)

Populationsanalysatorrollen: Denne rolle er pladsholder for at udføre de funktioner der går på tværs
af en patientkohorte, mht registrering og vedligehold af ydelseskataloger i samarbejde med de
sundhedsfaglige parter og myndigheder.
Aktør
Ønsket funktion (Use Case)
Populationsanalysator
(tværsektoriel)
Opdater ydelseskataloger
Analyser kompliance for patientgrupper
Organiser informationsindhold tilrettet patientgrupper
…

Praksislæge-rollen: – fungerer både som kliniker og forløbskoordinator / tovholder
Aktør Praksislæge

Ønsket funktion (Use Case)
Find patient
Opdater patientstratificering iht diagnose
Tilgå kliniske patientdata
Patient status Undersøgelse
Ordiner medicin
Udfør konsultation (ydelse)
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Hospitalsklinikerrollen: fungerer primært som kliniker. Forløbskoordinatorfunktioner vil formentlig
kunne udføres af andre faggrupper
Aktør Hospitalskliniker

Ønsket funktion (Use Case)
Find patient
Opdater patientstratificering iht diagnose
Modtage patient
Tilgå kliniske patienthoveddata
Patient status Undersøgelse
Ordiner medicin
Udfør konsultation (ydelse)

Den kommunalansatte – udfører ydelser iht kommunalt ydelseskatalog
Aktør Kommunalansat

Ønsket funktion (Use Case)
Søg aftale
Afhold indledende samtale
Koordiner med kollegaer
Gennemfør ydelsespakke (kurser etc., se kap 3)
Modtage patient
Tilgå patientdata
Opdater medicinstatus via FMK
Tilgå ydelser, skemaer mv.
Indføre lab ydelser, eks O2, BT, vægt, Spirometri funktionsskalaer, mv

En samlet skitse af sektorsystemer, inklusive den tænkte borgerfunktionalitet er visualiseret i Figur
18.
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Figur 18: Primære use cases og systemkontekster i den tværsektorielle
forløbsunderstøttelse. Her er sundhedskoordinator udeladt.
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4.3

Dækning i dag

Til understøttelse af kronikerområdet er følgende funktionaliteter nødvendigvis involveret:
Patientadministration – som dækker patient – behandler relation, diagnose og
indlæggelsesdokumentation med diagnose. Som karakteriseret ovenfor i den forretningsmæssige
analyse er patientens samlede forløb ikke dækket af kontaktbegrebet, pga kronikerforløbets
sammenhængende serie af kontakter og den typiske kronikers flere samtidige diagnoser
(komorbiditet)
Sundhedsfagligt indhold (SFI) – er EPJ sprog og dækker i det væsentlige hospitalsvæsenets
metabegreb for de data som monitoreres, registreres og eventuelt målsættes i forbindelse med
forløbet og dets nøglesituationer, dvs statusundersøgelser m.v.. Ydermere dækker begrebet over
standardiseret sundhedsfaglig procedure/metode og evidensbaserede behandlinger, som er et
omdrejningspunkt i dette projekt. De internationale begreber ”clinical pathways” eller ditto
”guidelines” kommer også i spil her.
Medicinering – er selvstændigt understøttet i Region Hovedstadens hospitaler via medicinmodulet,
EPM, de steder hvor EPM er i anvendelse. Netop KOL og Diabetes er kun sporadisk dækket af EPM.
FMK er planlagt til indførelse i alle sektorer i 2011.
Laboratorieanalyser – Regionen konsoliderer inden sommer 100% på LABKA II i hospitalsvæsenet.
KPLL står ligeledes for at indføre nyt laboratoriesystem. Det kan sende med IUPAC/NPU Struktur. De
ønskede analyser er alle struktureret efter IUPAC/NPU standard og er ens for alle sygdomstyper, se
kapitel 2. Der bliver i løbet af kort tid udviklet webservice snitflader til hentning af laboratoriedata
efter IUPAC / NPU koder.
Datafangst og indsamling af kvalitetsdata til nationale kvalitetsdatabaser – i Diabetestilfældet NIP
Diabetes. Der er ikke udviklet kvalitetsdatabaser til KOL behandling i hospitalsvæsenet.
Almen praksis indsamler kvalitetsdata via datafangst (DAK-E).
Diabetes
Området er i dag hverken dækkende understøttet eller konsolideret. Anvendelsesscenarierne
Diabetesambulatorierne i Region Hovedstaden er, meget kort, baseret på
Kronikerjournalsystemet DiabetesRask i 6 hospitaler (Amager, Bispebjerg, Frederiksberg, Hvidovre
Glostrup, Gentofte, Herlev), Patientdata automatisk overført fra GS, NIP indberetning direkte herfra,
LABKA integration under udvikling. Medicinering udføres selvstændigt. FMK skal integreres men det
er ikke påbegyndt endnu.
EPM / GS på Rigshospitalet. Her planlægges NIP Datafangst, Region Midt løsningen, at pilotteste og
implementere NIP indberetning.
EPM / GS og indberetning til NIP via KMS/Analyseportalen Hospitalerne Hillerød, Helsingør,
Frederikssund, Gentofte, Herlev og Glostrup.
Diabetesområdet er fuldt integreret i almenpraksis lægesystemerne. Dette gælder for tids aftaler,
booking, medicin håndtering, laboratorieresultat håndtering, samt elektronisk korrespondance med
patienter og hospitaler og kommune.
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Almen praksis er - uafhængigt af lægesystem - dækket af indsamling af kvalitetsdata via
datafangstmodul til DAMB der sender videre til NIP mv.
Der anvendes alt fra specialespecifik diabetes journalsystem til papirregistrering og KMS.
KOL
Området er generelt ikke dækket af standard elektroniske journaler.
Almen praksis er dækket ind med fuldt integrerede lægesystemer inklusive kvalitetsdata afsendelse
som beskrevet for diabetes.

