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Dagens dose

• Definisjoner og begreper

• Et begrep – mange former

• Gode og dårlige utgaver for beslutningsstøtte

• Forutsetninger
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DEFINISJONER OG BEGREPER
Hva skiller beslutningsstøtte fra annen støtte?

Beslutningsstøtte

• Kunnskap anvendt på pasienter

• Kan ha mange former
– fortelle om noe er normalt eller ikke

– vise informasjon eller kunnskap som er 
relevant for en problemstilling

– gi forslag til tiltak

– advare mot noe du ikke bør gjøre

Elektronisk beslutningsstøtte er IT-verktøy som kombinerer medisinsk, 
helsefaglig og annen kunnskap med individuelle pasientopplysninger for 
å understøtte beslutninger i utredning, pleie og behandling av pasienter
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Kunnskapsstøtte

• Tilgang til å slå opp selv

Elektronisk kunnskapsstøtte er IT-verktøy som kan gi helsepersonell 
tilgang til forskningsbasert kunnskap

Prosesstøtte

I praksis betyr dette å:

• opprette konkrete planer for pasienten

• bruke standardiserte elektroniske protokoller direkte i 
planlegging og bestilling

• koordinere kliniske arbeid og drive oppgavefordeling i team

• følge opp at planlagte oppgaver blir gjennomført

• sørge for at klinikere får oversikt over egne arbeidsoppgaver

• sørge for å støtte overganger mellom aktører og over tid

Klinisk prosesstøtte er IT-verktøy som støtter planlegging, koordinering 
og gjennomføring av (standardiserte) pasientrettede tiltak innen 
utredning, pleie og behandling
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Steg Beslutningsstøtte Prosesstøtte

1 Siden pasienten er over 60 år, foreslår systemet at pasienten 
skal følges opp på slagenhet.

2 Legen godkjenner forslaget, og slagenheten varsles automatisk at en 
pasient er på vei.

3 Legen velger selv riktig protokoll, og systemet formidler til primærsykepleier 

at oksygenmetning og temperatur måles, og at det tas standard blodprøver 

for hjerneslag. Dette har sykepleier allerede utført på mistanke om 
hjerneslag, og oppgavene frafalles.

4 Siden oksygenmetningen er under 95 % foreslår systemet at 
pasienten får tilførsel av oksygen på nesekateter eller maske.

5 Legen godkjenner forslaget, og det settes opp påminnere om måling av 

oksygenmetning etter fem minutter, etter 15 minutter og deretter hver tredje 
time.

6 Siden temperaturen er over 37.5 grader C, foreslår systemet 

at pasienten får paracetamol som tabletter hver 6.time de 
nærmeste 12-24 timene eller så lenge pasienten er ustabil.

7 Legen godkjenner forslaget, og legemidlene settes opp på kurven, samt en 
plan for måling av temperatur etter 1 time og deretter hver 12.time.

8 Om pasienten har serumglukose over 10 mmol/l, vil systemet 

foreslår at det gis insulin. Serumglukose er 7 mmol/l, og 
systemet anfører kun at hensynet er kontrollert.

9 Siden pasienten har hjerneinfarkt som kan behandles med 

intravenøs trombolyse, foreslår systemet at protokollen for slik 
behandling settes opp

10 Legen godkjenner forslaget, og systemet setter opp plan for måling av 

pasientens lammelser, hjerterytme, blodtrykk, oksygenmetning, temperatur, 

respirasjon og serumglukose de nærmeste 12-24 timene. Det settes opp et 

vurderingspunkt etter 12 timer, og planen vil avvikles etter denne tid om 
pasientansvarlig lege mener at pasienten er stabil.

