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1 Dette dokument
Dette dokument har til formål at redegøre for, hvordan systemet er blevet til, og hvilke typer af potentielle
medicinfejl det identificerer.
Målgruppen er klinikere, farmaceuter og andre, der er interesseret i systemets virkemåde.

2 Målsætning med systemet
Ref

Mål

Detaljer

1

Hjælpe lægen

Sikre kvaliteten og spare tid

2

Gøre det maskinelle
arbejde

Systemet kan ikke andet men er til gengæld god til det, ofte bedre
end mennesker, når der er meget data (mange medicin-produkter
på listen)

3

Systemet er ikke garanteret
korrekt

Det er vigtigt, at der skal en fagperson til at se på rapporten og
herunder bestemme, om der er en medicineringsfejl.

Pressen skriver, og den generelle opfattelse er som følger:

Derfor er det vigtigt, at man kan identificere alle de fejl, der kunne være tale om, og så udtale sig, om de er
”meningen” eller ej.
Og hvis de ikke er meningen, så gøre noget ved dem.
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3 Overblik
Løsningen baseres på
løbende opdateringer af
databasen bag det ”Fælles
Medicin Kort”,
kaldet ”Taksten”.
Den er integreret
med ”Interaktionsdatabasen”.
”Taksten” er forbedret m.h.t
mangler i den.
Der er hentet information fra især web sitet ”pro.medicin.dk” fra Dansk Lægemiddelinformation, som de fleste
sundhedsprofessionelle bruger. Der er hentet ”defined daily doses” (DDD) fra FN organisationen WHO – via
vores tyske samarbejdspartner – disse data er ikke i de danske systemer, men de bruges i Tyskland.
Der checkes for følgende ting:











Interaktioner
o Direkte interaktioner
o Mellem lægemiddelklasserne
Dobbelt medicinering: Flere
indholdsstoffer fra samme klasse
Dosis kontrol: Overdosering af
risiko-lægeidler samt sammenligning
med anbefalet dagsdosis fra WHO
CAVE (medicinallergier):
Indholdsstoffer, man ikke kan tåle
Nødvendige målinger: Opfølgning
på f.eks. nyre- eller levertal og blodkoagulation.
Kontraindikationer. Ting, der ikke
må gælde

Med brug af de mange regler for klinisk
beslutningsstøtte fås på en tilfældig
population af ældre medicinske patienter det
billede, som vises i oversigten til højre.
Det er utroligt vigtigt at understrege, at
identifikation af en mulig fejl ikke er det
samme, som at der er en medicinfejl. Det vil
kun kunne afgøres ved, at lægen ser på
den.
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Til det formål understøtter platformen, at en læge kan kvittere for en borgers liste, og så dukker den først op
til opfølgning igen, når enten der er kommet en ændring til listen (eller et en ændring af borgerens kritiske
måltal), der medfører endnu en ”alarm”, eller at der er gået en opfølgningstid, som lægen specificerer.
Hvis der er en fejl af en type, som ellers ville udløse en UTH (UTilsigtet Hændelse), så vil den blive opfanget
og være på listen.
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4 Resultater
Ref

Output

Beskrivelse

1

Allergier
overtrådt

Hvis der er opgivet allergier, analyseres der for, om eet eller flere
af de aktive stoffer overtræder den/dem.

(Nej)

2

Flere i samme
klasse og i
samme ”overklasse”

Der identificeres, om der er flere end eet aktivt stof

(Nej)

3

Interaktioner
(direkte)

Der hentes de direkte interaktioner ved at samkøre medicin listen
med Interaktionsdatabasen

(Nej)

4

Klasse-effekter

Der hentes klasse-effekterne (gruppe-interaktionerne) ved at
samkøre medicin listen med Interaktionsdatabasen

(Nej)

5

Aktive stoffer per
døgn med ”DDD”

Der udregnes den samlede mængde af hvert af de aktive stoffer
på tværs af medicinlisten.
Hvis der er en DDD tilknyttet stof-gruppen, rapporteres denne,
samt om den er overskredet (med mindst 33%)

JA

6

Risikolægemidler
– tærskel-analyse

De aktive stoffer for hver risiko-lægemiddelgruppe vægtes
sammen til en ækvivalent total dosis.
Det beregnes, om den ævivalente total dosis er for høj’

JA




Kræver
mængde

For hver af ”Takstens” 400 klasser
For hver af de p.t. 7 ”over-klasser”1

(Dermed fanges f.eks., om en borger får for meget AK medicin,
selv om hvert medicin-produkt er under sin egen grænseværdi.
Dette er den største årsag i Danmark til medicin-relaterede
dødsfald)
7

Kontraindikationer

Alle kontraindikationer for de lægemdler, der er på listen
præsenteres (i tekst form).