4.4 Ny funktionalitet
At sikre understøttelse af forløbsprogrammer ned til den enkelte patient kræver tværsektoriel
understøttelse af planer og forløb – dette er ikke dækket med nogen systemer i dag. Patienter bliver
selvfølgelig allerede i dag behandlet i det samlede system. Overførsler mellem sektorerne, f.eks.
udskrivning til rehabilitering, foregår ved standardiserede Medcom advis’er, som sendes per patient
fra system til system på tværs af sektorer, når patientbehandlingen involverer skift fra en sektor til en
anden, f.eks ved udskrivning af indlagt patient til rehabilitering. Implementeringen af disse er en del
af det nuværende program (projekt 6)
For at kunne styre og udvikle patientplaner er det nødvendigt at kunne karakterisere de
sundhedsfaglige indsatser i målbare, benævnelige og udførbare ydelser. Disse skal samles i
ydelseskataloger.
Det er tænkt, at forløbskoordinator / planlæggerrollen kan antages af flere funktioner i flere
sektorer. Denne skal i kommunikation med patienten kunne foretage booking i forbindelse med
planlægning. Selve bookingen antages perifer til projektet, idet den er væsentlig, men håndteres i
mange tilstødende projekter.
I denne proces ligger området patientkommunikation, ligeledes lige for.
Der antages mange ustrukturerede opkald mellem patient og tovholder/koordinator og
måske også (ikke mindst i tilfælde af co-morbiditet) til andre steder involveret i processen.
Man kunne godt tænke at denne kommunikationsproces skal understøttes med en generel
digital ”kommunikationslog”. Der findes i alle praksissystemer mulighed for elektronisk
kommunikation med patient og kommune eller hospital via Korrespondancemeddelelsen.
Struktureret kommunikation mod den enkelte patient kan findes i form af bekræftelse og
dokumentation af booking, status og målsætninger
Enkeltydelser kan være kommunikative (f.eks. instruktionsmateriale)
Der kan være generel forebyggelsesinfo / tips og oplysning om nye muligheder, som i et
patient empowered scenarie bør tilflyde patienter på tværs af et diagnoseområde direkte.
Dette er relevant i fb med forebyggelsesprogrammer, som jo er meget gennemgående i
kronikerbehandling.
Netop i kronikersammenhæng er forebyggelse – og dermed information målrettet borgere i
risikogrupper svarende til de kroniske tilstande, ligeledes et nøgleord. Så meget så mange af
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ydelserne er sammenfaldende i ”generisk indhold”, f.eks. rygestop, kostvaner etc., bare målrettet i
det enkelte tilfælde med specifikke behandlingsrelaterede informationer, afhængig af
fremskredetheden af borgerens tilstand i sin kroniske tilstand.
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4.5 Scenarier
Det er en kompleks opgave at udvikle en samlet løsning for it-understøttelse af tværsektorielle
kronikerforløbsprogrammer. Den ene yderlighed er at udvikle et samlet nyt informationssystem
(EPJ), som skal skulle kunne betjenes af alle aktører (patienter, alment praktiserende læger,
speciallæger, diætister, fodterapeuter, fysio- og ergoterapeuter, etc.). Den anden yderlighed er, at
man konsoliderer/tilretter/videreudvikler eksisterende systemer i det nødvendige omfang uden
ændringer i den eksisterende it-arkitektur, så de kan lagre og behandle de nødvendige patientdata,
samt videregive udvalgte data til relevante samarbejdspartnere.
En betydelig kompleksitet ved at komme fremad i området er den nuværende brogede it-dækning af
sygdomsområderne, hvor der ikke findes konsoliderede løsninger på tværs af regionens sektorer
indenfor KOL eller Diabetes. Således vil en nyudvikling eller anskaffelse skulle tage udgangspunkt i
flere forskellige startpunkter, og måske stille krav om intermediære tiltag af konsoliderende eller
udvidende art, før deciderede fremskridt kan implementeres på tværs.
En mulig tilgang til at kvalificere forskellige løsningsmuligheder er gennem scenariebeskrivelser.
I det følgende er skitseret fire scenarier, der alle tager udgangspunkt i de systemtyper, der er vist i
Figur 19, men med vidt forskellige bagvedliggende it-løsningsmodeller.

