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Kliniske retningslinjer udgør en af grundstenene for staten, regionerne, de enkelte sygehuse og
almen praksis i indsatsen for at tilvejebringe en evidensbaseret og ensartet kvalitet på tværs af
landet.
I drøftelserne af et nyt koncept for nationale kliniske retningslinjer har Sundhedsstyrelsen og Digital
Sundhed1 gennemført et EU-udbud i efteråret 2008 vedr. et vidensystem til udarbejdelse, opdatering
og formidling af kliniske retningslinjer. EU-udbuddet har resulteret i, at Sundhedsstyrelsen primo
december 2008 har indgået kontrakt med det engelske Map of Medicine Ltd. om pilotafprøvning af
Map of Medicine i Danmark i 2009.
Det nye koncept skal sikre en hurtigere udarbejdelse, formidling og vedligeholdelse af nationale
såvel som regionale/lokale kliniske retningslinjer. Formålet er at øge produktionen af retningslinjer,
bevare et tilstrækkeligt evidensgrundlag samt mindske ressourceforbruget. Endvidere ønskes de
fremtidige retningslinjer udarbejdet og formidlet i en form, der beskriver patientforløbet på tværs af
sektorer samt gør dem anvendelige som grundlag for udarbejdelse af Sundhedsfagligt Indhold (SFI)
til kliniske IT-systemer.
Sundhedsstyrelsen og Digital Sundhed præsenterer i dette notat indholdet af det fælles pilotprojekt
vedr. Map of Medicine i Danmark, som gennemføres i perioden december 2008 - december 2009.
Resultaterne af pilotprojektet forventes at kunne danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt
Map of Medicine fremover skal være udgangspunkt for udarbejdelse, opdatering og formidling af
nationale danske patientforløb baseret på kliniske retningslinjer.
Map of Medicine er et engelsk-sproget klinisk it-system til produktion, formidling og
vedligeholdelse af patientforløb (”pathways”), der er baseret på kliniske retningslinjer og både
dækker forløbet i primær- og sekundærsektor. Map of Medicine indeholder p.t. knap 400 primært
diagnosespecifikke pathways (forløb), hvoraf langt de fleste er evidensbaserede. Forløbene er
opdelt i forløb i almen praksis og forløb i sekundær sektor. Forløbene opdateres og suppleres
løbende. Map of Medicine vurderer selv, at de nuværende forløb i systemet dækker ca. 80% af det
samlede behov for patientforløb baseret på kliniske retningslinjer.
De enkelte forløb beskrives som forløbsdiagrammer med tekst knyttet til de enkelte trin i forløbet. I
eksemplet nedenfor er trinnet ”initial assessment” i sygehusvæsenet af ”community acquired
pneumonia” markeret og tekst med yderligere information samt de primære referencer for det valgte
trin fremvises i højre side. Forløbene er opdelt i grønne og blå kasser alt efter, om det er dele af
patientforløbet, der udføres i primær eller sekundærsektor.
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Digital Sundhed (Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark) er en fælles organisation dannet af staten, Danske
Regioner og KL – se www.sdsd.dk
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Map of Medicine Ltd. udvikler og vedligeholder forløbene i Map of Medicine. Udviklingen af
forløb er p.t. baseret på et samarbejde med British Medical Journal (BMJ), der etablerer
evidensgrundlaget for de enkelte forløb og løbende foretager opdaterede litteratursøgninger.
Herudover er der etableret et systematisk samarbejde med de videnskabelige selskaber i England
(Royal Colleges) vedr. selskabernes review og akkreditering af egne forløb. Evidensgrundlaget
bliver gennemgået af (en gruppe) af redaktører for de enkelte forløb. Redaktørerne er oftest
klinikere, der arbejder på kontrakt for Map of Medicine. Alle forløb er peer-reviewed og
akkrediterede af NHS (National Health Service/det britiske sundhedsvæsen). Map of Medicine
overvåger forløbene i systemet og har en årlig review-proces, evt. opdatering, for hvert forløb. Flere
elementer i de enkelte retningslinjer i Map of Medicine er desuden SNOMED CT kodet2.