(Nej)

8

Påkrævede
målinger

Hvis lægemidlet kræver een eller flere af følgende typiske
målinger, rapporteres det, og løsningen kan opsamle dem (og
tage hensyn til værdierne):

(Nej)






1

Blodtrykket
INR (blodets størkningsevne)
GFR (nyretal)
QTc-interval (fra EKG)

Hvis der er flere i klasser, der indgår i ”over-klasser”, rapporteres de også for ”over-klassen”.
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5 Principper for virkemåde
5.1 Data model
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Ref

Mål

Antal og detaljer

1

Medicin pakninger

10.000
(Produkterne på apotekets hylder)
Anvendes i alle medicinlister, kan hente medicinlisten fra FMK – eller
medicinlisten kan angives anonymt

2

Medicinen

6.000
Indgår i produkterne (i forskellige pakninger af det samme produkt), har
ID’et fra Taksten som nøgle.
Hver medicin har en ATC kode (flere har den samme).

3

Aktive stoffer

1.800
Har ingen gennemgående nøgle i Taksten (se afsnit 7), og vi har selv
defineret en nøgle, der er global, men baseret på Taksten
Nederste niveau i bl.a. Taksten og FDA’s Orange Book.

4

Stof grupper

1.400
Det er i mange sammenhænge dem, der bærer funktionaliteten af
lægemidlet, og opdelingen af 1.400 stof-grupper i 1.800 stoffer er ofte en
klinisk uvæsentlig opdeling.
ATC koderne – selvom de er sat på medicinen – peger reelt på stofgrupperne.
Derfor er WHO’s definition af DDD (”Defined Daily Dosis”) knyttet til stofgrupperne. [Fordi de er knyttet til ATC koderne].
Interaktionerne er hentet på basis af stof-grupperne.
Nederste nivau i bl.a. Interaktionsdatabasen, Medicin.dk2.

5

Stof klasser

400
Er defineret i Taksten – selvom de aktive stoffer indgår direkte i klasserne
(og nogle ikke har en klasse), så er de konceptuelt en gruppering af stofgrupperne. De er vist som sådan i ovst. figur.
Bruges sammen med over-klasserne til at identificere, om der på en liste af
medicin er flere stoffer fra samme klasse.

2

Ikke helt konsekvent; af og til går de niveauet ned. F.eks. ”Medroxyprogesteronacetat” i.st.f.
”Medroxyprogesteron”
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Ref
6

Mål

Antal og detaljer

Stof over-klasser

7
(Flere under vejs – de dækker bl.a.
risikolægemidlerne)
En gruppering tilføjet (af os) for at
sikre fokus på bl.a.
risikolægemidlerne.
Den er foretaget ved at samle stofklasser på et niveau over dem (heraf
navnet ”over-klasser”).
Der er defineret vægte af de
indgående stoffer, så man kan
beregne en ”ækvivalent dosis” sum for
hele ”over-klassen” – for derefter at
teste, om man i alt får for meget.

F.eks. om man i alt får for meget AK medicin. (til at udfylde denne funktion
tages flere lægemidler med end AK klasserne; f.eks. er Acetylsalicylsyre
også blodfortyndende.)
7

ATC koder

8.000
Bruges til at finde DDD mængderne for stof grupperne.

8

Allergier

Allergier er defineret ved grupper af stoffer, der typisk hænger sammen.
I Danmark kaldes det ”kryds-allergier” – og det betyder bl.a., at f.eks. Sulfa
allergi indebærer allergi mod et stof (Furesomid), som lægemidlet Furix
indeholder – en ofte overset sammenhæng.
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5.2 Aktive stoffer
Det er de aktive stoffer (”active substances”), der bærer alle virkninger, interaktioner, doseringer m.v. Derfor
er al funktionaliteten i systemet baseret på de aktive stoffer. Inkluderet i dette princip er også
kontraindikationerne, selvom de er hentet fra medikamenterne (så hvis man tager et medikament med flere
end eet stof, så får man i systemet kontraindikationerne fra medikamentet en gang for hvert stof).