Figur 19: Forskellige lokale, regionale og nationale it-systemer, der på en eller anden
måde skal være samordnet mhp it-understøttelse af forløbsprogrammer. Spørgsmålet er:
hvordan og i hvilket omfang?
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Hvert scenarie tager udgangspunkt i en valgt it-løsningsarkitektur og de tænkte, afledte
konsekvenser beskrives på organisatorisk og funktionelt niveau. Endvidere beskrives den
implementeringsindsats, der ligger bag realiseringen af scenariet med en angivelse af de tilhørende
barrierer og gevinster.
Scenarierne beskrives herunder set ’fra fremtiden’ med den erkendelse, der kan forventes:

4.5.1 Scenarie 1: Et fælles tværsektorielt EPJ-system.
Der findes i det internationale marked enkelte EPJ produkter, som tager udgangspunkt i det
”globale” patientforløb, og er dækkende som generelt EPJ system i alle sektorer. Som eksempler på
en global EPJ kan nævnes systemet ’epic’, som anvendes i USA på Kaiser Permanente, eller VISTA,
som er Veteran’s associations globale EPJ system, ligeledes i USA. Region Hovedstaden har
foranstaltet adskillige studieture for at se specielt epic systemet, og VISTA har været besøgt senest
på afleveringstidspunktet for denne rapport.
Et sådant globalt EPJ-system blev valgt i 2012 i erkendelse af, at arbejdet med udvikling og
anvendelse af diverse kommunikationsstandarder og frit valg af produkter i henhold til disse
standarder ikke i tilstrækkelig grad understøttede målet om sammenhæng og integritet i det tidligere
eksisterende sundheds-it-systemlandskab.
Det valgte globale EPJ-system danner en forløbs-EPJ for enhver patient uanset diagnose eller
behandler. Det understøtter en sammenhængende kæde af sundhedsfaglige indsatser for det
enkelte (tværsektorielle) patientforløb, via indlejrede standardiserede kliniske arbejdsgange.
Sundhedsfaglig viden og forløbsprogrammer er blevet konfigureret i systemet på grundlag af
systematisk brugerinvolvering ved implementeringen. I dette arbejde kunne man genbruge meget af
det tidligere SFI arbejde fra hospitalerne, men det krævede meget arbejde få udviklet de nødvendige
e-forløbsprogrammer mhp. at dække de fornødne sygdomsområder.
De forskellige relevante sundhedsfaglige aktører kan i det nye system tilgå patientens plan og
forløbsdata, uanset fagligt eller organisatorisk tilhørsforhold.
Systemet indeholder én samlet logik og datastruktur, dvs. én enkelt patientjournal på én database.
Løsningen har mange fordele:
Den ny EPJ har erstattet mange hundrede systemer med et enkelt. Alle har et nyt system –
dog ingen det de havde før.
Mange integrationer mellem tidligere anvendte it- systemer har kunnet nedtages og driften
af disse er hermed sparet.
Antallet af integrationer mellem uafhængige systemer er blevet minimeret
Der er blevet etableret en centraliseret lagring af patientdata på tværs af sektorer.
Alle aktører (patienter og sundhedsprofessionelle) har fået en individualiserede
brugergrænseflader og tilgang til data, der er baseret på en ensartet, fælles grundlag.
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Indførelsen af denne EPJ-løsning er på mange måder revolutionerende i forhold til det
tidligere it-systemlandskab, men
Indførelsen var særdeles krævende, med nedtagelse af mange systemer, genimplementering
af dele af det nye hos de professionelle, og konfigurering af funktionalitet svarende til et helt
tværsektorielt sundhedsvæsen.

Skiftet nødvendiggjorde således et meget stort sundhedsfagligt ændringsprojekt, der primært var
organisatorisk, men også teknisk. Arbejdsgange og it-understøttelse hænger uløseligt sammen, og
den standardisering og ensretning, som systemskiftet krævede, pålagde brugerne store ændringer i
deres rutiner, i såvel planlægning og administration som dokumentations- og
kommunikationsrutiner.
Det var ligeledes en stor udfordring at få det nye system til at anvende de forskellige
afregningsteknikker på hospitaler, lægepraksis og kommuner, og den nødvendige samlede
driftsunderstøttelse er endnu ikke helt faldet på plads.