Der kan med udgangspunkt i de nationale forløb udvikles regionale eller lokale versioner, fx ændre
rækkefølgen af trin i et forløb (klinisk tilpasning) eller ændre/supplere teksten til de enkelte trin
med regional/lokal information (administrativ tilpasning). Der kan indsættes links og vedlægges
pdf-filer under hvert trin i de enkelte forløb. Det kan fx være henvisningsformularer, skemaer etc
Herudover er der på grund af personlige adgangskoder mulighed for, at den enkelte bruger kan
indsætte personlige noter til hvert trin i et forløb.
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I regi af Digital Sundhed arbejdes aktuelt på at udvikle en fælles sundhedsterminologi ud fra den internationale kliniske
terminologi SNOMED CT. Anvendelse af SNOMED CT terminologi vil sikre at klinisk information kan udveksles og
genbruges konsistent og globalt, blandt andet i standardiserede elektroniske patientjournaler. SNOMED CT skal bidrage
til sikring af sammenhæng i digitaliseringen af sundhedsvæsenet.
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Map of Medicine er således både klinisk viden i form af knap 400 løbende opdaterede kliniske
retningslinjer og et it-system til strukturering og lokal tilpasning af klinisk viden. Systemet består af
en række ”views”/udgaver, hvor ”International” view er de originale engelsksprogede forløb
udarbejdet af Map of Medicine, ”Denmark” view er nationalt tilpassede danske forløb, mens
regioner og f.eks. regionale planlægningsområder kan lave deres egne ”views”/udgaver. Der er pt.
ca. 50 regionale/lokale views i England og Wales.
De regionale og lokale views/udgaver vil bestå af en blanding af en tro kopi af originale forløb,
forløb som er klinisk tilpasset lokale forhold og/eller tilpasset administrativt samt evt. nye forløb
lokalt udviklet. Herudover kan ørige landsdækkende organisationer lave derees eget ”view”, f.eks.
har the Cancer Network i England deres eget ”view”/udgave. En bruger vil blive oprettet med sin
lokale udgave som default, men med mulighed for både at se den internationale udgave samt øvrige
lokale views/udgaver.
Der er adgangskontrol til Map of Medicine, hvorved anvendelsen af Map of Medicine kan
monitoreres på forskellige typer af brugere. Map of Medicine vurderer selv deres kerne-målgruppe
som alment praktiserende læger, yngre læger og andet personale på sygehuse, samt specialister på
sygehuse i forhold til viden om forløb i andre specialer og undervisningsbrug. Endelig vurderes
administratorer at være en brugergruppe i forhold til planlægning og samarbejde.
Et billede på målgruppernes, specielt speciallægers, anvendelse af det kliniske indhold af Map of
Medicine kunne være en GPS: man anvender ikke GPS’en for at få rådgivning om den anbefalede
rute for den daglige tur ned til bageren, men anvender den hvis man skal et nyt sted hen eller til et
sted, hvor man enten ikke har været eller ikke har været i lang tid – herunder hvordan man bedst
forbinder forskellige ”delruter”, som er kendte. På samme måde forventes Map of Medicine at blive
brugt af speciallæger til at søge viden om forløb i andre specialer, til at formidle viden om god
klinisk praksis inden for eget speciale/afdeling og til at sikre fælles viden på tværs af faggrupper og
sektorer – herunder krav til henvisninger mellem sektorer og aktører.
Monitorering af anvendelsen af Map of Medicine i Wales viser, at systemet bruges af mange
forskellige faggrupper, som derved opnår en fælles viden om indholdet af nationale/regionale forløb
og retningslinjer, jf. følgende figur med data fra Wales primo 2009 (baseret på 4900 brugere
oprettet i perioden 2006-primo 2009).
