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1 Detta dokument 

Detta är en beskrivning av olika former av kliniskt beslutsstöd som kan och bör finnas i ett modernt 
vårdinformationsstöd. Rapportens målgrupp är i första hand de verksamhetsrepresentanter som deltar i 
arbetet med att definiera behoven inför den upphandling av vårdinformationsstöd som Region Örebro 
län med fyra andra landsting i Sussa-gruppen bedriver. Givetvis kan rapporten vara till glädje också 
för andra. Denna version är en omarbetad och utvidgad version av en rapport om Beslutsstöd som 
undertecknad skrev för Helse Midt-Norge år 2012 när jag var professor på NTNU i Trondheim. 

2 Sammanfattning 

En väsentlig grund för att man ska kunna fatta kloka beslut om patienters sannolika diagnos och ge råd 
om lämplig behandling är alltid att ha tillgång till samlad, koncentrerad och väl strukturerad 
information ur tidigare journaler från alla platser som vårdat patienten.  

Beslutsstöd i form av kvalitetssäkrade och lätt tillgängliga riktlinjer att läsa kan vara väsentligt och 
tillgängligt också för patienter. I vårdens vardag är det dock ofta alldeles för omständligt att hitta dessa 
och att läsa de relevanta delarna och agera därefter. 

Därför behövs också olika former av automatiserade hjälpmedel där logiken i en vägledning kan 
kombineras med uppgifter ur en strukturerad standardiserad journal. Sådana vägledningar kan ha ett 
värde både för utredning av problemkomplex inför diagnosticering och för val av optimal terapi för 
den individuella patienten. När det gäller utredningar och regelbunden uppföljning kan det vara 
mycket arbetsbesparande och öka kvaliteten om vägledningens råd kan direkt ingå i patientens 
vårdprocess i en individuell vårdplan där man t.ex. får hjälp med mallar som indikerar vilka kliniska 
undersökningar och laboratorieundersökningar som bör utföras och när. 

För vissa sjukdomar finns det all anledning att kunna använda evidensbaserade riktlinjer som ett 
protokoll i den indivdualiserade vårdplanen där dessa riktlinjer bör kunna uttryckas i ett standardiserat 
internationellt språk som GDL. Det är dock väsentligt att man även då det är tillstånd med väl 
utvecklad evidens och automatiserade riktlinjer också har kvar möjlighet att göra en individuell 
sammanvägd bedömning som ibland bör avvika från den generella rekommendationen i någon 
mening. För många tillstånd och inte minst kombinationer av diagnoser hos de mycket gamla så finns 
ingen klar evidens men beslutsstöd kan ändå ha ett värde att ge viss vägledning för beslut där man 
också kan uppmärksamma användaren på de kanske motstridiga råd som finns från olika källor för 
olika problem.  

Beslutsstöd kan både användas prospektivt vid utredning och terapival men också retroaktivt bidra till 
en genomgång av utförda behandlingar där också ny kunskap kan appliceras på journaldata om våra 
patienter. Det kan dels användas för att initiera en ny värdering vid förnyad patientkontakt men också 
för att följa upp på gruppnivå hur vi följer riktlinjer i praktiken. 

För att öka säkerheten när det gäller läkemedelsbehandling finns ett antal viktiga relativt enkla 
funktioner som kan öka patientsäkerheten där de viktigaste gäller att automatiskt uppmärksamma 
registrerade varningar för överkänslighet, allvarliga interaktioner, graviditet och kontraindikationer i 
form av diagnoser eller laboratoriemässigt påvisad njur- eller leverinsufficiens. 
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3 Introduktion till begreppet beslutsstöd 