4.5.2

Scenarie 2: Et fælles tværsektorielt kroniker-EPJ-system

I 2014 er det nationale kroniker-EPJ-system fuldt implementeret. Alle sundhedsprofessionelle, der
behandler kronikere i Danmark, betjener sig nu af dette system.
Kronikersystemet er kendetegnet ved, at hele journalindholdet på det kroniske sygdomsområde kan
tilgås af alle relevante sundhedsprofessionelle med de fornødne brugeradgangsrettigheder. Der er
med andre ord tale om et reelt grundlag for it-understøttelse af tværsektorielle kronikerforløb.
Af problemer ses følgende:
Mange af de sundhedsprofessionelle brugere nu skal til at betjene et sygdomsspecifikt itsystem udover det system, de i forvejen er vant til at betjene.
Der har været problemer i de dele af hospitalsvæsenet, hvor det har været nødvendigt at
skabe integrationer imellem en lang række eksisterende systemer (herunder PAS og EPJ) og
det nye kronikersystem.
I særlig grad var det en barriere for de alment praktiserende læger, der i forvejen havde et
velfungerende EPJ , at de udover at skulle betjene deres praksissystem nu også skal til at
dokumentere i det nye kronikersystem ved konsultationer med kronikere.
I kommunerne, hvor kommunale sundhedsprofessionelle ligeledes er blevet nødt til at
registrere deres indsatser i flere forskellige kommunale systemer samt i kronikersystemet.

Side 46

Men der opleves også væsentlige gevinster ved det:
Det har f.eks. vist sig, at tværsektoriel it-understøttelse af forløbsprogrammer sker mere
effektivt end tidligere. Dette udmønter sig i en forbedret koordination af de tværsektorielle
sundhedsindsatser.
Opdatering af de nationale forløbsprogrammer kan ske meget hurtigt, f.eks. ved påvisning af
ny evidens for nye behandlingsmuligheder. Således bliver metoderne implementeret og
anvendt i praksis langt hurtigere end tidligere.
Systemet kan konfigureres både på nationalt, regionalt og lokalt niveau således, at der f.eks.
kan tages højde for særlige regionale og lokale organisatoriske forskelle i form af f.eks.
særlige visitationsforhold.
Tovholder- og forløbskoordinatorrollerne er ligeledes effektivt understøttet ved det fælles
kronikersystem.
Datagrundlaget for de inkluderede sygdomsområder er blevet gjort helt ensartet nationalt.
Det har betydet, at indrapportering til de tilhørende, nationale kvalitetsdatabaser foregår
fuldautomatisk ét sted fra ved implicit indberetning .
Den nationale kvalitetsdatabases tilhørende analyse- og rapporteringsfaciliteter nu både
blevet et værdifuldt værktøj for de sundhedsprofessionelle ifm. løbende kvalitetsudvikling,
og et godt grundlag for monitoreringen af de udførte sundhedsindsatser på de berørte
kronikerområder.

4.5.3

Scenarie 3: Et fælles, tværsektorielt plan- og forløbskoordinationsmodul

Efter en problematisk start på kronikerprogrammet kom man i 2011 til den konklusion, at det var
mest hensigtsmæssigt at anskaffe it-funktionalitet til at understøtte forløbskoordinationen ift. de
gældende forløbsprogrammer og den praktiske håndtering af de afledte sundhedsfaglige
indsatser/ydelser. Dette kaldes i det følgende ”koordinationsmodulet”. Koordinationsmodulet
understøtter desuden med funktionalitet til fordeling af data i forbindelse med dokumentation af
ydelser, inklusive de telemedicinske. Således er det muligt at få adgang til en statusvisning, både i
form af forløb og ydelser gennemgået, såvel som relevante kliniske data, for enhver patient.
Man anskaffede et system, som gemmer og fremviser oplysningerne om patientens placering i
forløbet, samt hvilke ydelser der henholdsvis er gennemført og planlægges gennemført. Det betød at
alle sundhedsfaglige indsatser defineredes som ydelser og kategoriseredes i forhold til
forløbsprogrammerne i form af såkaldte e-forløbsprogrammer.
Koordinationsmodulet er kendetegnet ved:
Forskellige brugere med de fornødne adgangsrettigheder nu kan få overblik over udførte og
planlagte ydelser i det enkelte forløb, uanset om de foregår i kommune, hos praksislæge, i
hospitaler eller hjemme hos patienten selv.
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Det er muligt at lade de enkelte sektorer om at vedligeholde deres ydelseskataloger.
Det var muligt at påbegynde en konsolidering, standardisering og fordeling af forløbsydelser,
inklusiv patientrelaterede data tværsektorielt således at dette kan ses og behandles i egne
sektorsystemers brugerflader
Det er muligt gennem koordinationsmodulet at booke enkelte ydelser uafhængigt af
ydelsernes udfører, afklare placering af behandlingsansvar samt at kunne følge fremdriften i
gennemførelsen af planlagte ydelser.
Det er muligt at dele telemedicinske ydelser på tværs af sektorer.
Det er ikke nødvendigt at ændre på organisationernes etablerede it-systemer, som i stedet
integreres med koordinationsmodulet gennem ydelseskataloger og booking-integrationer.
Opdateringer til egne it-systemer og arbejdsgange kan stadig etableres af den enkelte
organisation så længe de lever op til integrationsbetingelserne i relation til ydelser inklusive
kliniske patientdata og bookninger.

Fordele ved koordinationsmodulet er:
Plan og ydelser bliver registreret sammen med e-forløbsprogrammerne og borgerens
individuelle oplysninger – det betyder at det er muligt direkte fra den enkelte behandling at
rette informationskampagner og patientnetværk væsentligt mere effektivt mod
målgrupperne, som anvender eller skal anvende det materiale som retter sig mod det
forløbsprogram og dets tilhørende ydelser.
Integrationen til sundhed.dk gør det muligt for patienter at få direkte indblik i deres egne
data.