Interaktioner (de kan også hentes fra medicinen, men det undlader vi), både
o direkte og
o klasseeffekter
Flere stoffer i samme klasse
o flere stoffer i hver af de 400 klasser fra Taksten
o flere stoffer i hver af de 7 ”over-klasser”
Allergier mod stoffer, der er overtrådt
Over-doseringer af bestemte stoffer
o i forhold til defineret daglig dosis fra WHO
o som en vægtet sum på tværs af risiko lægemiddel klasserne
Kontraindikation (en liste for hver medicin til læsning af en fagperson, som så vurderer, om de er
overtrådt)

Det er endvidere sådan, at de aktive stoffer reelt er standardiserede på hele kloden. Der er ca. 1.800 aktive
stoffer – og de samme 1.800 – i al medicin, selvom medicinprodukterne er forskellige fra land til land.

5.3 ATC koder
Det mest fremherskende internationale kompleks for koder af medicin er ATC koderne3, som WHO står for.
ATC er forkortelse for ”Anatomical Therapeutic Chemical” classification.
De er den eneste internationalt anerkendte klassifikation, men ATC koderne er forbundet til medicinen (og
ikke til stofferne), og det giver følgende udfordringer med dem.









Nogle mediciner, der indeholder de samme aktive stoffer, har flere koder, hvis de har forskellige
formål
ATC er primært tænkt til at klassificere stoffer (på stof gruppe niveau) – f.eks. m.h.t. DDD tal
(”Defined Daily Dosis”), der hører til stofferne. Derfor er der kun DDD tal på een af de koder, et givet
stof har4 (for det har flere, hvis det indgår i flere terapeutiske sammenhænge) – og de er typisk ikke
angivet for kombinationspræparater, da disse består af stoffer, der som stand alone stoffer allerede
har een eller flere ATC koder
Man skal således linke dem igennem til stof-grupperne – og så skal man have en mekanisme til at
vælge den ATC kode for et givet stof (stof-gruppe), der bærer informationen
Kombinationsprodukter har en ny ATC kode i stedet for at henvise til samlingen af ATC koder for de
indgående stoffer.
Nogle kombinationsprodukter har en ATC kode, der ikke siger, hvad det ene stof er. F.eks.
blodtrykssænkende med Hydrochlorthiazid (vanddrivende) har en kode som f.eks. ”Losartan og
diuretika” – uden at sige, hvilket diuretikum. Så man kan skifte diuretikum til et andet stof men
bevare ATC koden.
Nogle mediciner har så mange indgående stoffer, at navnet på ATC koden blot er ”Kombinationer”,
uden at sige af hvad.

3

Her ser vi bort fra SNOMED CT koderne, der ikke foreløbigt bliver så færdige, at de kan bruges som en
international standard.
4
På nær ca. 15 DDD mængder, se afsnit 9.
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5.4 DDD mængder og overdosis
Defined Daily Dosis (DDD) er knyttet til nogle af ATC koderne. Der er renset ud i de DDD mængder, der ikke
her generel anvendelighed (der er 15 dobbelte – valget af dem er dokumenteret afsnit 9).
Da ATC koderne reelt relaterer til stof grupperne, så har ca. 600 af de 1.400 stofgrupper en DDD mængde
tilnyttet.
Det rapporteres, hvis DDD overskides med mere end 33% – hvilket erfaringsmæssigt er dosis grænsen
opgivet på Medicin.dk (for nogle mediciner kan dosen dog svinge meget mere end 33%, og den overskrides
derfor under almindelige omstændigheder).
Det er Medicin.dk’s data, der anvendes til at lave den ækvivalente dosis beregning med tilhørende tærskel
for risiko-lægemiddelgrupperne. I denne beregning lægges doserne sammen for hver risikomiddelgruppe,
som supplement til at se på hvert stof for sig.
DDD mængder har ikke nogen officiel status i Danmark, men de anvendes i bl.a. Tyskland. Da de ikke har
nogen status i Danmark, opgives de isoleret, uden at påvirke de samlede konklusioner.

5.5 Modning
Efter hånden som systemet bruges, rettes og findes stamdata, og der tilføjes yderligere dimensioner.
F.eks. at klassen ”NSAID” i ”Taksten” ikke indeholder alle NSAID’er – den skulle suppleres med
klassen ”Benzydamin”, der også er et NSAID. (Både klasse og gruppe er det samme, klassen burde
være ”NSAID”).