Den modell som vi här kommer att fokusera på när det rörande beslutsstöd gäller den kliniska 
situationen i mötet mellan professionell vårdpersonal och en patient. Vi ser i första hand på behovet av 
att använda IT som hjälp för de professionella beslut som fattas rörande diagnos och behandling, 
inklusive beslut för att styra den individuella vårdprocessen. Behov av beslutsstöd kan finnas för alla 
olika personalgrupper även om mycket i litteraturen handlar om läkare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidigt som denna rapport handlar om datoriserat beslutsstöd – Computerised Clinical Decision 
Support – nedan kallat CDSS så är det viktigt i diskussionen att komma ihåg att det viktigaste vi har 
för att fatta den mängd olika beslut som den kliniska vardagen består av, är det vi har i huvudet som 
resultat av utbildning (grundutbildning, specialiserings-  och efterutbildning) samt egna erfarenheter. 
Den andra viktigaste faktorn för att fatta kloka beslut är att ha en god uppfattning om den enskilde 
patientens tillstånd och historia. Det senare får vi genom den elektroniska patientjournalen vilken även 
om den funnits ett bra tag nu kan förbättras betydligt när det gäller att ge en god översiktlighet och 
möjlighet att samla information också från olika vårdenheter, från både primär- och specialistvård, 
idag självklart från hela den egna organisationen (landstinget/regionen) men också från olika former 
av privat vård och från andra geografiska regioner och för vissa patienter information som kan röra sig 
över huvudmannagränsen (landsting/kommun). I första hand finns behovet att ha tillgång till 
information från andra delar av landet men som utpekats i flera EU strategiska dokument och 
pilotprojekt som ePSOS så vore det också önskvärt att kunna samla relevant information från 
vårdgivare också i andra länder vid behov. Till detta behov av samlad informationsinhämtande från 
journaler kommer förstås också en god och ofta upprepad intervjuteknik.  

En ännu liten använd ny metod för att samla in en bild av patientens problembild och hälsoläge är att 
uppmana patienter att fylla i strukturerade formulär via nätet, för vissa grupper som t.ex. diabetiker, 
hjärtsvikts- och KOL-patienter också kompletterarat med enkla mätvärden från hemmet. 

Det är viktigt att betona dessa fakta så att inte de olika professionella grupperna, läkare m.fl. får 
uppfattningen att datoriserat beslutsstöd handlar om att ersätta dessa kärnkompetenser med ”artificiell 

Beslutsfattare 
t.ex. läkare 

Beslut om t.ex. 
behandling 
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t.ex. journal, anamnes, 
status, lab 

Kunskap i huvudet 
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intelligens”. Datorsystem kan ge en hjälp till goda beslut men bör inte och kan inte ersätta en 
människa. 

3.1 Andra typer av beslutsstöd som inte behandlas 

Vi behandlar här inte system som syftar till att öka kunskaperna i huvudet på läkaren även om det ofta 
är en viktig bieffekt av andra former av beslutsstöd. Vi konstaterar att den viktigaste hjälpen IT kan ge 
för beslut är att tillhandahålla all relevant patientinformation på ett bra sätt. Här behövs insatser för 
kommunikation och presentation. 

Vi behandlar heller inte här den process som innebär att ny kunskap genereras t.ex. genom att 
analysera andra patientfall. För sådant behövs ofta kvantitativa metoder och mönsterigenkänning men 
också en mängd annan kunskap som hjälp för att tolka resultaten. Vi fokuserar på hanteringen av 
kunskap och beslutsstöd grundat på väl definierade processer som dokumenterats och granskats av 
olika former av expertforum och inte bara är en persons åsikt. 

3.2 Uppslagsinformation – Böcker på nätet 

Många studier visar den stora nyttan som kan uppnås med också mycket enkla former av 
kunskapshanterande system som enkel tillgång till uppslagskunskap. Med webben finns nu en enorm 
mängd kunskap om både vanliga och sällsynta sjukdomar i princip tillgängliga för personalen. 

Men studier visar att rekommenderade behandlingsriktlinjer följs i alldeles för liten utsträckning. Det 
är utmaningen. Det finns flera skäl till detta som inte enkelt kan överkommas. 

• Det saknas tid 
o I en situation där beslut skall fattas är det ofta helt orealistiskt att gå ut på de generella 

nätresurserna och försöka hitta relevant information, läsa den och omsätta i det 
konkreta fallet. Det gäller givetvis på akutrummet men också i många andra fall 

• Det är oklart vad man skall lita på 
o Det finns tyvärr ofta trots fördelarna med Evidence Based Medicine med 

rekommendationer grundat på sammanställningar av all relevant vetenskaplig 
litteratur ett motstånd i praktiken hos många kliniker.  

o Det beror dels på att man inte själv har tid att gå igenom grunderna och 
argumentationen, dels på ett socialt fenomen som ibland kallas NIH (Not Invented 
Here) som gör många skeptiska till evidens som inte är förankrad i den egna 
erfarenheten eller i varje fall i den egna organisationen och kanske som inte 
förmedlats av personer man uppfattar som auktoriteter. 

o Det kan inte sällan finnas överlappande källor till riktlinjer och inte sällan delvis 
motstridiga 

• Verkliga patienter passar inte in 
o Patienterna har ofta en komplex bild med flera samtidiga sjukdomar och tillstånd som 

evidensen egentligen inte täcker, fel ålder, fel kön, samtidig njur- eller leversjukdom 
och generellt ofta flera allvarliga sjukdomar som inte ingått i de prövningar som givit 
evidensen. Många patienter är också alltför gamla för att de riktlinjer som finns ska 
vara direkt tillämpliga. 