Der ses organisatoriske og sundhedsfaglige udfordringer:
I at aligne forløbsprogrammernes afledte ydelser, dvs. blive enige om ydelsernes
(dokumentations) indhold og niveau for tværsektoriel standardisering.
I at skabe de nødvendige integrationer mellem koordinationsmodulet og de forskellige
sektorsystemer både med hensyn til ydelsesbooking og afregning
I at beskriveforløbskoordinatorers ansvar og arbejdsgange i forhold til henholdsvis patient og
organisation.
I at blive enige om, hvilke sundhedsdata der skal gøres tilgængelige i koordinationsmodulet
I at standardisere det sundhedsfaglige indhold for forløbsprogrammernes ydelser
tværsektorielt.

Side 48

4.5.4

Scenarie 4: Konsolidering af eksisterende systemer gennem fælles migration mod itunderstøttelse af forløbsprogrammer

I 2014 er det lykkedes at videreudvikle en lang række eksisterende systemer i praksissektoren,
hospitalsvæsenet og den kommunale sektor med henblik på at it-understøtte koordinationen af
sundhedsindsatserne i det tværsektorielle patientforløb..
Fordelen ved denne ”decentralistiske” løsning er, at de veletablerede informationssystemer i
hospitals-, praksis- og kommunalsektorerne nu er blevet videreudviklet i fornødent omfang, så
brugernes (patienter, klinikere i hospitaler, kommuner og praksis) krav til it-understøttelse af
forløbsprogrammerne nu er opfyldte. Den enkelte sundhedsprofessionelle kan således fortsat hver
især anvende deres eget it-system, som vedkommende er vant til at bruge, og de betydelige
investeringer, der gennem tiderne er brugt på at udvikle snitflader til andre it-systemer er ikke
spildte, men derimod videreudviklede.
Fordele ved denne udvikling har været:
Et betydeligt ”oprydningsarbejde” i de eksisterende systemer i form af bedre
datastrukturering.
De sundhedsprofessionelle brugere er blevet bedre uddannede i diagnoseregistrering. Det
har blandt andet bevirket, at data i de eksisterende systemer nu struktureres mere
granuleret ikke blot inden for diabetes og KOL.
Der er fremkommet et bedre datagrundlag i de forskellige it-systemer, herunder EPJ
praksissystemer, som eksempelvis kan anvendes til opsporing af type 2-diabetikere.
Ulemper har været:
Der er brugt betydelige ressourcer på denne udvikling og den fortsatte vedligeholdelse er
bekostelig, når der f.eks. fremkommer nye ydelser i form af diagnostiske procedurer eller
opdaterede stratificerings-, visitations- og behandlingskriterier. Det betyder, at et firecifret
antal it-systemer på landsplan skal opdateres, hvilket har medført, at det ikke er noget man
gør, men mindre det er meget nødvendigt.
Indrapportering til kvalitetsdatabaser er løst for praksisområdet via datafangstmodulet. For
hospitalsvæsenets vedkommende foregår dette gennem en serie af snitflader imellem på
den ene side de kliniske informationssystemer, der anvendes i ”produktionen”, og de
nationale kvalitetsdatabaser på den anden side. På grund af de mange snitflader er det kun
sjældent, man ændrer på datagrundlaget for de valgte kvalitetsindikatorer, da det er
forbundet med et betydeligt arbejde at opdaterer alle snitfladerne.
4.6 Løsningsstrategiske overvejelser og betingelser
Projektet er født under vanskelige betingelser i kost, ressourceforbrug, økonomi og tid. Den kurs der
tages mht projektstrategi i forhold til løsningsmuligheder er stærkt afhængig af de krav
interessenterne har stillet ud fra deres betingelser.

Side 49

Disse faktorer er forsøgt specificeret her:

Hurtig udviklingstid
Kronikerprogrammet er begrænset af at kunne levere en demonstrator i løbet af senest 2011. For at
kunne give et fornuftigt demonstratorudviklingsforløb er det nødvendigt at kunne udvikle relativt
hurtigt.
Agilitet
Da de tværsektorielle forretningsgange i stor udstrækning er velbeskrevne især hvad angår
henvisning fra almen praksis til hospitaler og er under fuld udvikling til kommuner, er det naturligt at
et nyt system kan understøtte disse arbejdsgange. På den anden side må det antages lidet
sandsynligt at kunne syntetisere det færdige design af en tværsektorielt koordinationsmodul inden
udviklingen af de påbegyndes, og det antages at der vil blive brug for flere runder af
kundekommunikation gennem udviklingsforløbet. Samtidig er det for hastigheds- og
fremdriftsmæssige hensyn nødvendigt at kunne entrere med faste partnere gennem hele projektet.
Det anbefales derfor at følge en iterativ metode, som gennem et antal afprøvninger kan rette ind og
udvikle forretningssiden sideløbende med henblik på at optimere resultatet.
Generalitet
Det er et krav til løsningen at den på sigt kan udbredes til at virke først på andre kronikerområder,
dernæst også i resten af hospitalsvæsenet.
Implementerbarhed
Det kræves af løsningsstrategien at demonstratorprojektet sigter mod en løsning der efter projektet
er implementerbar i større skala.
Risiko
Projektet indgår som indikeret i kapitel 1 i en større sammenhæng, hvor der er store krav om
koordinering med øvrige parallelle tiltag, både kronikerprogram, ABT sammenhæng, RSI
sammenhæng og nationalt. Det forudses at der vil foregå en løbende koordinering må foregå
løbende korrektioner og integration med de mange parallelle initiativer. Ligeledes må man forvente
kursændringer undervejs i takt med ændrede betingelser, både af politisk, finansieringsmæssig og
organisationsmæssig art.
På dette grundlag har K5 projektets ledelse bestemt, at den kommende demonstrator skal baseres
på scenarie 3. Der ønskes en it-understøttelse af planlægningen og koordinationen af
sundhedsindsatserne på det enkelte, tværsektorielle forløb ved hjælp af et koordinationsmodul.
Dette er den grundlæggende præmis i udformningen af det konceptuelle arkitekturforslag, som er
beskrevet i det følgende.
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4.6.1

Forslag til konceptuel IT-arkitektur

De omtalte data i denne analyse gennemgås her med henblik på at skitsere den manglende
arkitektur, dens komponenter og deres integrationsudfordringer mod de eksisterende systemer. De
basale dataklasser udkommer fra koordinationsdelen af use case diagrammet, som gentages her:

Planlægning og
booking

Koordination

Opret
individualiseret plan
Hopitalsydelser

Opret forløb

Praksisydelser
vælg ydelser

Kommunale ydelser

følg forløbsprogram

Figur 20: Use Cases i den centrale koordinationskontekst

Dette diagram indeholder de grundlæggende begreber forløb, plan og ydelse, og det angives at
kommune, hospital og praksis bidrager med elementer til ydelseskataloger. Ydermere skal der for at
give en systemkontekst mindst være deling af data om organisation, forløbsprogram, diagnoser og
stratificering, samt patient identifikations-data. Udbygges yderligere planlægningskernen med de
relaterede områder, omtalt i afsnit 4.4, vil et fugleperspektiv kunne skitseres nogenlunde som i
Figur 21.
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Figur 21: Systemmetafor for koordinationskonteksten, udbygget med de tilstødende
hovedområder

Som det ses af systemfiguren er der tale om et systemområde der omgives, specielt i tværsektoriel
kontekst, af mange eksisterende systemer: Medicin, skemaer, booking, henvisning og epikriser i
varierende grad i henholdsvis EPJ i hospitalssektoren, Praksislægesystemer i Praksissektoren og
sundheds-it-systemer – herunder EOJ - i kommunalsektoren. Parakliniske informationer der er en af
hovedhjørnestenene i kroniker behandling skal beskrives
4.6.2

Grundklasser:

< Is responsible for
Problem

Aktør

Klinisk Information

Is requsting / performing >
Ressource

Is generated by / relevant for >

Is used by >

Kliniske Guidelines & Protokoller
< Is derived from

Belongs to >

< Is related to

< Is delineated by

YDELSE

E-Forløbsprogram

Executed regarding >

< Has
Forløb

Patient

< Is instantiated for

PatientPlan

Groups
< Has
Kontakt

Figur 22: Model for forløb-plan-ydelse i skitseform, inspireret fra HISA standarden

5

CEN Standard Architecture for Healthcare Information Systems (ENV 12967), Health Informatics Service Architecture
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Patienttype
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Planlægning
-Tid
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-Aktør
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-Ressource
-Slut4-Aktør
-Slut3

-Tid
-Slut2
-Slut1
-Sted
-Ydelse
-Aktør
1 *
-Status

Figur 23: Grundklasser Forløb, Plan og Ydelse

Omdrejningspunktet i den tværsektorielle koordinering er at
etablere patientens plan som instantieret af e-forløbsprogrammerne, svarende til dennes
problemer og diagnoser
muliggøre en stillingtagen til patientens status gennem adgang til data om patienten
specificere, udvælge og evt booke relevante ydelser for patienten, under anvendelse af
patientens plan og sundhedssektorens ydelseskatalog.
Tages udgangspunkt i den centrale ”Patientens plan” relateres denne til den individuelle patient og
dennes sygdomskategori (er), identificeret ved at antal diagnoser med tilhørende
stratificeringsniveauer. Patientens plan er it-mæssigt formentlig en simpel liste af hændelser, som
bruges til at organisere en liste af ydelser (udeladt på diagrammet). Den besluttede plan kan
visualiseres f.eks. med en patientkalender.
Til den enkelte ydelse vil høre data om planlægning og tilsvarende tilbagemeldinger om status, kendt
fra bookingsystemer (værdier typisk planlagt, under udførelse, og færdig).
Alle sundhedsfaglige ydelser skal være registreret som grunddata i ydelseskataloget, hvor de kan
fremsøges med grundlag i organisation, sundhedsfaglig aktør og patienttype.
P.t. antages alle aktører at have eget system åbent, og kan tilgå patientens status, Med
udgangspunkt i patientens status er det nødvendigt at kunne dele de basale status-data, en opgave
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som endnu ikke er scopemæssigt defineret, da den ikke hører strikt til koordinatorrollen, men
snarere til klinisk behandling.

