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VELPHARMA

• Velpharma er et elektronisk hjælpeværktøj til medicingennemgang i almen praksis med særligt fokus på 

bivirkninger og interaktioner. Vores hensigt er, at programmet skal fungere som en sideflade til EPJ 

systemerne på samme måde som sundhedsjournalen og fungere som et add-on til FMB. Vores program 

stiler efter at samle den relevante viden, der er nødvendig for en medicingennemgang på en samlet intuitiv 

platform.

• Vores vision er at præsentere informationen lægen søger så hurtigt og så overskueligt som muligt. Vores 

bivirkningsdatabase giver et hurtigt og overskueligt overblik over bivirkninger og giver lægen mulighed for 

at søge efter et specifikt symptom ud fra pt'ens medicinliste. Derudover vil vi integrere 

interaktionsdatabasen, seponeringslisten og STOP/START listen.



• Er udviklet af læger til læger

• Fokus

• At gøre medicingennemgangen lettere i almen praksis

• Hvordan

1. Ved at præsentere den relevante data på en intuitiv platform

• Søgemulighed i bivirkningsdatabase

• Avatar, hvorfra bivirkninger kan overskues

• Implementering af interaktionsdatabasen

• Implementering af relevante evidensbaserede værktøjer (eksempelvis Seponeringslisten)

2. Patientens medicin overføres automatisk fra lægejournalsystem til Velpharma

3. Optimering af workflow 

• Kun hardstop ved alvorlig interaktionsrisiko

VELPHARMA





VELPHARMA

• Vi er i fuld gang med at finpudse ansøgningen til Innovationsfonden om Innobooster midler til udvikling af platformen og 

delfinansiering af pilotprojekt.

• Af tekniske fremskridt kan nævnes, at vi nu har udviklet fundamentet for vores interaktive avatar i frontenden. Dermed 

har vi taget et stort skridt mod, at lægerne nu kan filtrere bivirkninger baseret på organer, kropsdele og parakliniske

prøver

• I forhold til FMB, så er vores opfattelse at FMB og Velpharma er to programmer, der komplimenterer hinanden rigtig 

godt. FMB er godt i ordinationsøjeblikket, mens Velpharma er rigtig god til medicingennemgang. På nuværende 

tidspunkt ser vi dog ikke et behov for at FMB er direkte indblandet i den videre udvikling af Velpharma. 

• Vi ønsker at designe projektet i samarbejde med PLO inklusiv definition af KPI’er. Vi havde umiddelbart tænkt, at 

projektet skulle inkludere omkring 10 speciallæger i almen medicin. Der skal formentlig bruges 1-2 måneder på 

integrering i LPS og derefter 1,5-2 måneders drift, hvor programmet anvendes af de praktiserende læger. 
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