Map of Medicine Ltd. har via NHS Connecting for Health kontrakt med alle Special Health
Authorities (SHAs) i England vedr. mulig anvendelse af Map of Medicine til formidling af
nationale og lokale forløb. Der er p.t. registreret i alt ca. 8700 brugere af Map of Medicine i
England. Wales har ligeledes en national kontrakt med Map of Medicine. Herudover er der et
igangværende pilotprojekt i Queensland, Australien.
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Endelig arbejder Map of Medicine med flere former for integration til kliniske it-systemer, som
yderligere kan understøtte klinikernes søgen efter information og dokumentation i kliniske ITsystemer.
Yderligere information om Map of Medicine findes på www.mapofmedicine.com.
En kopi af alle forløb i Map of Medicine kan desuden ses af alle på NHS’ hjemmeside
http://healthguides.mapofmedicine.com/choices/terms.htm?next=/map/index.html.
Interesserede kan i pilotprojekt-perioden få adgang til Map of Medicine via hjemmesiden
http://denmark.mapofmedicine.com, hvor man under ”New to the Map of Medicine” kan sende en
anmodning om oprettelse som bruger via linket ”Register now”.

Map of Medicine i Danmark pilotprojekt (Proof of Concept)
Sundhedsstyrelsen og Digital Sundhed gennemfører et pilotprojekt vedr. Map of Medicine i
perioden december 2008 – ultimo 2009 for at afklare, hvorvidt forudsætningerne for fordelene ved
Map of Medicine er til stede. Resultatet af pilotprojektet skal således udgøre et kvalificeret
beslutningsgrundlag for en eventuel anskaffelse af Map of Medicine i Danmark.
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Pilotprojektet gennemføres af en fælles projektgruppe nedsat af Sundhedsplanlægning,
Sundhedsstyrelsen samt Digital Sundhed. Projektet følges af en af Sundhedsstyrelsen nedsat
national arbejdsgruppe med repræsentanter for de videnskabelige og faglige selskaber, regionerne,
kommunerne, Digital Sundhed, praksiskonsulentordningen og Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse. Herudover følges projektet af bestyrelsen for Digital Sundhed.

Formål
Pilotprojektets primære formål er at afklare:
¾ I hvor høj grad svarer det sundhedsfaglige indhold i Map of Medicine (MoM) til klinisk
praksis i DK?
¾ Vil MoM kunne sikre en hurtigere udvikling, opdatering og formidling af kliniske
retningslinjer/forløb?
¾ Kan MoM anvendes i daglig klinisk praksis?
¾ Findes der alternativer til MoM og hvordan spiller det sammen med eksisterende videndelingssystemer i Danmark?
¾ Kan den teknologi MoM er baseret på på sigt indgå i en sammenhængende digitalisering af
det danske sundhedsvæsen?
Disse spørgsmål vil blive søgt besvaret med udgangspunkt i pilotprojektets delprojekter og leverancer.

Anvendelse af Map of Medicine i Danmark
Hvis Map of Medicine skal kunne anvendes til udvikling af nationale danske forløb og kliniske
retningslinjer vil forløbene skulle oversættes samt tilpasses en dansk kontekst (organisatorisk,
kulturelt, fagligt og etisk).
De danske forløb vil ligge under et ”Denmark” view i Map of Medicine, som er oprettet i
pilotprojektet. Dvs. de danske klinikere vil som udgangspunkt logge på ”Denmark” viewet i Map
of Medicine, som vil indeholde en kopi af de originale engelsksprogede forløb fra Map of
Medicine (International view), men hvor forløb, der er oversat og tilpasset dansk klinisk praksis
løbende vil erstatte de engelsksprogede forløb.
Der vil kunne oprettes lokale udgaver/views af Map of Medicine, der på samme måde tager
udgangspunkt i de nationale forløb, der igen kan tilpasses klinisk eller administrativt. Hvis systemet
tages i anvendelse af regioner og kommuner må der forventes oprettet som minimum et view for
hver region samt desuden f.eks. views for hvert planlægningsområde omkring akutsygehusene i
regionerne.