HEPJ
-Kontekst patient-behandler
-SFI - Notat
-EPM - Medicin
-LABKA - Laboratorie

Diabetesjournal
-Patientforløb
-SFI - data
-Medicindata
-Laboratoriesvar

Ydelse
-Navn
-Ressource
-Aktør

Praksislæge-system
-Patientforløb
-SFI - data
-Medicindata
-Laboratoriesvar

EOJ
-Patientforløb
-SFI - data
-Medicindata
-Laboratoriesvar

De umiddelbart tilhørende ydelsesproducerende aktørsystemer er skitseret her ovenfor, i Region
Hovedstaden karakteriseret ved HEPJ og en diabetesspecifik journal, i Kommunerne ved 3 EOJ
systemer og et antal sundhedscentersystemer, og i Praksissektoren ved 11 forskellige
praksislægesystemer. Disse repræsenterer på forskellig vis og med forskellige midler de modellerede
ydelser, men har ikke nødvendigvis en ydelse som en kendt datastruktur. Ydelserne er omtalt i de
tidligere kapitler. Det væsentlige koordinationsmæssige aspekt er at producere de data som er
nødvendige for koordinationen, dvs at kunne indmelde og registrere ydelser til kataloget, at kunne
reagere på en booking, at kunne tilbagemelde status for ydelsens udførelse og evt. kunne returnere
et epikrise-lignende resultat. Da systemerne i forvejen ikke alle kender til ydelser, der det nødvendigt
at etablere et integrationspunkt for disse. Dette vil nødvendigvis være genstand for en mere
tilbundsgående analyse. Ligeså er de returnerede data sandsynligvis af meget forskellig struktur, og
skal analyseres med hensyn til hvor strukturerede disse kan blive. De to yderpunkter er en rent
struktureret resultat-base, som integreres løbende med ydersystemerne, og en ustruktureret
udveksling, hvor ydersystemerne indpakker resultater i dokumenter, som f.eks. e-journal. Ejournalen kunne jo i tilfælde af stor strukturmæssig divergens også bestemmes at skulle udføre
denne opgave, hvorved statusdata ville kunne scopes ud af anskaffelsen og erstattes med en
integration.
4.6.3 Systemer i periferien
NIP / Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser
Her opsamles kvalitetsdata fra de forskellige registrerede kronikersystemer. Data som man kan
benytte sig af hvis nødvendigt. Disse data er dog udviklet til at understøtte enkelte indikatorer og
som hovedregel svært forsinkede (f.eks. overføres NIPDiabetes data en gang i kvartalet, og de fleste
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KMS registreringer foregår ikke i klinikken men efterlods af specialiseret personale). Dvs disse
systemer i deres nuværende form vil ikke være velegnede til anvendelse som fordrer en grad af
tidstrohed. Det er dog muligt at de vil være relevante at inddrage i forbindelse med analyse af
forløbsprogrammernes effekt i en patientkohorte.
DAMD
PLO har i december 2010 vedtaget at alle praktiserende læger skal anvende Sentinel Datafangst, som
udtager relevante kronikerdata omkring Diabetes til Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD), og
herfra kan tilgås med patientspecifikke indikatorer relevante for patientkonsultationerne. Denne
datasamling kan være relevant som integrationspunkt, ikke mindst idet integrationer til de mange
lægesystemer hermed kan overspringes. Dette gælder dog ikke umiddelbart data, som skal kunne
tilgås fra lægesystemet efterfølgende.
e-Journal
Idet det centrale fokus for K5 er planlægningsdelen og ydelsesregistreringen, er resultater for de
enkelte ydelser potentielt et problem. Hvordan skal de tilgås, og hvis de skal samles, så hvor og
hvordan? Her kunne e-journal, i den form man nu kan udvikle den til, indgå som en mulig teknologi.
Sundhed.dk
De to nærliggende områder patientinformation og patientnetværk forekommer stærkt
sammenhængende med ydelsesregistreringen. Disse funktionaliteter er begge på nationalt plan
beliggende på sundhed.dk i dag. Hvorledes dette skal spille ind i fht kronikerplatformene er stadig et
åbent spørgsmål.
Sygesikringsregistret
Dette register gemmer praksislægernes registreringer af ydelser, og som sådan en mulig kilde til
indikation af at en ydelse har fundet sted. Det må undersøges om dette register kan anvendes i den
hosliggende problemstilling, eller det falde, f.eks. pga tidstrohedskriterier som ovenfor.
Funktionaliteter i periferien:
Kommunikationslog
Uanset ydelseskortlægningen af de sundhedsfaglige indsatser i forbindelse med kroniske
patientforløb vil der altid være løbende aktivitet som rammer forbi ydelsesniveauet. Enten fordi den
ikke er registreret som sådan, fordi nogen af reglerne (f.eks. patienttypebestemmelse) ikke endnu er
fremskaffet, eller fordi ydelsen simpelthen ikke er oprettet endnu. Et eksempel kunne være en tænkt
direkte kommunikation mellem patient og forløbskoordinator, for at planlægge ydelser. Før eller når
et patientforløb er oprettet, kan det være formålstjenligt at understøtte en kommunikationslog hvor
hændelser udenfor ydelsesregistreringen kan logges. Simple telefonopkald, mails med skrevne
aftaler, forslag, meninger og andet ustruktureret men betydende indhold.
Call center
Tilsvarende er call center funktionaliteten ved andre implementeringer meget tæt knyttet til den
hosliggende problemstilling. Der arbejdes i KOL området i Danmark med udlæggelser (Frederiksberg
Hospital), hvor patientbehandlingen kunne koordineres i forbindelse med et sådant. I K5 har vi fået
at vide at det ikke er nødvendigt at etablere et call center i diabetessammenhæng. Ikke desto mindre
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findes der netop to sådanne i Sydengland (70000 diabetikere) og i Frankrig (150000 diabetikere), som
endnu ikke er undersøgte.
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Bilag 1: Dynamiske elementer i patientens brugergrænseflader
Den daglige monitorering af patientens vitalparametre suppleret med ”spørgeskema”- baseret
information giver kontinuerlig oplysning om patientens sygdomstilstand. Disse oplysninger kan
benyttes til at tilrette brugergrænsefladen så det aktuelle behov bliver understøttet
Den daglige monitorering kan eksempelvis bestå af nedenstående registreringer (triggere):
Tabel 1.
Registreringer (triggere)