• Det behövs lokala anpassningar 
o Inte sällan är kliniska vägledningsdokument fulla med alternativa lösningar och vissa 

typer av undersökningar eller behandlingsmetoder är inte tillämpliga i den lokala 
miljön. Därför ska man helst i ett system av operativa vägledningsdokument använda 
lokalt anpassade vårdprogram. Processen att skapa och underhålla sådana med 
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aktualiseringar är ett stort men viktigt arbete i en vårdorganisation. Samtidigt ger den 
lokala processen ofta en nödvändig utbildning och förankring som gör att 
följsamheten kan förväntas öka. På grund av det stora arbetet är det dock i praktiken 
omöjligt att fullständigt hålla sådana lokala vårdprogram annat än för en mindre del av 
med de kanske vanligaste tillstånden.  
 
En viktig utmaning är att med bra IT verktyg underlätta ett sådant arbete. T.ex. bör 
man ha ett system där man automatiskt får en signal till ansvariga om det kommer en 
ny version av de underliggande kunskapsdokumenten som har anpassats.  

3.2.1 Några metoder att öka användandet av uppslagsinformation 

• Samla de relevanta källorna i ”portaler”  
o Det är viktigt att sådana länksamlingar finns mycket lättillgängliga i den PC miljö som 

används och att de anpassas till den aktuella verksamheten. Enhetens Intranät med en 
ständigt använd startsida är en bra metod. Eventuellt kan sådana länksamlingar också 
finnas inuti journalsystemet. Viktigt att skilja på sådana källor som verkligen kan 
användas direkt i en beslutssituation för att t.ex fullfölja en läkemedelsordination och 
sådant som är samling av vetenskaplig bakgrund viktigt för utformning av 
vårdprogram och i utbildningssituationer. 

• Ge direkta länkar från journalsystemet till relevant detaljkunskap 
o I många fall är det möjligt att presentera också informationselement ur externa källor 

som är direkt anpassat till arbetsprocessen. Så kan det t.ex. visas sökmöjligheter och 
listor på diagnoser eller åtgärder när man ska registrera dessa i journalsystemet.  

o När man visar listor på läkemedel när man ska ordinera läkemedel och i nästan alla 
fall när konkreta läkemedelsprodukter eller generiska namn på substanser eller klasser 
av läkemedel visas eller väljs så bör fördjupad information i flera steg finnas ett klick 
bort. 

o När man visar laboratorieresultat eller ska välja analyser bör det finnas enkelt 
tillgängligt mer information inte bara om referensvärden utan också vad onormala 
värden kan tyda på. Man kan också visa råd om kombinationer av undersökningar 
som behövas för att påvisa eller utesluta en viss diagnos. 

o Liknande resonemang som gäller kemlab och mikrobiologi bör också gälla 
bildundersökningar som ofta är mycket kostsamma. Både vid beställning och vid 
granskning av rapporterade fynd bör det finnas kunskapsinformation ett klick bort om 
vad man kan hitta och inte hitta och när man kanske bör välja en annan eller 
kompletterande undersökning. 

o Låt uppslagsinformationen inte bara bli en tittafunktion. Kan användarna spara tid 
genom förenklande system finns lite motstånd. Mycket ofta idag saknas en bra 
integration mellan uppslagsverken och journalsystemens funktioner för att beställa 
åtgärder, allt från läkemedelsordinationer till att beställa undersökningar. En del 
funktioner skulle kräva en mer komplicerad integration och användande av den 
patientspecifika informationen om tillståndet men många vanliga processer skulle 
kunna underlättas med sådan integration.  
 T.ex. när ett uppslagsverk rekommenderar ett visst läkemedel som behandling 

så bör man direkt kunna klicka på det för att välja och gå vidare till att 
ordinera detta i en receptskrivningsmodul. Givetvis vore det också intressant 
men svårare, att också få med information om rekommenderad dos för den 
aktuella patientens ålder och problem. 
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3.2.2 Framgång kräver samarbete 

För att genomföra det som skisseras i detta kapitel krävs ett fungerande samarbete mellan: 

• Leverantörer av journalsystem som måste anpassa sina produkter 
• Utvecklare och organisationer som framställer medicinska uppslagsverk 
• Lokala experter, ledning och driftspersonal som skapar en integrerad miljö 

4 Aktiva kunskapshanterande system integrerade med journalen 

4.1 Mallar som styr vad som dokumenteras 

Flera studier har visat att i rutinmässig journalföring har väldigt mycket glömts bort (eller ignorerats) 
trots att alla är överens om att det är viktigt att veta vissa saker för t.ex. specifika patientgrupper som 
diabetiker, inte bara blodglukos men även t.ex. blodtryck, njurfunktion ögonbottenstatus och fötter är 
viktigt att regelbundet dokumentera. Det är också väl känt att läkemedelslistor ofta är ofullständiga 
och motstridiga. 