Processen bag at komme fra den engelske Map of Medicine (International view) til en dansk Map
of Medicine (Denmark view) er søgt illustreret i følgende figur:
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Forventede fordele
Anvendelse af Map of Medicine som udgangspunkt for danske nationale forløb og kliniske
retningslinjer forventes at give følgende fordele:
1. Accelereret udarbejdelse af evidensbaserede nationale kliniske forløb/retningslinjer/ forløbsprogrammer/pakkeforløb grundet mindsket ressourceforbrug
2. Reduktion af ressourceforbruget til vedligeholdelse og opdatering af nationale samt
regionale/lokale forløb/kliniske retningslinjer
3. Fælles national evidensbaseret udgangspunkt for viden mhp. at opnå ensartet nationalt,
regionalt og lokalt kvalitetsniveau i sundhedsydelserne, bl.a. gennem den fælles adgang til
alle views/udgaver (danske og udenlandske) i Map of Medicine
4. Mere brugervenlig formidling af nationale retningslinjer ved strukturerede
patientforløbsorienterede flowcharts
5. Styrkelse af sammenhængende patientforløb ved optimering af kontinuitet i behandling over
sektor- og faggrænser
6. National (web-baseret) IT-platform til formidling af nationale/regionale/lokale forløb samt
af pakkeforløb og forløbsprogrammer
7. IT-platform som evt. kan danne udgangspunkt for videreudvikling/integration til patient-nær
beslutningsstøtte i klinisk praksis
8. At retningslinjerne vil kunne bidrage til et bedre grundlag for og øget anvendelse af
SNOMED CT og sundhedsfagligt indhold til IT-systemer
9. MoM-forløbene kan danne udgangspunkt for materiale til undervisningsbrug.
Ud over de umiddelbare fordele ift. sikring af hurtig udarbejdelse af evidensbaserede nationale
forløb/kliniske retningslinjer/ forløbsprogrammer/pakkeforløb og mindsket ressourceforbrug dertil,
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forventes sygehusejere og klinikere at opnå fordele ved, at det danske Map of Medicine sikrer et
fælles nationalt indholdsmæssigt grundlag for i fornødent omfang at tilpasse indholdet til at udgøre
de regionale/lokale retningslinjer. Dette vil bidrage til, at regionale/lokale retningslinjer indeholder
samme indsats for en given patientgruppe, bl.a. gennem muligheden for at se andre regioners/lokale
forløb i samme system.
Herudover forventes det at gøre det muligt for regionerne m.fl. at reducere ressourceforbruget til
udarbejdelse af forløb/retningslinjer, idet det lokale arbejde som udgangspunkt alene er en
tilpasning af det nationale forløb til lokale forhold, evt. alene ved tilføjelse af lokal information
relevante steder. Dertil kommer, at ressourceforbruget til opdatering af retningslinjer forventes
reduceret betydeligt såvel nationalt som lokalt. Vedligeholdelsesopgaven af nationale kliniske
retningslinjer vurderes således at kunne reduceres til en vurdering af, om opdateringer og ændringer
i den engelske Map of Medicine skal implementeres i de danske forløb, samt en eventuel supplering
af referencelisten med nye danske ’kernestudier’.
Regionerne og andre forventes også kunne anvende selve systemet til at linke til eller opbevare og
vedligeholde de regionale/lokale retningslinjer, hvilket kan erstatte (videre-)udvikling af øvrige
regionale systemer til udvikling, opdatering og formidling af forløb. En fælles platform for
formidling af opdaterede retningslinjer/forløb samt registrering af bruger-anvendelsen kan desuden
være værdifuldt i sammenhæng med akkreditering, hvor der er fokus på anvendelse af opdaterede
retningslinjer.