11 Pasienten overføres til slagenheten.

Forskjellen mellom beslutningsstøtte og prosesstøtte
En slagpasient har fått innledende utredning, og legen har stadfestet at pasienten har lammelser på 
grunn av hjerneinfarkt, og at det ikke er svelgparese. Videre forløp:

Kategorisering av beslutningsstøtte

1 2 3 4 5
Kompleksitet

Forventning
eller utvalg

Forslag til et tiltak, en serie eller et
integrert forslag om et eller flere tiltak Hypotese-

generering
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Før, under eller etter beslutning

Kliniker tar 
en 

beslutning

FØR UNDER ETTER

Gi forslag til 
nye tiltak 

Identifisere (nye) 
risikogrupper som 
krever oppfølging

”Vanlig” 
beslutningsstøtte

Vurdering av egen 
aktivitet

Påminnere

Gode og dårlige former 
Eksempler og referanser
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Den reddende engel

• Beslutningsstøtte forhindrer feil i 
utredning eller behandling

• Effekt: Bedre pasientsikkerhet
– Bates 1999: 80 % reduksjon i 

legemiddelfeil inkl. interaksjoner, 
feildosering og legemiddelallergier

Bates, David W., Jonathan M. Teich, Joshua Lee, Diane Seger, Gilad J. Kuperman, Nell Ma’Luf, Deborah Boyle, 

og Lucian Leape. «The Impact of Computerized Physician Order Entry on Medication Error Prevention». Journal 

of the American Medical Informatics Association 6, nr. 4 (1999): 313–21.

Idioten

• Kliniker avbrytes for å ta stilling til 
banale, gjentatte, ukoordinerte, 
utdaterte eller kontraindiserte råd

• Konsekvens: Kliniker skrur av 
beslutningsstøtten

Sijs, Heleen van der, Jos Aarts, Arnold Vulto, og Marc Berg. «Overriding of Drug Safety Alerts in Computerized 

Physician Order Entry». Journal of the American Medical Informatics Association 13, nr. 2 (1. mars 2006): 138–47. 

doi:10.1197/jamia.M1809.
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Sabotøren

• Kliniker påvirkes til å ta feile 
beslutninger på grunn av dårlig 
brukergrensesnitt, brudd i 
arbeidsrutiner, utdatert eller feil 
anvendt kunnskap

• Konsekvens: Pasientskade, suboptimal 
behandling

Koppel, Ross, Joshua P. Metlay, Abigail Cohen, Brian Abaluck, A. Russell Localio, Stephen E. Kimmel, og Brian L. 

Strom. «Role of Computerized Physician Order Entry Systems in Facilitating Medication Errors». JAMA: The 

Journal of the American Medical Association 293, nr. 10 (9. mars 2005): 1197–1203. 

doi:10.1001/jama.293.10.1197.

Sittig, Dean F., Joan S. Ash, Jiajie Zhang, Jerome A. Osheroff, og M. Michael Shabot. «Lessons From 

“Unexpected Increased Mortality After Implementation of a Commercially Sold Computerized Physician Order 

Entry System”». Pediatrics 118, nr. 2 (8. januar 2006): 797–801. doi:10.1542/peds.2005-3132.

Den uslitelige hovmester

• Beslutningsstøtte sørger for 
tilpasning av presentasjoner, 
funksjoner og påminnere ut fra 
kliniske funn

• Effekt: Bedre brukervennlighet og 
funksjonalitet, bedre utredning og 
behandling

Maviglia, Saverio M., Rita D. Zielstorff, Marilyn Paterno, Jonathan M. Teich, David W. Bates, og Gilad J. Kuperman. «Automating 

Complex Guidelines for Chronic Disease: Lessons Learned». Journal of the American Medical Informatics Association: JAMIA 10, 

nr. 2 (april 2003): 154–65.

Whiting-O’Keefe, Quinn E., Donald W. Simborg, Wallace V. Epstein, og Anne Warger. «A Computerized Summary Medical 

Record System Can Provide More Information Than the Standard Medical Record». JAMA: The Journal of the American Medical 

Association 254, nr. 9 (1985): 1185–92. doi:10.1001/jama.1985.03360090075024.
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Den kunnskapsrike partner

• Beslutningsstøtte gir forslag til videre 
utredning og behandling, viser mulige 
differensialdiagnoser, eller pasienter 
som ligner den legen jobber med

• Effekt: Bedre anvendelse av kunnskap, 
bedre og billigere utredning og 
behandling, også på områder legen er 
vant med

Durieux, P., R. Nizard, P. Ravaud, N. Mounier, og E. Lepage. «A Clinical Decision Support System for Prevention 

of Venous Thromboembolism: Effect on Physician Behavior». JAMA 283, nr. 21 (7. juni 2000): 2816–21.