Mallar som tydliggör vad som ska registreras för speciella diagnoser eller planerade åtgärder som t.ex. 
en operation kan betydligt förbättra kvaliteten på dokumentationen och därmed öka patientsäkerheten. 
I bästa fall kan en sådan dokumentationsmall upplevas som arbetsbesparande om mångden data som 
ska registreras är måttfull och anpassad till det aktuella problemet OCH INTE MINST – ATT MAN 
SLIPPER DUBBELREGISTRERA INFORMATION. Det senare har tyvärr varit regel snarare än 
undantag när det gäller att lämna uppgifter till nationella kvalitetesregister. Det finns också många 
andra former av dubbelregistrering. T.ex. så har det ofta hänt i dagens system när t.ex. en mall för att 
registrera Diabetesstatus inkluderar ett blodtrycksvärde samtidigt som patienten enligt 
hypertonimallen och hjärtsviktsmallen också måste ha ett blodtrycksvärde registrerat. Ett värde från 
laboratoriet eller klinisk undersökning måste i ett bra system kunna visas i flera olika mallar utan att 
dubbel eller trippelregistreras.  

En viktig faktor vid utformande av mallar i moderna journalsystem är att man inte bara ger en 
textrubrik och sedan låter användarna skriva eller diktera vad som helst. Att definiera ändamålsenliga 
mallar betyder ofta att man definierar en datatyp och en värdemängd, t.ex. ett numeriskt värde av visst 
format och med vissa gränser som möjliggör kontroll av felslag och inte minst när man har en 
flervalslista av definierade termer som skall användas som värdemängd för en viss variabel. 

Fördelen med en sådan struktur är flerfaldig: 

• Man uppnår enhetlighet som underlättar tolkning av både personer och programvara 
• Man kan få en snabbare registrering med smart användning av default men det är viktigt att 

uppmärksamma att användare av systemen kan uppleva det som mer arbetskrävande. 
• Enhetligheten är ofta en förutsättning både för aktiva beslutsstöd där patientdata ska interagera 

med kunskapsinformationen (se mer nedan) men också för sammanställningar för forsking och 
andra uppföljningar för resultatmätning, t.ex. i ett kvalitetsarbete 
 

4.1.1 Viktigt att kräva standardiserade format för att specificera mallar 

Många journalsystem i dag har någon form av funktion för att skapa mallar för dokumentation som i 
sin enklaste form bara är en serie rubrikord i en textmängd som utgör en viss journalanteckning. För 
en framtida strategi bör man eftersträva journalprodukter som har eller lovar utveckla möjlighet att 
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definiera mallar i standardiserade språk och att man kan importera och exportera sådana mellan olika 
journalprodukter och för att man ska kunna dela dessa mellan olika organisationer i vården, regionalt 
nationellt och internationellt. I Örebro har man sedan några år inom projektet strukturerad 
vårdinformation utvecklat mallar för en del diagnoser och processer där t.ex. mallen för att registrera 
efter en thyroideaoperation direkt kunnat användas till kvalitetsregister och förra året vunnit pris som 
årets IT innovation. Dock är den metod som då använts byggt på ett speciellt verktyg från en 
leverantör och en samverkan med journalsystemet som för varje mall kräver ett betydande arbete. 
Bristen på standardformat för mallens logik och på journaldata gör att detta arbete inte kan användas i 
andra system och man kan heller inte till Örebros nuvarande system importera mallar som eventuellt 
utvecklats på andra håll. Eftersom det är ett gigantiskt arbete att utveckla bra kliniska mallar för 
vårdens alla processer är det förstås önskvärt att vi kan återanvända bra arbete som görs på andra håll, 
i t.ex. Uppsala eller Linköping. 

Det måste vara mycket viktigt att vården själv kan skapa och anpassa mallar efter verksamhetens 
behov. De lösningar där mallar endast kan skapas av en leverantör är därför mycket tveksamma i ett 
längre perspektiv. 