Under forudsætning af, at Map of Medicine kan udvikles dertil samt at det er muligt at etablere
snitflader mellem regionale/lokale views og lokale IT-systemer, forventes Map of Medicine på sigt
at kunne bidrage til, at et evidensbaseret beslutningsstøttesystem kan blive en integreret del af den
daglige kliniske praksis. Det forventes, at strukturerede og SNOMED CT kodede forløb/kliniske
retningslinjer vil udgøre et bedre grundlag for udvikling af beslutningsstøtte til elektroniske
patientjournaler. Integrationen vil f.eks. kunne give mulighed for på et givet punkt i patientforløbet
automatisk ved hjælp af diagnosen at kunne linke over til den relevante del af et forløb. Herudover
vil en mere avanceret integration give mulighed for at kunne hente dele af et forløb over i det
kliniske IT-system som dokumentation for indsatsen overfor den enkelte patient. Al
dokumentations- og dataopsamling vil ske i det kliniske IT-system og ikke i Map of Medicine.
Nødvendige forudsætninger
De ovenfor anførte fordele ved anskaffelse af Map of Medicine forudsætter, blandt andet, at:
• Det sundhedsfaglige indhold i Map of Medicine i høj grad svarer til klinisk praksis i
Danmark, dvs. at der i det aktuelle indhold er høj grad af overensstemmelse med danske
retningslinjer samt at det faglige niveau og detaljeringsgrad er dækkende
• Såvel it-system som indhold kan anskaffes og oversættes hurtigere og for færre
omkostninger end en dansk udvikling af nationale og regionale/lokale kliniske retningslinjer
• Den teknologi Map of Medicine er baseret på kan indgå i en sammenhængende
digitalisering af det danske sundhedsvæsen
• SNOMED CT anvendes på en logisk og struktureret måde i Map of Medicine
• At evt. køb af Map of Medicine koordineres med øvrige vidensystemer i Danmark, nationalt
som regionalt.

8

Baggrunden for at gennemføre Map of Medicine-pilotprojektet er således at afklare, hvorvidt
forudsætningerne for fordelene ved MoM er til stede og dermed at bidrage til et kvalificeret
beslutningsgrundlag for en eventuel anskaffelse af MoM i Danmark.

Leverancer
I det følgende er præsenteret leverancerne i selve pilotprojektet fra indgåelse af kontrakt om licens
med Map of Medicine. Forud for nedenstående leverancer har der i 2008 som nævnt været
studieture til Map of Medicine samt gennemført en EU-udbudsrunde. Disse leverancer vil ikke blive
nærmere beskrevet i denne projektbeskrivelse, men omkostningerne hertil er inkluderet i budgettet
for pilotprojektet.

Pilotprojektet er delt op i følgende delprojekter:
¾
¾
¾
¾
¾

Lokalisering af indhold
Afprøvning i klinisk praksis og simulationsmiljø
Vurdering af klinisk indhold
MoM i forhold til eksisterende vidensystemer
MoM som IT-platform – tekniske analyser

Herudover vil der som del af pilotprojektet blive udarbejdet en business-case for en national
implementering af Map of Medicine i Danmark.
Delprojekt: Lokalisering af indhold
Delelementer:
• Ressourceforbrug ved oversættelse og tilpasning (kultur, fagligt, organisation)
• Omfanget af tilretninger for at tilpasse forløb i Map of Medicine til dansk praksis
• Vurdering af anvendelighed af Map of Medicine til formidling af
pakkeforløb/forløbsprogrammer
• At vurdere Map of Medicine som formidlingsplatform generelt
• At vurdere arbejdet med at opdatere MoM retningslinjer
Formålet med analysen er at afklare om Map of Medicine kan accelerere udarbejdelsen af nationale
forløb/kliniske retningslinjer samt hvorvidt løbende opdateringer af forløb i Map of Medicine kan
reducere vedligeholdelsesopgaven i Danmark.
I delprojektet oversættes og tilpasses tre engelsksprogede forløb/retningslinjer (forløb for
pneumoni, rheumatoid artrit og ?) i Map of Medicine til dansk klinisk praksis. De danske Map of
Medicine forløb indgår efterfølgende i en klinisk afprøvning af Map of Medicine.