5.6 Internationalt
Databasen bygges op, således at den kan kobles med forskellige nationers medicindata, til gavn for alle.
F.eks. er DDD data fra WHO, Der er en FN organisation, hentet fra tyske data, hvor disse DDD data var
koblet sammen med ATC koderne. Og således kan de anvendes i Danmark.
Der kommer en international database med alle stoffer og al medicin Navnlig er der behov for at få forankret
stofferne bedre end de i dag er med ATC koderne, bl.a. med anvendelse af ders forbindelse til PubChem
databasen. Farmaindustrien har interesse i at holde den opdateret. Vi ønsker at være blandt de første til at
udnytte den, og vi bidrager med at skabe den.

5.7 Big data
5.7.1 Medicin data og stamdata
Med tiden vil der ske følgende:




Interaktionsdatabaser loades fra forskellige kilder (lande). Klinikeren kan således få alle eller
udvalgte kilders interaktioner at vide. Dette arbejde leder uundgåeligt til en globaliseret database,
som systemer kan trække fra.
Når lægemilder udgives, vil producenterne udgive produktblade, prescription info (indlægssedler)
m.v. i et digitalt læsbart format, så de umiddelbart kan indgå i systemernes databaser.
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Producneterne tilskyndes hertil af, at de derved kan yde lægemidler med garanteret sikkerhed, hvis
disse data knyttes til lige så strukturerede journaler.
5.7.2 Workflow og helbredelses-/behandlingsforløb
Vi anvender vores system til at styre det workflow, løsningen kører brugerne igennem.
Ud over at gøre det enkelt for os at lave denne del af løsningen, så fremtidssikrer det systemet, idet det vil
kunne indgå i forløb, der gør mere end blot indlæse en medicinliste samt personlige data og herudfra
identificere fejl og issues: Man vil fremover kunne lave behandlingsforløb, der specificerer en korrekt
anvendelse af medicinen under hensyntagen til alle personlige og forløbsparametre.
Dette har vi klargjort på vores langsigtede løsning for brystkræft (se CureGPS.org), hvor vi udleder den
nødvendige medicinkombination og beregner de korrekte doseringer m.v. – koblet sammen med en
fuldstændig styring af alle de øvrige kliniske parametre i forløbet.
Den forløbsmodel, som systemet således bygger på, har en ”big data” datamodel for handlinger og forløb,
der muliggør denne avancerede forløbsstyring ud fra de-komponerede retningslinier (regler om, hvad der
skal gære sig gældende, for at en given handling er relevant, dens forudsætninger m.m.m.). Denne model
for forløb kaldes ”Projekt Matrix”, og den er specificeret i anden dokumentation.

6 Brugerflade
6.1 Gratis versus betalingsløsning
Enhver kan lægge en medicinliste ind anonymt og gratis.
Den betalte løsning, som p.t. tilbydes til kommuner, giver følgende fordele:






Man kan (per kommune) få en opfølgningsliste over borgere, så listen indeholder dem, man p.t. skal
følge op på
Man får kun de borgere, der hører til i kommunen (dem der er startet via kommunens eget MedTjek
site)
Lægerne i kommunen og sygeplejerskerne i kommunen kan se egne borgere, og kun dem
Kommunen kan lave egne tilpasninger af forløbet – f.eks. således at medicinen kun skal tastes een
gang med angivelse af indtagelsesfrekvens og mængde samt evt. datoer for seponering
Kommunens eget logo og design fremtræder af løsningen, der således er egnet til kommunens
hjemmeside

6.2 Løsningens dele
Løsningen er i udgangspunktet (før evt. kommunespecifik tilpasning) delt i tre dele, for at give hurtige
resultater til den, der taster.
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Del
1

Overskrift

Detaljer

Uden mængder

Herefter får man alt, hvad der ikke afhænger af daglige mængder:
 Allergier, der er brudt
 Flere mediciner i samme klasse eller ”over-klasse”
 Interaktioner
2

Med mængder

Herefter får man dagligt indtag af hvert stof og eventuelle overdoseringer
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Del
3

Overskrift

Detaljer

Generelt

Herefter får man
 Listen af kontraindikationer
 Opsummeringsrapporten over alle data – med angivelse forrest i
rapporten af, hvilke issues der evt. er identificeret i medicinlisten
 Mulighed for, at lægen kan kvittere for situationen, så den ikke er på
opfølgningslisten, før der igen identificeres nye issues (som følge af
en ændret medicinering)
 Angivelse af de tal, hvis nogle, som medicinen kræver, at man holder
øje med. F.eks. INR for blodfortyndende medicin, GFR, hvis nyretal
er kritiske o.s.v. Det kan angives, at disse målinger ikke opgives i
løsningen

