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Dårlig integration
Manglende uddannelse
Manglende funktionalitet
Modstand mod forandring
Manglende standardisering
For få ressourcer
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Hvordan går
det i dag hr.
Jensen??
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Pediatrics Vol. 116 No. 6 December 2005

Afdelingen for pædiatrisk intensiv medicin på
Childrens Hospital of Pittsburgh, Pennsylvania, USA
1942 børn overført fra andre lokaliteter til
intensivafdelingen i en 18 måneders periode
fra 4. kvartal 01 til 1. kvartal 03.
I 4. kvartal 02 indførtes CPOE system med
struktureret data-indtastning og felt-validering og
begrænsede beslutningsstøtte faciliteter
(drug-allergy-food interaction, potential errors)
(rtg og lab rekvisition).
Implementeringen tog 6 dage og var komplet
29.oktober 02
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75 børn døde i alt
ud af 1942
Mortalitet
Total = 3,86 %
Før CPOE = 2,80 %

Efter CPOE = 6,57 %

Pediatrics Vol. 116 No. 6 December 2005
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Hvad kan vi lære?
Effekter skal måles på outcome parametre
• Vanskeligt at fastholde associationen
• Kræver klinisk indsigt
Ikke tilstrækkeligt at måle effekter på proces parametre
• Proces parametre kan forbedres uden effekt på outcome
Slet ikke tilstrækkeligt at måle på strukturelle parametre
• Kan vanskeligt overføres til andre sammenhænge

Pediatrics Vol. 118 No. 1. July 2006

5

Children ’s Hospital and Regional Medical Center,
Seattle, Washington

250 senge + 20 PICU senge
11.000 indlæggelser om året heraf 1100 PICU
hvoraf 10% transport fra andre institutioner
Samme CPOE system som i Pittsburgh
Studiet gennemført fra 1.oktober 2002
til 31 december 2004:
13 måneder før implementering og
13 måneder efter implementering

Resultater

97 børn døde ud af 2533
Mortalitet:
Total:

3,83

Før CPOE implementering:

4,22

Efter CPOE implementering: 3,46
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Hvad var forskellen på de to steder
Og hvad kan vi lære?
• Medicinen blev ikke fjernet fra afdelingerne
(opretholdt lokale lagre)
• Ikke vente på godkendelse fra apoteket
• Patienter der blev overført preregistreres
• Flere standardordinationer i Seattle
• Standardordinationerne justeret efter
implementeringen

Implementeringen af et CPOE system er
mere end blot at sætte systemet i drift

Mulighederne for at få hjælp til
at lave evalueringer er til stede

Elske Ammenwerth UMIT
http://evaldb.umit.at
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Brigham and Women’s Hospital
i Boston, MA –
Universitetshospital
med 720 senge
Eget udviklet CPOE system
implementeret i 1993
Cost og benefits analyseret
over en ti årig periode

8

Metode
Udgifter:

• Hardware, software, netværk, ledelse og uddannelse.
• Diskonterede udgifter 7% p.a. fra begyndelsen af en periode

Benefits:

• Identificerede vigtige interventioner gennem:
• litteraturstudier,
• interne dokumenter
• interview med nøglepersoner
• Diskonterede benefits 7% p.a. fra slutningen af en periode

Kaushal R. et al: Return on Investment for a CPOE system
Journal of the American Medical Informatics Association
Volume 13 Number 3 May / Jun 2006

Resultater
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Resultater
Renal dosis guidance
Nurse time utilization
Specific/expensive drug guidance
ADE prevention
Lab charge/redundant warning
Critical Lab abnormalities
IV to Oral guidance
ADE monitor
Physician time utilizaion
Automated medication summary
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Diskussion
• Det tog over fem år før netto benefits viste sig
• Hovedparten af besparelserne stammer fra få interventioner
• Vejledningen i dyre behandlinger kun for få præparater
• Inkluderer kun de elementer der har et godt estimat af besparelser
• Forudsætter at alle læger anvender systemet
• Godt designede beslutningsstøtteelementer
• Effektiv interface til apotek, laboratorie og medicin administration
Begrænsninger i studiet:
• Kliniker tid medgået i udviklingen ikke medtaget som cost
• Inkluderer ikke forhindrede sagsanlæg som følge af fejlbehandlinger
• Systemet er udviklet i organisationen og ikke en hyldevare

Kaushal R. et al: Return on Investment for a CPOE system
Journal of the American Medical Informatics Association
Volume 13 Number 3 May / Jun 2006
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Beslutningsstøtte
Niveau 1: Samle oplysninger sammen
Niveau 2: Beregn og vis tendenser
Niveau 3: Alarm for threshold
Niveau 4: Avanceret inference
Efter inspiration fra Branko Cesnik, Monash University, Melbourne
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