Til denne proces nedsættes tre kliniske arbejdsgrupper med to-tre speciallæger inden for det
relevante speciale, en yngre læge, en praktiserende læge samt en sygeplejerske. Oprindeligt var det
planlagt at tage cervix cancer som det tredje forløb, men der var ikke opbakning fra DMSrepræsentanterne til at deltage i den kliniske arbejdsgruppe Det overvejes p.t., hvilket tredje forløb,
der skal indgå i pilotprojektet.
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Dette delprojekt skal bidrage til at kunne vurdere den hidtidige udviklingsproces for nationale
referenceprogrammer med udvikling af nationale og regionale/lokale kliniske retningslinjer/forløb
med udgangspunkt i Map of Medicine. Information om begge processers ressourceforbrug, kvalitet
og tidsmæssige udstrækning vil blive belyst og indgå i en business case for en national
implementering af Map of Medicine. Ligeså vil omfanget af nødvendige tilretninger ved tilpasning
til dansk kontekst blive opgjort, og der vil være en analyse af opdateringsprocessen baseres på
informationer fra Map of Medicine samt fra andre Map of Medicine brugere.
Delprojektet resulterer i en beskrivelse af udarbejdelsesprocesserne med og uden Map of Medicine
samt en beskrivelse af eventuelle kvalitative og kvantitative gevinster eller barrierer. Resultaterne
dokumenteres i en delrapport.
Tidsperiode: Februar-april 2009
Delprojekt: Afprøvning af Map of Medicine i klinisk praksis samt i et simulationsmiljø
(”laboratorium”)
Delelementer:
• Anvendelighed i daglig klinisk praksis
o Indholdsmæssigt
o Brugerflade
• Vurdere understøttelse af den kliniske arbejdsproces
• Vurdere værdi som platform for pakkeforløb/forløbsprogrammer og ift. kontinuitet ved
patientforløb
Formålet med leverancen er at vurdere, hvordan Map of Medicine kan forventes at blive anvendt i
klinisk praksis. Der vil blive fokuseret på, om Map of Medicine er anvendeligt i daglig klinisk
praksis såvel indholdsmæssigt som den tekniske brugerflade. I analysen indgår at vurdere
brugbarheden af Map of Medicine ift. understøttelse af den kliniske arbejdsproces herunder for
sikring af kontinuitet ved tværsektorielle patientforløb.
Ved afprøvning i simulationsmiljø vil Map of Medicines bidrag til tværsektorielt samarbejde blive
analyseret. Ved afprøvning af Map of Medicine på en klinisk afdeling vil der være fokus på
anvendeligheden af Map of Medicine i en klinisk hverdag.
Sundhedsstyrelsen har inviteret alle regioner til at melde ind med forslag til afprøvningssteder. Det
resulterede i, at Region Syd foreslog OUH-Svendborg, Region Sjælland foreslog Næstved og
Region Hovedstaden foreslog Hillerød. Næstved Sygehus og Hillerød Hospital har ikke ønsket at
deltage i afprøvningen alligevel, men der er aftale med OUH-Svendborg om afprøvning af Map of
Medicine på medicinsk afdeling.
Region Midt meldte ind, at de gerne ville have vurderet MoM i forhold til deres eDoc-system.
Denne analyse foretages som del af delprojekt ”Analyse af eksisterende vidensystemer”.
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Ved vurderingen af Map of Medicines brugerflade vil indgå analyse af klinikernes tilgang til og
vurderinger af brugervenligheden af Map of Medicine samt af anvendeligheden af søgeværktøjer i
Map of Medicine.
Resultaterne dokumenteres i en delrapport.
