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Præsentation af resultater
• Map of Medicine
•Integration
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Efterfølgende anvendelse af MoM uden login

• Beslutningsstøtte
– Cosmic – Logica
– ICD10 -> SNOMED CT®
– Pyelonephritis acuta DN109 } 36689008 Akut
pyelonefrit = Acute pyelonephritis
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Septikæmi uden specifikation

SKS kode
DA419

ConceptID
91302008

Foretrukken Term DK
Systemisk infektion

Foretrukken Term EN
Systemic infection

synonym
sepsis

Septikæmi uden specifikation

DA419

238149007

systemisk inflammatorisk
responssyndrom

systemic inflammatory
response syndrome

SIRS

Septisk shock

DA419A

76571007
371093006

Septisk shock

Septic shock
Urosepsis
Dyspnea

Urosepsis

DA419B

Dyspnoea

DR060

267036007

Urosepsis
Dyspnø

Orthopnoea

DR060A

62744007

ortopnø

Orthopnea

Pyelonephritis acuta

DN109

36689008

Akut pyelonefrit

Acute pyelonephritis

Lændesmerter

DM545

279039007

smerter i nederste del af ryggen

Low back pain

Pneumoni uden specifikation

DJ189

Hjertesvigt uden specifikation

DI509

84114007 Hjerteinsufficiens

Heart failure

Cardiac failure
HF ‐ Heart
failure

Hypertensio arterialis essentialis

DI109

38341003 hypertension

Hypertensive disorder

Hypertension
HBP ‐ High blood
pressure

Breathlessness
dyspnoea
Breathlessness
lying flat

385093006 Pneumoni erhvervet uden for sygeCommunity acquired
pneumonia

Tilpasning
p
g af klinisk indhold
• Vurdering af Map of Medicine varierede, overvejende
positive overfor Map of Medicine og fandt at processen for
tilpasning af forløbet var effektivt og overkommeligt
• Map of Medicine var en god platform for formidling og
samling af de kliniske retningslinjer i Danmark
Opbygningen i patientforløb samt muligheden for at linke til
eller indsætte filer med danske kliniske retningslinjer
fandtes positivt
• Nogen forskel i behovet for tilpasning af det kliniske
indhold, men samlet var repræsentativt ved en eventuel
implementering
• Der blev udtrykt bekymring vedrørende samspillet med de
eksisterende vidensystemer
• Væsentligt, at alle forløb anvendt i Danmark er
gennemgået
å af danske klinikere/selskaber før de anvendes
i Danmark

Klinisk afprøvning

Simulering
• Map of Medicine støtter det tværfaglige kliniske arbejde på
hospitalet,
p
, kan hjælpe
j p p
praksislægen
g
med sit arbejde,
j , og
g
styrker det tværsektorielle samarbejde
• Map of Medicines brug i den kliniske hverdag har de yngre
læger som den primære målgruppe, og praksislægerne som
sekundær målgruppe
• Simuleringen viser imidlertid også, at de erfarne læger og
øvrige faggrupper i flere situationer kan anvende værktøjet
• Den erfarne læge vil få gavn af Map of Medicine til at hente
viden indenfor andre specialeområder end lægens eget. Alle
faggrupper mener
mener, at Map of Medicine vil være en gevinst
for patienterne

Brugervenlighed
• De respondenter, der har testet systemet, er overordnet tilfredse
med systemet, og giver udtryk for, at det vil kunne indgå som
værktøj
kt j i deres
d
daglige
d li
arbejde
b jd
• Map of Medicine opleves som intuitivt. Der er stort set ingen
forskel på, om der er tale om brugere, der før har benyttet Map
of Medicine eller om der er tale om førstegangsbrugere.
førstegangsbrugere Dette
tyder på en meget lav læringskurve på systemet
• Der er forventning til, at systemet vil indeholde nationale
retningslinjer og instrukser. Yderligere forventer flere, at der vil
være særlige lokale instrukser
• De yngre læger så det som et stærkt værktøj til at tilegne sig ny
viden, mens seniorlægerne gav udtryk for, at de på forhånd
vidste det meste
meste, og kun vil bruge Map of Medicine i forbindelse
med check af kendt viden
• I forhold til 5 centrale definitioner på brugervenlighed:
læringskurve, effektivitet, hukommelse, fejl og tilfredshed,
vurderes Map of Medicine samlet set meget positivt

Det sundhedsfaglige indhold og niveau
• Samlet set er vurderingen af Map of Medicines faglighed og
kli i k iindhold
kliniske
dh ld positiv,
iti men b
behov
h
ffor tilpasning
til
i
i fforhold
h ld til
danske forhold
• Målgrupper for Map of Medicine er den yngre læge og den
praktiserende læge,
læge men speciallægerne har udbytte af at bruge
Map of Medicine specielt til opslag i retningslinjer udenfor eget
speciale.
• Omfanget af tilpasninger vurderes som overskueligt for de 67
forløb, der er blevet vurderet
• Map of Medicine forventes også at kunne anvendes i
´Undervisning/oplæring´ og ´Informationssøgning indenfor andre
specialer
specialer´
• En stor del af de videnskabelige selskaber har ikke retningslinjer i
dag. Der er forholdsvis mange, der ikke er elektroniske, og de
udviklede retningslinjer dækker langt fra hele specialer. Der er
sjældent faste rutiner for opdateringer.

Map of Medicine
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• Opfølge

• Monitorere
• Kvalitetssikre

Illustration af den nationale sundhedsit-infrastruktur
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Indsatsområder
• Stille patientforløbsbeskrivelserne til rådighed i en
struktureret form på den nationale serviceplatform
• Informationsmodellen skal kunne rumme beskrivelser af
tidsmæssige relationer imellem aktiviteter i en
patientforløbsbeskrivelse
• F
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Map
Management Suite og i Map Display
• Gennemføre flere integrationsprojekter i Danmark, der
afdækker yderligere integrationsmuligheder og
videreudvikler integrationsmekanismer i Map of Medicine

Vurdering
g og
g konklusion
• MoM giver umiddelbart adgang til 400 forløb fra en
kultur vi i øvrigt ofte henter viden fra
kultur,
• MoM opfylder danske evidens- og opdateringskrav
• MoM skal oversættes og tilpasses danske/lokale
forhold – opgave for videnskabelige selskaber
• MoM intuitivt og let at gå til
• MoM bringer os hurtigere til de ønskede kliniske
evidensbaserede retningslinjer

Map
p of Medicine - login
g
• http://denmark.mapofmedicine.com
– Dansk brugervejledning
– Alle er velkomne

• Nye
y brugere
g
– ”Register now”

• Login
– Mail og kode

• pgp@sst.dk
pgp@sst dk