Den relativt nya strukturen med arketyper som finns med specifikationer från openEHR eller i den 
grundläggande ISO/EN 13606 standarden är ett väsentligt steg framåt. Se t.ex. denna artikel1 som 
beskriver resultat av ett arbete som initierades i det danska nationella journalprojektet.  

För en lite mer djupgående beskrivning av olika former av standarder för att representera 
journalinformation, se min aktuella rapport2 som publicerats av Vinnova. 

Observera att detta med mallar kan förstås på flera olika sätt och openEHRs archetypes and templates 
passar för det mesta eftersom man kan bygga mer komplexa mallar genom att kombinera mer 
elementära sådana. Men i journalsystemet måste det också finnas anpassade funktioner som passar för 
den typ av mall som det gäller med huvudtyperna, Observationer (som definierar status på en patient), 
och Evaluering som gäller bedömningar av skilda slag och Aktiviteter som planeras. 

Den finns också ofta anledning att i samband med ett större kliniskt problemområde som omfattas av 
en evidensbaserad klinisk vägledning har en kombination av flera olika mallar – plus eventuellt logik 
för att kombinera dessa och anpassa processen. I detta avsnitt menar vi dock bara att begränsa oss till 
relativt enklar statiska dokumentationsmallar. Mallar kan vara särskilt arbetsbesparande när det gäller 
att följa komplexa riktlinjer som t.ex. gäller vid cancerbehandling. Ett intressant exempel från 
Uppsala3 visar hur man kombinerar representation i openEHR med en generell workflow engine. 

Numera finns dock en annan möjlighet standardiserad lösning som kombinerar ett språk för att 
uttrycka kliniska riktlinjer, Gudieline Definition Language (GDL) med representation av den kliniska 
informationen i journalen via arketyper. Detta har tagits i bruk i Östergötland för att införa en 
automatisk rådgivning ang antikoagulantia vid förmaksflimmer som följer den europeiska Chadsvasc2 

                                                      
1 Chen R, Klein GO, Sundvall E, Karlsson D, Åhlfeldt H. Archetype-based Conversion of EHR Content Models: Pilot 
Experience with a Regional EHR System. BMC Med Inform Decis Mak. 2009 Jul 1;9:33. 
2 http://swelife.se/wp-content/uploads/2016/06/3H3R_Bilaga4_webb.pdf 
3 Chen R, Georgii-Hemming P, Ahlfeldt H. Representing a chemotherapy guideline using openEHR and rules. Stud Health 
Technol Inform. 2009;150:653-7. 
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guiden som alla också i Sverige verkar överens om kan minska risken för stroke på ett kontrollerat 
sätt. 

 

4.2 Kunskapssystem som interagerar med patientspecifika data i journalen 

I många artiklar i ämnet CDSS räknar man bara in aktiva system med någon form av logik. De kan 
vara mycket viktiga och i vissa områden finns god evidens för att de gör nytta. Men det finns också 
stora svårigheter förknippade med sådana, både att utveckla dem, underhålla och hålla aktuella samt 
inte minst att få acceptans och bred användning över längre tid. Dessa svårigheter bör dock inte göra 
att man inte för framtida IKT strategi planerar för dessa – tvärtom. De hör helt klart framtiden till. 

Ett stort viktigt hinder för generell spridning har varit att det till nyligen inte funnits någon bra 
standardiserad struktur för de patientspecifika data, även om flera intressanta lösningar funnits för att 
representera den medicinska logiken. Mer om det nedan. 

4.2.1 Beslutsstöd för bättre läkemedelsanvändning 

Detta är ett område där det finns bäst evidens för att datoriserad hjälp gör nytta. Med en bredare vy 
kan detta omfatta en hel rad olika mål utvecklade mer i en standardvägledning kallad Hälso- och 
sjukvårdsinformatik – Funktionella krav på förskrivarstöd (SIS/TR 2:2002) som togs vidare till den 
internationella standardiseringen till ISO/TR 22700 Health informatics- Functional characteristics of 
prescriber support systems. Här är kärnan som visar de mål man bör ha med beslutsstödet. 

• Hjälp att bedöma den aktuella patientens behov och speciella krav på läkemedel 

Denna information hämtas främst ur journaler och kan förutom olika uppgifter som gäller 
patientens hälsotillstånd och medicinska historia omfatta uppgifter av särskild betydelse för 
läkemedelsval eller dosering (t.ex. överkänsligheter, njurfunktion). Informationen kan både 
användas för förskrivarens tolkning och vara indata till olika former av automatiskt 
beslutsstöd för t.ex. doseringsråd. 

