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Baggrund 
Siden 2010 har der været fokus på korrekt registrering af lægemiddel-CAVE på OUH. En gennemgang på 
FAM og andre afdelinger på OUH viste fejl i CAVE registreringen i EPJ hos over 60 % af patienterne – på 
trods af undervisning, instrukser og lommekort.  Fejlene fandtes overvejende indenfor ATC kodningen, som 
enten slet ikke var kodet eller, at ATC koden var anvendt på forkert niveau (4. eller 5. niveau). Korrekt 
kodning sikrer beslutningsstøtte ved ordination i EPJ. 
Korrekt kodning er i mange tilfælde vanskeligt og tidsrøvende, idet samme lægemiddel kan optræde under 
forskellige ATC koder (for eksempel Acetylsalicylsyre/NSAID, som findes under koderne: N02BA01 (Magnyl) 
- N02BA51 (Treo) - B01AC06 (Hjertemagnyl) - B01AC30 (Asasantin R) - M01A (NSAID på farmakologisk 
niveau fx Ibuprofen) - S01BC (NSAID i øjenpræparater fx Voltaren Ophtha) – A01AD og R02AX (NSAID i 
mundhulepræparater) – M02AA (NSAID til udvortes brug). 
 
Formål med undersøgelsen 
At udvikle en app-baseret løsning, som sikrer hurtig og korrekt kodning af lægemiddel-CAVE. 
 
Anvendte metoder 
Udvikling af et program (Manatee, Sirenia), der er integreret i Cosmic-EPJ og som tillader enkel og sikker 
kodning af de hyppigste lægemiddelallergier (penicilliner, ASA/NSAID, ACE-hæmmere og morfika). 
 
Opnåede resultater 
Programmet er afprøvet i Allergicentret, OUH, og fungerer problemfrit. For øjeblikket pågår arbejdet med 
at udbrede programmet i andre afdelinger. 
Programmet sikrer inklusion af allerede relevante farmaceutiske formuleringer af lægemidler 
[lægemiddelgruppen] og samtidig korrekt kodning på korrekt niveau [farmakologisk gruppe, kemisk gruppe 
eller på substans niveau]. Derved sikres inklusion af krydsreagerende lægemidler i CAVE-registreringen. 
Udover sikring af korrekt kodning til gavn for patientsikkerheden, er der tillige en væsentlig tidsbesparelse 
for lægen. Den mest tidskrævende CAVE-registrering [ASA/NSAID] kan vare op til 8 minutter at registrere 
korrekt, og er for praktiske formål umulig at kode korrekt for ikke-specialister på området, mens 
programmet automatisk koder korrekt på mindre end 30 sekunder. 
 
Konklusion  
Automatisk registrering af lægemiddel-CAVE er til gavn for patientsikkerheden og sparer tid for lægen. 