Herefter er borgeren sag ude af opfølgningslinsten, indtil der ændres
medicin, og denne ændring påny medfører, at der er et issue.
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7 Mangler ved Taksten (FMK)
”Taksten” er databasen bag FMK og alle medicinmoduler i Danmark. Den udgives hver 14. dag af
Lægemiddelstyrelsen.
Den har bl.a. følgende mangler. Disse mangler er udbedret i den database, der ligger bag MedTjek.dk.
Ref
1

Mangel

Detaljer

Samling af stoffer på navn

Taksten har ca. 10.000 aktive poster for stoffer – een for hver gang
et stof indgår i en medicin.
Men der er kun ca. 1.800 stoffer.
Man kan så gruppere efter deres navn, og vi går ud fra, at vi
dermed får det rette stof. At ”Acetylsalicylsyre” altid er det samme
stof.
Vi har checket, at grupperingerne alle steder, hvor det indgår, er de
samme.

Normering af de 1.800
stoffer

2

To grupperingsniveauer af
stoffer

Der er i Taksten to grupperingsniveauer af de 1.800 stoffer.



Det nederste niveau på 1.450 poster, som måske er en
gruppering af reelt ens betegnelser:
F.eks. ”Aluminiumhydroxid”, der består af
o ”Aluminiumhydroxid-magnesiumcarbonat”
o ”Aluminiumhydroxid-magnesiumcarbonat copræcipitat gel”
o ”Aluminiumhydroxid” og
o ”Aluminiumhydroxidgel”
– og hvor de fleste grupper kun har eet stof i gruppen



Det øverst niveau på 410 poster – der er et forsøg på at
gruppere stofferne meningsfyldt:
 F.eks. ”Antikoagulantia, direkte trombinhæmmere”, der
består af
o "Argatroban (vandfri)",
o "Bivalirudin" og
o "Dabigatranetexilatmesilat"
Gruppen på 1.450 elementer er relation til Interaktionerne i
Interaktionsdatabasen, der bruger de navne, der står i denne
gruppering.
Gruppen på 410 elementer bruges så vidt vides ikke – men den er
et bedre bud på en meningsfyldt kategorisering end ATC koderne,
der hører til medicinen (og dermed er vildledende, for det er
stofferne, der burde være af interesse).
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Ref
3

Mangel

Detaljer

Mangel på en ”overklasse” gruppering af
fokus på grupper med ofte
forekommende fejl

Desuden er grupperingen på de 410 ikke tilstrækkelig – der
behøves en gruppe over det (vi har kaldt det for en ”over-klasse” af
mangel på bedre).
F.eks. er de vigtige blodfortyndere spredt på 8 klasser af de 410 (og
man har glemt at klassificere ”Factor Xa-inhibitor” (”Eliquis”, som
mange får) og ”Heparin”):











Antikoagulantia, blodkoaguleringsfaktorer
Antikoagulantia, direkte trombinhæmmere
Antikoagulantia, fondaparinux
Antikoagulantia, hepariner
Antikoagulantia, perorale
Antikoagulantia, protein c
Antikoagulantia, rivaroxaban
Antikoagulantia, trombocytfunktionshæmmende midler
Factor Xa-inhibitor (tilføjet)
Heparin (tilføjet)

Vi har lavet flg. ”over-klasser”, som inkluderer de offentliggjorte
”risiko medicin grupper”:







4

Adskillelse med
mellemtabel mellem
medicin og stoffer
Angivelse af styrker for
beregning af samlede
doser

AK medicin (Anticoagulant)
Blodtrykssænkende (Antihypertensive)
Psykofarmaka (PsychoPharma)
Diabetes medicin (Antidiabetic)
Vandladende (Diuretic)
Smertestillende og NSAID (PainKillerNSAID)
Inhalatorer (Breathing)

Man kan ikke i ”Taksten” i et datafelt se, hvilken mængde et stof
indgår med i medicinen, hvis der indgår mere end eet stof.
Man har lagt styrken på den forkerte tabel. Det er vist i
nedenstående uddrag.
Der kommer et tekst felt frem på FMK Online, i det viste eksempel
med ”5 mg + 25 mg” – men man kan ikke i data se, hvilket stof der
er 5 og hvilket der er 25 mg.
For medicin med kun eet aktivt stof, som det viste ”Flixonase”, kan
man i data se det (for enheden ”MGM” er i data defineret som
mg/ml). Men det er omsonst, for da hver enkelt patient kan have eet
eller flere ”kombinationspræparater” i listen, kan man ikke summere
på det og lave f.eks. dosis kontrol – advarsler mod overdosering
o.lign.
De data har vi hentet fra Medicin.dk, hvor de står i teksten på web
sitet – en ret omfattende opgave, der bl.a. involverer en automatisk
kørsel, og en tekst analyse, for at hente data og gøre det fejlfrit.
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Ref
5