• Hjälp att välja rätt läkemedel som kan ge ett optimalt resultat för den aktuella patienten 
och problemet 

Ett bra förskrivarstöd ger information efter behov med hänsyn till den aktuella ordinations-
situationen och förskrivarens egen kunskap. Kunskapskällorna i förskrivarstödet kan ge 
allmänna kliniska riktlinjer för både diagnos och terapival såväl som mer precis information 
om t.ex. dosering och risker för biverkningar. Kunskapskällorna i ett förskrivarstöd kan i vissa 
även innehålla rekommendationer om annan behandling än läkemedel, inklusive rådet att 
avvakta. 

• Hjälp att göra ett kostnadsmedvetet val som kan bidra till hushållning med 
läkemedelsresurserna 

Ett bra förskrivarstöd ger information om priser och ger möjlighet till jämförelse av priser på 
utbytbara preparat. Dessutom bör de preparat som särskilt rekommenderats av lokal 
läkemedelskommitté, ofta utifrån ett kostnadsperspektiv, finnas tillgängliga i det elektroniska 
systemet. Förskrivarstödet bör också kunna uppmärksamma förskrivaren på konsekvenserna 
av läkemedelsförmånssystemet för patienten i de fall då en dyrare synonym förskrivits. Till 
funktionerna här kan också finnas hjälp med att följa den löpande förbrukningen och att ge 
förslag till ur det ur prissynpunkt optimala valet av förpackningar. 
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• Hjälp att på ett tidseffektivt sätt utforma ett komplett recept 

Ett bra förskrivarstöd gör dels att informationsinsamlingen före beslut blir effektivare, dels att 
man kan spara tid genom att många uppgifter inte behöver skrivas in på samma sätt som sker 
vid handskrivna recept. Det gäller dels uppgifter om patientens namn och födelsedata och 
givetvis förskrivarens namn och arbetsplats med tillhörande koder som endast behöver 
registreras en gång i ett bra system. De ofta långa namnen på läkemedlen behöver inte skrivas 
då man kan peka ut dem från olika listor. Även doseringsanvisningarna kan ofta hämtas ur 
fördefinierade listor i stället för att skrivas in.  

Andra möjligheter som kan ge stora tidsbesparingar är att man enkelt kan förnya recept vars 
data är tillgängliga i systemet samt användning av s.k. mallrecept för vissa vanligt 
förekommande situationer. Erfarenhet av bra elektroniskt förskrivarstöd visar att de tidsvinster 
som kan göras mer än väl kompenserar för den extra tid som viss navigering i systemet kräver. 
Tidsvinsten blir dock mycket olika i olika situationer. 

• Hjälp att överföra receptinformationen till apoteket via utskrivet pappersrecept, 
patientburet maskinläsbart minne eller direkt elektronisk kommunikation 

De flesta elektroniska förskrivarstöd idag kan skriva ut ett korrekt ifyllt pappersrecept som 
bara behöver skrivas under. Den tydliga skriften och goda kvaliteten underlättar för apoteket 
men det finns naturligtvis också önskemål att kunna överföra recepten helt elektroniskt, 
framför allt med s.k. Elektronisk dokumentöverföring (EDI) där receptinformationen 
förpackas i en standardiserad struktur för att möjliggöra för Apotekets system att tolka de 
olika delarna. Som beskrivs i avsnitt 4.3 kan den elektroniska överföringen tänkas ske direkt 
till apotek eller via någon form av förskrivningslager i avvaktan på att patienten önskar 
expedition. 

 Hjälp att kommunicera den valda ordinationen till patienten 

Ett bra förskrivarstöd kan också underlätta att ge bra information till patienten. Det är särskilt 
viktigt att tänka på när man överför recepten elektroniskt och patienten inte har möjlighet att 
läsa receptinformationen. Ett förskrivarstöd bör kunna skriva ut en särskilt anpassad 
medicineringslista till patienten som helst bör innehålla samtliga aktuella ordinationer. I en 
snar framtid kan det också bli aktuellt att kunna kommunicera sådan information elektroniskt, 
t.ex. via e-mail till patient eller vårdare i hemmet. 

• Hjälp att kommunicera den valda ordinationen till andra vårdgivare  

Om man ser behovet i den totala vårdprocessen, också efter en aktuell förskrivningssituation 
är det viktigt att ta med kravet på att ett förskrivarstöd (och journalsystem) ska kunna 
kommunicera en patients läkemedelslista elektroniskt med andra vårdgivare för att underlätta 
vidare behandling/utredning och kanske nya läkemedelsordinationer. Särskild uppmärksamhet 
bör också ges behovet av att kommunicera den samlade aktuella förskrivningen till sådana 
system som används av professionella vårdgivare, särskilt sjuksköterskor för att iordningställa 
och administrera de ordinerade läkemedlen. Vi kallar ett sådant processtöd en ordinationslista. 
Systemen skall givetvis utformas så att patientsekretessen garanteras. 
 