Evans, R. Scott, Stanley L. Pestotnik, David C. Classen, Terry P. Clemmer, Lindell K. Weaver, James F. Orme, 

James F. Lloyd, og John P. Burke. «A Computer-Assisted Management Program for Antibiotics and Other 

Antiinfective Agents». New England Journal of Medicine 338, nr. 4 (22. januar 1998): 232–38. 

doi:10.1056/NEJM199801223380406.

Vesenet med argusøyne

• Beslutningsstøtte oppdager 
systematiske svakheter i i rutiner eller 
organisasjonen

– sykehusinfeksjoner, flaskehalser, avvik fra 
beste praksis

• Effekt: Relevant feedback til endring av 
organisasjonen og dennes rutiner

Owen, Richard R., Carol R. Thrush, Dale Cannon, Kevin L. Sloan, Geoff Curran, Teresa Hudson, Mark 

Austen, og Mona Ritchie. «Use of Electronic Medical Record Data for Quality Improvement in Schizophrenia 

Treatment». Journal of the American Medical Informatics Association 11, nr. 5 (1. september 2004): 351–57. 

doi:10.1197/jamia.M1498.

Wisniewski, Mary F., Piotr Kieszkowski, Brandon M. Zagorski, William E. Trick, Michael Sommers, og Robert 

A. Weinstein. «Development of a Clinical Data Warehouse for Hospital Infection Control». Journal of the 

American Medical Informatics Association 10, nr. 5 (1. september 2003): 454–62. doi:10.1197/jamia.M1299.
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FORUTSETNINGER

Noen betraktninger om hva som skal til for å 
lykkes med beslutningsstøtte

Kunnskapsbase

Teknisk oppbygging

– Samme struktur i journalopplysninger, 
regler og bestillingsfunksjonalitet

• Klinisk innhold (eks. Arketyper, SNOMED CT, 
HL7 RIM, NLK, NCRP)

• Standard for regelutforming (eks. GDL, GELLO, 
Arden)

– Oppdatert kunnskap: en gang ett sted
• Klinisk dokumentasjonssystem, kurve, 

fødesystem, medikamentell kreftbehandling…

– Rask responstid

Kawamoto, Kensaku, Caitlin A Houlihan, E Andrew Balas, og David F Lobach. «Improving clinical practice using clinical decision 

support systems: a systematic review of trials to identify features critical to success». BMJ (Clinical Research Ed.) 330, nr. 7494 (2. 

april 2005): 765. doi:10.1136/bmj.38398.500764.8F.

Bates, David W., Gilad J. Kuperman, Samuel Wang, Tejal Gandhi, Anne Kittler, Lynn Volk, Cynthia Spurr, Ramin Khorasani, Milenko 

Tanasijevic, og Blackford Middleton. «Ten Commandments for Effective Clinical Decision Support: Making the Practice of Evidence-

based Medicine a Reality». Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA 10, nr. 6 (2003): 523–30. 

doi:10.1197/jamia.M1370.

Handlinger

Logikk

Utløsere

EPJ
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Utforming
– Tillit fra helsepersonell: transparens og 

referanser
• Men ikke for mye transparens 

– Lærum et al J Am Med Inform Assoc. 2014 Feb;21 “A taste of 
individualized medicine: physicians' reactions to automated genetic 
interpretations.”

– Entydige forslag til tiltak
• ikke bare vurderinger

– Informasjon der beslutningene tas, ikke noe 
helsepersonell må oppsøke

• Roshanov 2014: Men beslutningsstøtte i dagens 
kurve eller bestillingsmodul reduserer sjansen for 
suksess, skyldes trolig alert fatigue

– Beslutningene bør tas sammen med pasienten
Kawamoto, Kensaku, Caitlin A Houlihan, E Andrew Balas, og David F Lobach. «Improving clinical practice using clinical decision support 

systems: a systematic review of trials to identify features critical to success». BMJ (Clinical Research Ed.) 330, nr. 7494 (2. april 2005): 765. 

doi:10.1136/bmj.38398.500764.8F.