Mangel

Detaljer

Adskillelse med
mellemtabel mellem
medicin pakninger og
medicin

For pakninger, der reelt indeholder to eller flere slags medicin, har
man i Taksten angivet dem, som om de var kombinationspræparater – ofte med samme stof angivet to gange...
 P piller, som ofte består af et antal piller med stoffet i, i
samme pakke som et antal piller uden noget stof i.
 Pakninger med både en creme og en pille, eller med piller i
to forskellige styrker (for at facilitere en gradueret
indtagning, f.eks. en gradueret opstart)
Dette skaber en ikke-korrekt registrering i databasen – af et
kombinationspræparat i stedet for to veldefinerede medicinpræparater.
Vi har lavet den rette struktur, men for at holde os til Taksten indtil
videre, har vi ikke brugt den (for at kunne bruge samme
varenummer og drug ID, som Taksten bruger).
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8 Beregning af dagsdosis af et stof
Ref

Mangel

Detaljer

1

Indlæsning af
kombinationspræparaters
styrker

Se under mangel nr. 4 ovenfor

2

Rettelse af basis doser

Vi har indlæst, hvad hver basis enhed (der ofte er en pille, et pust
el.lign.) er. Af og til er en basis enhed ”4 ml” – og så har vi rettet
doseringen fra f.eks. ”2 mg/ml” til ”8 mg per dosis”.
Dette er nødvendigt for at kunne lægge doser sammen.
Ofte står det i teksten, så vi har fundet de tilfælde bl.a. ved en tekst
analyse af styrke feltet.

3

Rettelse af enheder, så hvert
stof kun har samme type
enhed (så de kan lægges
sammen)

Vi har lavet en konverteringstabel, så vi kan addere f.eks. ”g”
og ”mg”, ”l” og ”ml” o.s.v.
Det kræver således, at hver type angivelse er den samme for
ethvert stof: altså at man for ethvert stof vedtager, om det skal
opgives i vægt, volumen, antal enheder o.s.v.
For hvert stof, der har enheder på tværs af typer, skal man
konvertere, så de alle har samme type – ellers kan de ikke lægges
sammen.
Typisk skal man altid konvertere typer som ”%” (der jo både kan
være ”mg/g” (gange 10) og ”ml/l” o.s.v., men også kan dække over
noget helt andet).
Dermed kan vi beregne en dosis for ethvert stof på tværs af en
medicin liste – og det kan man kun på basis af vores data.

9 WHO’s Defined Daily Dose (DDD)
Man kan se mere på dette link: https://www.whocc.no/ddd/definition_and_general_considera/

Data kan søges på WHO’s web site, og man kan købe
(for EUR 200) et eksemplar, men vi har fået det via en
tysk samarbejdspartner, idet de i Tyskland bruger DDD
data i praksis.

Vi har indlæst de mængder, der gælder orale
administrationer, altså især tabletter. Det giver 606
DDD poster på godt 1.400 stof-grupper.
15 af de 606 har mere end een DDD værdi, fordi det
samme stof-gruppe har flere ATC koder, fordi stoffet
anvendes til forskellige formål. Her er der valgt som
angivet i nedenstående tabel.
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Ref

Stof gruppe

ATC kode

Anvendelse (Eksempel)

1

Everolimus

L01XE10

Protein kinase hæmmer
(Fremskreden brystkræft)

10 mg

L04AA18

Selektive immunsuppressiva
(Forebygger frastødelse af transplanterede organer)

1,5 mg

X

Neomycin
(Anvendes
ikke i
Danmark)

J01GB05

Andre aminoglycosider
Sepsis, alvorlig urinvejsinfektion

1g

X

A07AA01

Antibiotica
Mod diarré

5g

Clonidin

C02AC01

Imidazolin-receptor agonister
(Anvendes ikke i Danmark)

N02CX02

Andre midler mod migræne
Migræne, hedeture

0,1 mg

M01AE09

Propionsyre-derivater
(Anvendes ikke i Danmark)

0,2 g

R02AX01

Andre halsmidler
Smertelindring, sugetabletter

A01AB09

Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen
Svampemiddel

A07AC01

Imidazol-derivater
(Anvendes ikke i Danmark)