• Hjälp att periodiskt följa upp förskrivarens totala förskrivning i detta system 

Ett lokalt förskrivarstöd kan skapa statistik över den totala förskrivningen och helst dess 
resultat vilket kan vara värdefullt för att successivt utveckla kvaliteten. Det lokala systemet 
kan eventuellt också motta information från Apoteken eller/och av sjukvårdshuvudmannen 
driven statistisk databas avseende total förskrivning för enskild förskrivare och eventuellt 
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patient. Man kan eventuellt även motta statistisk information avseende grupper av förskrivares 
medelförskrivning avsedd för jämförelse med den egna förskrivningsprofilen. 

 
Informationskällor för förskrivarstöd 

o Läkemedelssortiment (varuregister)  

o Basal farmakologisk information om preparaten för att bl.a. se uppgifter om 
egenskaper, dosering, biverkningar och interaktioner. Här använder vi i Sverige ofta 
FASS on-line men den formellt godkända beskrivningen av en läkemedelsprodukt är 
Produktresumén (Summary of Prodcut Characteristics) och SIL (Svensk 
informationsdatabas om läkemedel) tillhandahåller också information som stöd till 
leverantörerna av ordinationsmoduler i journalsystemen. 

o Rekommendationslista från lokal läkemedelskommitté som pekar ut ett subset av 
tillgängliga läkemedel som i första hand skall användas på aktuell enhet 

o Utökad farmakologisk information med t.ex. vetenskaplig bakgrund till 
terapirekommendationer 

o Kliniska riktlinjer för olika sjukdomstillstånd där läkemedelsbehandling kan vara 
aktuell.  

o Tillgång till patientens läkemedelslista helst med historik  

o Tillgång till relevanta delar av patientens övriga medicinska status 

o Mallar som effektiviserar förskrivandet 

 

4.2.1.1 Några exempel på beslutsstödsfunktioner för ordination av läkemedel: 

• Systemet ser vilka läkemedel som patienten redan står på och varnar för eventuell dubbel 
medicinering om patienten har ett preparat med samma ATC-kod och läkemedelsform 

• Med kunskap om interaktioner mellan olika substanser i patientens totala läkemedelslista får 
man en varning, anpassad efter allvarlighetsgrad 

• Om man försöker ordinera läkemedel till en patient som är registrerad som gravid, och detta 
läkemedel då är olämpligt kan man få en varning. En förutsättning här är förstås att uppgiften 
om graviditet som kanske kommer från mödravården finns tillgänglig på ett standardiserat sätt 
i journalsystemet 

• Om en patient är registrerat överkänslig för ett bestämt läkemedel (en klass som t.ex. 
betalaktam-antibiotika för Kåvepeninallergi) och man försöker ordinera det får man en 
varning. Denna funktion kräver att uppmärksamhetsinformation registreras på ett enhetligt sätt 
och kan överföras mellan olika system där också graden av allvarlighet och säkerhet i 
kunskapen förmedlas.  

• Systemet bör också kunna identifiera om det finns någon registrerad diagnos som är en 
kontraindikation enligt information om produkten. Detta fungerar väl i t.ex. England och 
Frankrike där man också kan få en varning automatiskt vid njurinsufficiens både om en 
relaterad diagnos finns registrerad med kod eller om ett aktuellt laboratorievärde indikerar 
detta (kreatinin eller cystatin C, ev med beräknad GFR) 
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• Även om ovanstående kan ge väl dokumenterade effekter på patientsäkerheten så är det viktigt 
att se det stora värdet också i att få hjälp att välja rätt terapi som har chans att ge effekt. I en 
snar framtid också i ett personcentrerat system där man tar hänsyn till alla möjliga egenskaper 
hos en patient inkl vissa genförekomster av betydelse för metabolism av läkemedel eller för 
cancer, den specifika tumörtyp som en patient har.  

4.3 Proaktiva eller kritiserande system 

Det finns två principer för att ge aktivt beslutsstöd. I det första fallet och av många föredragna sättet är 
att erbjuda råd i en valsituation innan valet gjorts. Det kan ofta mottas bäst psykologiskt samtidigt som 
råden från kunskapssystemet kan upplevas påträngande för den professionelle som ändå vet vad som 
är bäst.  