Bates, David W., Gilad J. Kuperman, Samuel Wang, Tejal Gandhi, Anne Kittler, Lynn Volk, Cynthia Spurr, Ramin Khorasani, Milenko 

Tanasijevic, og Blackford Middleton. «Ten Commandments for Effective Clinical Decision Support: Making the Practice of Evidence-based 

Medicine a Reality». Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA 10, nr. 6 (2003): 523–30. doi:10.1197/jamia.M1370.

Tilpasning og oppfølging

– Mulighet til å tilpasse varsling og tiltak når:

• pasienten har flere tilstander samtidig

• det finnes kontraindikasjoner som er nye eller 
ukjente for regelsettet

• lokale forhold ikke gjør tiltaket mulig eller tilrådelig

• faglig skjønn tilsier det

– Oppfølging av bruk av beslutningsstøtten
• At bruken av beslutningsstøtte blir monitorert

• At leger blir bedt om å gi en begrunnelse når et råd ikke blir 
fulgt (Roshanov 2014)

• Hvis vi ikke klarer å kvittere for prøvesvar, vil vi heller ikke 
kunne følge opp råd fra beslutningsstøtte 

Ortega Egea, José Manuel, og María Victoria Román González. «Explaining physicians’ acceptance of EHCR systems: An extension 

of TAM with trust and risk factors». Computers in Human Behavior 27, nr. 1 (januar 2011): 319–32. doi:10.1016/j.chb.2010.08.010.

Roshanov, P. S., N. Fernandes, J. M. Wilczynski, B. J. Hemens, J. J. You, S. M. Handler, R. Nieuwlaat, mfl. «Features of effective 

computerised clinical decision support systems: meta-regression of 162 randomised trials». BMJ 346, nr. feb14 1 (14. februar 2013): 

f657–f657. doi:10.1136/bmj.f657.
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KONKLUSJON

Beslutningsstøtte er et potensielt
livreddende, uvirksomt og livsfarlig 

virkemiddel for å gjøre det lettere å gi bedre pasientbehandling enn i dag.

Eksempler

Kategori 1: Forventning eller utvalg

Et labark viser alle pasientens numeriske prøvesvar i en 
tabell. Ved siden av verdiene står referansegrensene. 
Prøvesvar som ligger utenfor referansegrensene er 
unormale, og de markeres med rød farge og en pil som 
angir om de er under eller over grensene.

Systemet har en lenke til et medisinsk 
oppslagsverk, og slår opp på aktuelt tema ut 
fra diagnosen antydet i siste journalnotat. 

Legen har registrert hjerneslag som tentativ diagnose. Systemet 
tar utgangspunkt i diagnosen og viser det som finnes av 
relevante opplysninger i pasientjournalen i et oversiktsbilde. 
Oversiktsbildet viser blodtrykk, blodglukose, temperatur, første og siste CT caput etter 
innleggelse, og diverse scoringer som angir bevissthetsgrad, almenntilstand og ulike pareser og 
paralyser hos pasienten. I dette eksemplet er diagnosen den ene opplysningen som 
beslutningsstøtten tar utgangspunkt i.
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Eksempler

Kategori 2: Isolert anbefaling om ett enkelt tiltak

En lege prøver å bestille en måling av hemoglobin. Systemet sjekker 
når hemoglobin ble målt forrige gang, og sammenligner dette med 
kunnskap om hvor raskt hemoglobin-konsentrasjonen kan endre seg i 
praksis. Det viser seg at forrige hemoglobinmåling ble foretatt for en 
halv time siden, og systemet foreslår at legen venter med å måle det 
til senere på dagen.

En lege prøver å forordne antibiotikumet erythromycin mot en 
bihulebetennelse hos en pasient som bruker det 
immunsupprimerende legemiddelet cyclosporin. Systemet sjekker en 
database over kjente legemiddelinteraksjoner, og ser at 
erythromycin medfører økt plasmakonsentrasjon av cyclosporin. For 
høy konsentrasjon av cyclosporin kan skade nyrene. Systemet 
foreslår for legen å velge et annet antibiotikum, eller å redusere 
dosen av cyclosporin.