View 1
View 2
(velbefindende) (begyndende
forværring )

View 3
(manifest
forværring )

SAT

>90

85-90%

<85%

LFU
Puls

<10%
(ift normalt)
<100

<15-20%
(ift normalt)
100-120

<20%
(ift normalt)
>120

Temp (C)

<37,4

37,4-38

>38

Øget åndenød

Nej

Ja

Tiltagende hoste

Nej

ja

Purulentekspektorat

Nej

-

Ja

Score

Registreringerne indgår i en algoritme som dynamisk konfigurerer brugergrænsefladens ”view” så
den er afstemt med patientens aktuelle tilstand (1. velbefindende = grøn, 2. begyndende forværring
= gul, 3. manifest forværring = rød). Forslag til grænseværdier der kan anvendes i algoritmen ses i
tabellen ovenfor.
Den dagligt beregnede ”score” er illustreret ovenfor ved farverne grøn, gul og rød.
I tabel 2 ses hvorledes kombinationer af score, automatisk kan føre til anvendelse af de 3 forskellige
”Patient views”. Algoritmen bør ligeledes være følsom for historikken i patientens sygdomsudvikling.
Således ses, illustreret i den midterste kolonne i nedenstående tabel 2 (gul tre dage i træk), at man
ikke lader patienten fortsætte i ”gul status”, men opgraderer til ”rød status” – ”Patient view 3”.

Tabel 2.
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Udfald af begyndende View 1 (velbefindende View 2 (begyndende
forværring score
view)
forværring view)

View 3(manifest forværring
view)

Dag 1
Grøn
Gul
Rød
Dag 1+2
Grøn+gul
Gul+grøn
Gul+gul
Gul+rød
Rød+rød
Dag 1+2+3
Grøn+gul+gul
Grøn+gul+rød
Gul+grøn+gul
Gul+gul+grøn
Gul+gul+gul
Effekter og gevinster for regionen
Effekter og gevinster vil omfatte følgende:
1. En proaktive forebyggende indsats, der realiseres via praktisk støtte og vejledning til
opbygning, udvikling og vedligeholdelse af egenkompetencer, gennem forskellige
ydelsesmoduler præsenteret i patientens sygdomsspecifikke brugergrænseflade.
2. Ved akut forværring af kronisk sygdom realiseres gevinsterne gennem systemets
ydelsesmoduler: telemedicinsk monitorering af vitalparametre i hjemmet, hurtig og nem
tilgang til døgndækkende specialisthjælp via video-konference-modul, telestuegang og
superviseret behandling mv.
Gevinsterne omfatter færre indlæggelser, øget livskvalitet, tryghed ved at forblive i eget hjem,
mindsket behov for transport til ambulante besøg og indlæggelser mv.
3. Systemets evne til at kunne ændre brugergrænseflade momentant således at
ydelsesmodulernes form og funktion tilpasses patientens specifikke behov tilfører gevinster i
form af øget brugeraccept, anvendelses- grad og commitment.
4. Systemets mulighed for at fungere på mobile enheder giver patienten øget frihed til at
bevæge sig uden for hjemmet.
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