Den andra metoden är att ge kritik i efterhand, helst innan ett valt beslut hunnit bli manifest. Ett bra 
exempel när detta är vanligt och accepterat gäller vid varning för interaktion med annat läkemedel 
eller vid val av läkemedel som en patient är registrerat allergisk för. 

Man bör också tänka på att kunskapen kan uppdateras så det kan finnas en poäng i att i efterhand 
ifrågasätta redan fattade beslut. T.ex. om det framkommer nya data som säger att ett visst läkemedel 
kan ge livsfarliga biverkningar ska man kanske överväga att sluta med det omedelbart även om man 
normalt inte skulle ompröva ordinationen just då. Det är dock en känslig balansgång att införa sådan 
kritik i efterhand. Man kan också ha situationer där man i och för sig inte har ny kunskap men där man 
tillför ett kunskapshanterande system som kan påpeka mindre lämpliga val som har gjorts i historien. 
Sådant kan användas inte bara för att förändra behandlingen för den enskilde patienten (om det är 
möjligt) men sådana kunskapshanterande system har också en plats i utbildning och kvalitetsarbete 
(Audit som engelsmännen kallar det). 

4.4 Stöd för diagnos 

En rad system har blivit utvecklade för att ge stöd för diagnostik inom begränsade områden som 
magsmärtor, huvudvärk, psykiatriska sjukdomar etc. Dessa system har oftast varit separata program 
som säljs för pengar eller en webbtjänst. De är mycket sällan integrerade i journalsystem. Även om det 
finns mycket goda resultat som visar att de ofta når en säkerhet i närheten av en expert så har dessa 
system inte blivit så mycket använda.  

Det kan bero av flera saker: 

• Svåra att hitta när man behöver det 
• Eftersom de inte är integrerade med journalmåste man mata in olika fakta om sin patient och 

det i en form som systemet kan förstå. Det tar tid 
• Många litar inte på det som föreslås. Evidens och kvalitetssystem är ofta dolda 

Sin största betydelse har sådana system tror jag i utbildningssituation och när en också van kliniker har 
problem. Det finns oerhört många sällsynta diagnoser som ingen kan hålla i huvudet. Bra system 
kommer inte med en diagnos men ger förslag med olika sannolikhetsgrad, länkar till evidens och 
förslag till ytterligare undersökningar som kan verifiera eller utesluta en viss orsak till symtomen. 

4.5 Hjälp för att välja undersökningar 

En  viktig variant av den automatiska diagnosmaskinen är system som baserat på begränsad 
informastion om patienten kan ge förslag till passande undersökningar (i kliniken, på laboratoriet och 
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med bildundersökningar) samt där det också helst ska finnas ett integrerat processtöd för att underlätta 
beställning och dokumentation av dessa.  

Eventuellt kan det kunskapshanterande systemet sedan också följa upp att resultaten av de föreslagna 
ytterligare undersökningarna faktiskt föreligger, kanske påminna om något saknas, och inte minst ge 
ett tolkningsförslag när alla data är inne. Ofta är ju också en diagnostisk process en iterativ process där 
vissa symtom eller patologiska fynd leder till vidare undersökningar som i sin tur måste följas upp 
ytterligare för att snäva in på en förhoppningsvis behandlingsbar sjukdom. 

Trots att det finns många exempel så har de sällan blivit använda under lång tid, dels för att de ofta 
inte omfattar ett brett nog sortiment och också för att man helst bör integrera med journalsystem som 
kan vara svårt och oftast inte varit fallet. 

Jag tror dock att det finns en stor potential för förbättring i att använda denna sorts beslutsstöd. En 
första användning kan vara i mer begränsade sammanhang inom en specialisttjänst som hanterar 
begränsade problem. Ofta finns redan idag textbaserade vägledningsdokument. Utmaningen är att 
omvandla dessa till system som underlättar arbetet att utföra en utredning genom integration med 
journal systemet.  

Dessa typer av system tangerar förstås det som kallas mallar ovan men det speciella med aktiva system 
är att maskinen själv föreslår vilken ”mall” som ska användas beroende på vissa data hos patienten. I 
det mer generella fallet får användaren söka sig fram genom fri text sökning eller någon form av 
hierarkisk katalog till en lämplig vägledning som ofta blir alltför omfattande att läsa direkt för att hitta 
det som är relevant. Projektet Evicare (Øystein Nytrø, NTNU, Trondheim) har utvecklat ett system 
som i vissa fall baserat på en ontologisk analys av patientens data kan finna en eller flera 
kandidatdokument som möjliga vägledningar.  
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