En lege registrerer at en pasient har kronisk forkammerflimmer. I 
systemet er det registrert en regel som sier at alle pasienter med denne 
diagnosen skal vurderes for behandling med antiokoagulasjon. 
Systemet slår opp i pasientens liste over legemidler i bruk. Den viser at 
pasienten hverken tar marevan eller annen antikoagulasjon, og 
systemet foreslår at legen vurderer å starte med slik behandling. 

Eksempler

Kategori 3: Isolert anbefaling om en pakke eller serie tiltak

En sykepleier i AMK registrerer at en pasient har fått akutt 
paralyse på venstre side. Når pasienten ankommer 
akuttmottaket, foreslår systemet at legen starter protokollen 
for akutt hjerneinfarkt ut fra dette ene symptomet.

En sykepleier i AMK registrerer at en pasient har fått 
brystsmerter. Når pasienten ankommer akuttmottaket, 
foreslår systemet at legen starter protokollen for utredning av 
coronar ischemi ut fra dette ene symptomet.
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Eksempler

Kategori 4: Integrert anbefaling om et eller flere tiltak

Pasienten har fått utredet hjertesvikt. Systemet foreslår et 
konkret behandlingsopplegg og har sjekket eventuelle 
kontraindikasjoner, sannsynlig legemiddelmetabolisme ut fra 
genetiske forhold, pasientens svelgfunksjon, pasientens 
antatte evne til å huske å ta tabletter ut fra kognitiv funksjon, 
og hvorvidt det finnes hjemmetjenester som kan følge opp 
behandlingen.

En anestesilege forsøker å ordinere et antibiotikum som 
pasienten er allergisk mot. Siden pasienten er 
immunsupprimert, veier behovet for effektiv behandling av 
infeksjonen tungt. Systemet har allerede registrert at 
intensivavdelingen kan oppdage og behandle eventuelle 
anafylaktiske reaksjoner raskt og effektivt. Systemet 
anerkjenner bruken av legemiddelet med et avdempet varsel 
om anafylaksirisiko, men foreslår egne tiltak for profylakse og 
beredskap, og legger de øvrige premissene til grunn

Eksempler

Kategori 5: Diagnostikk og hypotesegenerering

Pasienten har feber av ukjent årsak, og foreløpig utredning har ikke gitt noen 
konklusjon. Legen legger inn så mange strukturerte opplysninger som mulig. 
Det er på forhånd lagt inn en stor samling sannsynlighetsuttrykk i systemet 
som sier noe om sammenhengen mellom et gitt symptom eller funn og en gitt 
diagnose. Systemet velger uttrykk som passer med pasientopplysninger den 
finner i journalen, og kombinerer ved hjelp av Bayes teorem. Resultatet er en 
prioritert liste over mulige diagnoser med forslag til videre utredning for å 
sikre diagnosen ytterligere. Øverst på listen står myelomatose.

Legen vet ikke hvilken behandling hun skal velge. Ut fra generiske algoritmer 
finner systemet frem til 10 pasienter som ligner den hun jobber med nå. 
Legen bekrefter overfor systemet at pasientene er sammenlignbare. Seks av 
dem brukte behandling A, fire behandling B. Systemet viser hvordan det gikk 
med pasientene, og hun tar en beslutning. 

Et sykehus som driver organtransplantasjon har uvanlig høy forekomst av 
rejeksjoner. Systemet bruker clustering-analyse og ser sammenheng mellom 
rejeksjoner og organdonorer i en bestemt aldersgruppe fra avgrensede 
geografisk områder. Nærmere undersøkelser hos organdonorene avslører 
forekomst av et kjent men upåfallende retrovirus hos flertallet av donorene. 
Sykehuset endrer sine rutiner for screening, og forekomsten av rejeksjon går 
ned. (Konstruert scenario basert på poliomavirus)