G03CA01

Naturlige og semisyntetiske estrogener,
usammensatte

25 mcg

L02AA03

Endocrin terapi
(Anvendes altid i kombination, typisk over 30 mcg)

1,5 mg

X

A01AD02

Andre midler til lokal behandling i mundhulen
NSAID i mundhulen

9 mg

X

M01AX07

Andre antiinflam./antirheum. midler, non-steroide
(Anvendes ikke i Danmark)

0,15 g

G03AD02

Nødprævention
Fortrydelsespille

30 mg

G03XB02

Progesteron-receptormodulatorer
Hormonbehandling

5 mg

X

G03DA02

Pregnen(4)-derivater
Prævention

5 mg

X

L02AB02

Endocrin terapi
Gynækologiske lidelser

1g

A02AA04

Midler mod syrerelaterede forstyrrelser
(Anvendes som kombi-præp. i Danmark)

3g

G04BX01

Andre urologica
(Anvendes ikke i Danmark)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Flurbiprofen

Miconazol

Ethinylestradiol

Benzydamin

Ulipristal

Medroxyprogesteron

Magnesiumhydroxid
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DDD

Valg

0,45 mg
X

44 mg

X

0,2 g

X

1g

0,5 g

X

Ref
11

12

13

14

15

Stof gruppe

ATC kode

Anvendelse (Eksempel)

Bromocriptin

G02CB01

Syntetiske estrogener, usammensatte
(Anvendes ikke i Danmark)

N04BC01

Dopamin-agonister
Antiparkinsonmiddel

D11AX10

Finasterid

Magnesiumoxid

Cabergolin

Megestrol

DDD

Valg

5 mg
40 mg

X

Andre dermatologiske midler
Hårtab

1 mg

X

G04CB01

Testosteron-5-alfa-reduktase inhibitorer
Prostatabehandling

5 mg

A06AD02

Osmotisk virkende laksantia
(Nogle kombi-præparater i denne kategori)

7g

A12CC10

Mineralpræparater
(Nogle kombi-præparater i denne kategori)

0,5 g

G02CB03

Prolactin inhibitorer
Mælkeproduktion, ammende mødre

N04BC06

Dopamin-agonister
Antiparkinsonmiddel

3 mg

G03DB02

Pregnadien-derivater
(Anvendes ikke i Danmark)

5 mg

L02AB01

X

0,5 mg

0,16 g

X

X

Brystkræft der kommer igen

10 Integration med Interaktionsdatabasen
Der er integreret med Interaktionsdatabasen, ved at medicinen opgives, som den fremtræder på FMK, og så
bruges den laveste gruppering af det aktive stof (den med 1.450 poster) til at slå alle interaktionerne op.
Ref
1

Mangel

Detaljer

Direkte interaktioner

Løsningen filtrerer ”grønne interaktioner” fra.
Den viser kun



de ”røde interaktioner” (som er alvorlige) samt
de ”gule interaktioner” – som en læge iflg.
Interaktionsdatabasen bør tage hensyn til og derfor kende.
De ”gule interaktioner” er ikke ulovlige, men iflg. databasen er nogle
af dem udtryk for ”irrationelle” kombinationer, som bør give
anledning til, at eet af lægemidlerne skiftes.
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Ref
2

Mangel

Detaljer

Klasseeffekter / gruppeinteraktioner

Løsningen viser alle tekster – og de er ret omfattende. Der er ikke
nogen mulighed for i data at skelne de alvorlige fra dem (de fleste),
som man ikke skal tage hensyn til.
Men Lægemiddelstyrelsen nævner selv, at der kan være vigtige
interaktioner, der ikke er registreret som direkte interaktioner (fordi
de to klasser af produkter er for omfattende og giver for mange
kombinationer) – og derfor bør man kende dem.

11 Allergiklasser
De oftest forekommende allergier mod lægemidler er lagt ind – det skal selvfølgelig udvides. I Danmark
angiver man typisk allergi mod et bestemt stof, og så har man besværet med at bestemme eventuelle
”krydsallergier”. Disse har vi med i form af, at en allergi typisk hører til en gruppe:

Systemet checker så, om een af de mediciner, man har på listen, indeholder et stof, man ikke kan tåle.
Et eksempel er, at hvis man har allergi mod et sulfanomid produkt, kan man ikke tåle Furix, der indeholder et
stof i gruppen ”Diuretika, kaliumtabende”, som Sulfa allergikere er allergiske imod. Dette fremgår endvidere
af Furix’ kontraindiationer:
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12 Grupperinger over stoffernes klasser
Se ovenfor under mangler ved FMK, hvorfor denne gruppering er nødvendig.
Vi har lavet flg. ”over-klasser”, som inkluderer de offentliggjorte ”risiko medicin grupper”:








AK medicin (Anticoagulant)
Blodtrykssænkende (Antihypertensive)
Psykofarmaka (PsychoPharma)
Diabetes medicin (Antidiabetic)
Vandladende (Diuretic)
Smertestillende og NSAID (PainKillerNSAID)
Inhalatorer (Breathing)

Med disee ”over-klasser” fanger vi, om folk får flere stoffer inden for hver gruppe.
På denne måde fanger vi med sikkerhed for meget, men det er eneste måde, så længe vi ikke kan lave den
ækvivalente dosis jvf. afsnit 13 nedenfor, at vi kan ”opdage”, at folk kommer i f.eks. følgende situationer, der
er udtryk for jævnlige og alvorlige fejl:





Flere blodfortyndende produkter, hvis det ikke er meningen, f.eks. Marevan og en NOAK
Flere psykofarmaka, som kan være en farlig cocktail (men vi identificerer desværre også, hvis man
får både sovemedicin og anti-depressiv medicin, hvilket ofte forekommer uden at være en fejl)
Flere slags vandladende medicin (det sker ofte ved en fejl)
O.s.v.

Top scoreren af alle dødsfald forårsaget af medicin er AK medicin, og en højt rangerende årsag er, at man
ikke opdager, at folk i forvejen får AK medicin, når man beslutter at give det. Det hindrer vi med dette
system.
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13 Tærskel-klasser
Tærskel klasserne følger en del ”overklasserne” – men f.eks. er
Acetylsalicylsyre i en anden klasse end
AK medicin, men den medregnes i den
ækvivalente AK dosis med en vægt, når
det skal bestemmes, hvilken samlet AK
dosis, man får.
Der udregnes en vægtet sum, og
vægtene er sat efter, hvad det
pågældende stofs maksimale daglige
dosis er.
Denne information er hentet fra
Medicin.dk.
Dernæst checkes den således beregnede
vægtede sum – den ækvivalente daglige
dosis – imod reference stoffets
maksimale daglige dosis (eet af dem med
vægten 1).
Der regnes i dette check med borgerens alder (om det er et barn etc.). Med tiden implementeres mere
avancerede regler til beregning af, hvad den individuelle tærskel er.

14 Kontraindikationer hentet fra Medicin.dk
Listen af medicin medfører, at der for hvert stof hentes det tilsvarende produkts kontraindikationer på
Medicin.dk.
Dermed kan læseren af rapporten / brugeren af løsningen hurtigt få overblik over, om de alle er overholdt.
Med tiden vil systemet selv beregne, om nogle af kontraindikationerne overtrædes, da de udtaler sig om
absolutte værdier af f.eks. GFR.
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15 Case
Følgende er en case, hvor systemet er anvendt på en (anonym) borger. Denne case udgør een af rækkerne
i tabellen i afsnit 3.

Side 25

32

15.1 Allergi

15.2 Flere i samme gruppe
Der rapporteres flere, men følgende er muligvis væsentligt:
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15.3 Interaktioner

Klasse-effekterne / gruppe-interaktionerne vises ikke her.
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15.4 Overdosis
Let overdosering med Furix – men det bør helt erstattes p.gr.a. allergien:

Den kraftige (over-)dosering med Movicol medfører flere overdoseringer:

Da Teksten ikke har en stof gruppe benævnt ”Kaliumchlorid”, er dennes DDD på 3 g ikke kommet med i
databasen – det viste ”Kaliumchlorid” er et aktivt stof, ikke en gruppe:
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Simvastatin: Hver tablet er på 40 mg, så DDD bliver nødendigvis overskret:

Azithromycin: Hver tablet er på 500 mg, så DDD bliver nødendigvis overskret:

Side 29

32

Tærsklerne for risiko lægemidler er ikke overskredet – men AK medicinen er lige på sin maksimalgrænse:

15.5 Kontraindikationer
Disse trækkes i kondenseret form.
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Man bemærker særligt for Emperal:

Borgeren har kronisk forstoppelse...

15.6 Opsummering
Antal
medicin

Allergi

Interaktioner

Flere i samme
gruppe

Overdosis

Kontraindikationer

18

Sulfaallergi
–
overtrædes
af Furix

Azithromycin
/ Simvastatin

Psykofarmaka

Movicol

Emperal og
forstoppelse?

Citalopram /
Nobligan

(Mange
inhalatorer)
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