Tidsperiode: April – september 2009
Ekstern konsulentbistand: Implement HealthCare
Tovholder: ACL, Sundhedsplanlægning

Delprojekt: Vurdering af klinisk indhold
Delelementer:
• Vurdering af det kliniske indhold i MoM
o Indholdsmæssigt (overensstemmelse med dansk klinisk praksis)
o Fagligt niveau (mangler ift. speciallægers viden og ønsker )
Formålet med analysen er at vurdere det sundhedsfaglige indhold og niveau i Map of Medicine,
herunder hvor stor en del af indholdet der umiddelbart kan genbruges i Danmark. I samarbejde med
de videnskabelige selskaber ønskes en vurdering af det sundhedsfaglige indhold og niveau i de
engelske forløb i Map of Medicine ud fra et spørgeskema.
De videnskabelige selskaber har udpeget ca. 60 respondenter til spørgeskemaundersøgelsen, som
hver kan vurdere op til fem forløb i Map of Medicine.
Spørgeskemaet til respondenterne er delt op i tre dele:
Del 1. Faglig vurdering af udvalgte forløb i Map of Medicine – der kan vurderes op til 5 forløb
Del 2. Generelt om arbejdet med retningslinjer i det videnskabelige selskab
Del 3. Anvendeligheden af Map of Medicine og evt. barrierer for implementering
På baggrund af besvarelserne udarbejdes en samlet vurdering af det sundhedsfaglige indhold i Map
of Medicine med angivelse af hvor stor en andel, der forventes at kunne genbruges i en dansk
kontekst samt hvordan de videnskabelige selskaber vurderer anvendelighed og målgrupper for Map
of Medicine i Danmark.
Spørgeskemaet er udsendt til respondenterne d. 6. marts med deadline for besvarelse d. 30. marts.
Besvarelsen skal ske elektronisk, men der medsendt en pdf-version af spørgeskemaet i
indbydelselsemailen.
Resultaterne dokumenteres i en delrapport.
Tidsperiode: Januar-maj 2009
Ekstern konsulentbistand: Implement HealthCare
Tovholder: BJK, Sundhedsplanlægning
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Delprojekt: Map of Medicine i forhold til eksisterende vidensystemer
Delprojektet vedrørende analyse af eksisterende vidensystemer er opdelt i tre delopaver:
1. Markedsanalyse af vidensystemer
2. Brugerperspektiver
3. Kortlægning og analyse af eksisterende og planlagte vidensystemer i regionerne (og evt
lokalt)
De tre delopgaver gennemføres og afrapporteres selvstændigt.
Delopgave 1. Markedsanalyse
Har til formål (på skrivebordsniveau) at sammenligne eksisterende vidensystemer udfra en række
vurderingskriterier til belysning af ønsker og krav indenfor hhv klinisk indhold, samt tekniske
egenskaber. Kriterierne har bred overensstemmelse med de anvendte kriterier i det i november 2008
gennemførte EU udbud vedrørende valg af vidensystem til pilotafprøvning.
Tidsperiode: Juni-november 2008
Ekstern konsulentbistand: Tovholder: MFJ, Sundhedsplanlægning
Delopgave 2. Brugerperspektiver: litteraturgennemgang
Har til formål at belyse brugernes anvendelse af kliniske retningslinjer, herunder forudsætninger og
barrierer for brug af kliniske retningslinjer, brugernes holdninger til kliniske retningslinjer og
erfaringer med forskellige implementeringsmetoder i forhold til at påvirke brug af kliniske
retningslinjer. Herunder belyses følgende aspekter
• Brug af kliniske retningslinjer i almen praksis og på hospitaler
• Forskelle i læger og sygeplejerskers (og evt. andet personales) brug af kliniske retningslinjer
• Klinikernes erfaringer med og ønsker til elektronisk baserede vidensystemer til
udarbejdelse, opdatering og formidling af kliniske retningslinjer
• Erfaringer med klinisk retningslinjer indenfor sygdommene pneumoni, rheumatoid artrit og
cervix cancer
Tidsperiode: November 2008- marts 2009
Ekstern konsulentbistand: Dansk Sundhedsinstitut (DSI)
Tovholder: MFJ, Sundhedsplanlægning
Delopgave 3. Kortlægning og analyse af vidensystemer i regionerne
Har til formål at:
• at gennemføre en kortlægning af regionale/lokale vidensystemer som stilles til rådighed
eller planlægges stillet til rådighed, herunder kortlægning af:
 regionernes vurdering af behov for vidensystemer
 relevante eksisterende og planlagte regionale systemer
 forvaltningernes planer på området, herunder synspunkter på sammenhæng med
et nationalt vidensystem
 ressourceforbrug på regionsniveau til opdatering og formidling af kliniske
retningslinjer
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•

at vurdere i hvilket omfang og med hvilke ressourcer et nationalt vidensystem (Map of
Medicine) vil kunne supplere eksisterende eller planlagte systemer til udvikling, opdatering
og formidling af kliniske retningslinjer

Tidsperiode: November 2008 - maj 2009
Ekstern konsulentbistand: MEDIQ
Tovholder: MFJ, Sundhedsplanlægning
Delprojekt: MoM som IT-platform – tekniske analyser
Delelementer:
• Arkitektur
• Systemintegration
• SNOMED CT anvendelse
• Relation til SFI udarbejdet i region Hovedstaden
Formålet med en teknisk analyse af Map of Medicine er at undersøge løsningens åbenhed og
fleksibilitet, dvs. den teknisk platform for Map of Medicine analyseres såvel i forhold til den
aktuelle anvendelse som i forhold til mulig fremtidig udvikling af systemet som input til
beslutningsstøtte- og dokumentationssystemer.
Analysen gennemføres på baggrund af løsningens tekniske dokumentation og erfaringer fra
eksisterende Map of Medicine installationer, herunder snitflader til kliniske it-systemer. Desuden
indgår at vurdere ressourceindsatsen ved etablering af snitflader til de eksisterende kliniske itsystemer. Endelig vil det blive undersøgt hvordan Map of Medicine kan indgå i en
sammenhængende digitalisering af det danske sundhedsvæsen. Leverancen er en rapport, som
udover analyseresultaterne opsummerer de tekniske muligheder og udfordringer forbundet med
anskaffelse af Map of Medicine i Danmark.
Der er pt. drøftelser vedr. integration med det kliniske IT-system på OUH-Svendborg (leverandør
IBM/Accure) og OUH (leverandør WM data).
Resultaterne dokumenteres i en delrapport.
Tidsperiode: Januar-september 2009
Ekstern konsulentbistand: Evt. konsulentbistand fra Implement Health Care
Tovholder: PGP, Digital Sundhed
Beslutningsgrundlag for anskaffelse af Map of Medicine til national implementering
Der udarbejdes på baggrund af delprojekterne i pilotprojektet en business case for anskaffelse og
national implementering af MoM.
Business casen udarbejdes efter Finansministeriets retningslinjer og skal forelægges
Finansministeriets styregruppe for sundheds-IT-analyser i okt. 2009, som en del af delanalyse 3
”Sundheds-it i staten”.
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Som en del af business casen laves et udkast til en projektplan for anskaffelse af MoM, der vil
indeholde en samlet beskrivelse af, hvordan et MoM anskaffelsesprojekt kan organiseres og
etableres.
Tidsperiode: Januar-oktober 2009
Ekstern konsulentbistand: Option på konsulentbistand fra Implement HealthCare
Tovholder: LHJ, Sundhedsplanlægning
Afsluttende rapport:
Afrapporteringen fra pilotprojektet vil bestå af en afsluttende rapport udarbejdet af
Sundhedsstyrelsen samt en række delrapporter udarbejdet af underleverandører, Digital Sundhed
eller Sundhedsstyrelsen.
Endeligt udkast til afsluttende rapport skal forelægges for pilotprojektets følgegrupper i oktober
2009.

Kontaktpersoner
Chef for Sundhedsplanlægning Lone de Neergaard,
Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen
Tlf. 7222 7817. E-mail: ldn@sst.dk
Projektleder
Chefkonsulent Lisbeth Høeg-Jensen,
Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen
Tlf. 7222 7731. E-mail: lhj@sst.dk
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