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pe kaldet farmakologigruppen har individuel vejledning af kunden forudarbejdet kravspecifikation og da- udsretterdet et grundigt kendskabtil
tagrundlag for en prototype til kon- pigaeldendesmedicinforbrug og personlige data, sfl som alder og kpn.
sionolisering
of opotekethor trol af legemiddelinteraktion.
Der er pd forsPgsbasisudarbejdet Farmakologigruppenarbejdef med at
statistikker over lregemiddelinterak- vurdere,hvilke data det er relevant at
tioner. To tilfaldigt udvalgte apote- registrere i apotekssystemerne.Der
ker har i november mined 1991haft kan etableresflere edb-kontroller sA
hondlingssplon,
derhlondt 9.5839 henholdsvis 6.839 ordinatio- som: Rigtig medicin (indikationer),
ner. Ved at ga tre mAnedertilbage i dobbeltmedicinering,kontraindikatitiden viste der sig at vare lagemid- oner samt forsigtighedsregler(eks.
delinteraktioner i 4,8 procent hen- graviditet).
delsei sektoren.Teknologi- holdsvis3,7 procent af tilfreldene.Re- Generisksubstitufion
levansenaf disseer nu under bed@mplonener blevettil efterflere melse.
Som et led i de praktiserendelregers
Interaktionskontrollen
nyeste
testes
for
tioverenskomstmed Sygesikrindrsreseorchog ideudvikling.
den endviderepA fplgende apoteker: gen skal der pA Arsbasisspares50 milHelsinge,Hillerpd Frederiksborg,Sil- lioner kroner pA medicinforbruget
keborg Himmelbjerg, Virum samt ved generisk substitution til billigere
Der er i forbindelsemed vedtagelsen FrederikshavnSvane.
preparater, hvorved projektet er bleaf Danmarks Apotekerforenings
Lregemiddelinteraktionintegreresi vet hpjaktuelt.
strategi- og udviklingspl4n i foriret de eksisterende apotekssystemer. Den 1. november 1991blev ordnin1991,nedsat en permanentteknologi- Der tagesudgangspunkti de vasent- gen igangsatmed 6n preparatgruppe
styregruppe,hvis opgaver blandt an- ligste interaktioner,som er beskrevet og i lgbet af1992er generisksubstitudet er at udforme konkrete edb-stra- i Lagemiddelkataloget.Interaktions- tion indf@rtinden for de fleste prepategier, etablere tekniske arbejds- kontrollen omfatter praparater fra ratgrupper.I den situation er det hengrupper, vurdere sAvel den faglige den aktuelle recept og tidligere eks- sigtsmessigtat benytte edb som hjalsom den systemmessigebeskrivelse, peditioner pA pigaldende apotek.
pemiddel.
udbyde projekter i licitation samt udDet er farmaceutens opgave, at
G e n e r i s ks u b s l i l u t i o ni n t e g r e r e si
For
arbejde beslutningsgrundlagtil Dan- vurdere interaktionsmeddelelsenog de eksisterendeapotekssystemer.
marks Apotekerforenings forret- eventuelt rette henvendelsetil legen ikke at spilde for store ressourcerpi
ningsudvalg.
og/eller patienten for en afklaring. apotekerforeningens gamle takstStyregruppen har lobende opbyg- Heri ligger en faglig udfordring for system, etableres generisk substituget et overblik over sektorens edb- farmaceuten. Apotekerne kan s6le- tion pA oplysninger fra Sundhedsforhold, sivel pi apotekssidensom i des medvirke til at @gelregernesop- styrelsensnye takstsystem,som forsekretariatet,med henblik pA at sikre merksomhed omkring lregemiddelin- ventesfaerdigt1. oktober 1992.
en koordineret indsats pA teknologi- teraktion.
opslogsvcerk
omrAdet. Endvidere er der etableret
PA sigt vil kontrollen ogsi omfatte Elektronisk
et godt samarbejdemed de flre edb- hindkpbslegemidler, frihandelsvarer En af apotekspersonaletsfornemste
udbyderetil apotekssektoren.
og ordinationer fra speciallregerog opgaveer at rAdgivekunderne i korDerfor er det
For tiden arbejdes med fglgende sygehuse.Denne sAkaldte>avancere- rekt brug af laegemidler.
omrAder:
de interaktionskontrol< vil nemlig vigtigt at have let adgangtil praecisog
kun vrere mulig, hvor salgetaf medi- aktuel information.Det er ogsAmeget
lcegemiddelinterqktion
cin foreg6r og hvor man i databasen vigtigt med objektiv information og
Form6let med legemiddelinteraktion opbevarer patientensmedicinprofil - sammenligninger af laegemidler.Den
er at @gesikkerheden for patienter- altsi pA apoteket!
moderne informationsteknologi kan
nes brug af medicin. En arbejdsgrupFor at kunne yde en milrettet og v&re en hjrelpi denneforbindelse.

Donmarks
Apotekertorening
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fordret1992vedtoget
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Ideen er, at man pi apoteket kan
udskrive relevante informationer til
kunden og eventueltflnde illustrerende billedmaterialefrem. som kunden
kan fplge med i under instruktionen.
Rigtigt anvendt vil apoteket kunne
fA en hurtig og sikker s@gningefter
svar pi de mangfoldige sp9rgsm6l
kunden stiller. Omverdenen vil formentlig opleve en mere fuldstaendig,
hurtig og professionelinformation.
Ultimo 1991, udarbejdedes den
f@rsteprototype af Lregemiddelkataloget pfl edb og i begyndelsenat 1992
indeholdt prototypen ca. 1.700 praparatbeskrivelser,og der viste sig at
vere gode svartider. En vigtig erfaring var dog, at det ikke var tilstrakkeligt attraktivt >kun< at kunne s@ge
i Lregemiddelkataloget, samt at
skermteksten nok skal struktureres
anderledes.Prototypen er blevet videreudviklet og indeholder i dag:
r Laegemiddelkataloget
1991
I Billeder af udvalgtepreparater
r Info-katalog
r Ny anatomisk ordbog fra Munksgaards forlagl992
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Kort fortalt 1991
Navne og adresser
Tilskudshindbog
Faglighindbog,
(udsendesefter2net' 92)
r Miljghindbogen
r Lgnhindbog.
Det er planen at udsendeden fprste
udgave af >Apotekets elektroniske
opslagsv?erk< efter sommerferien.
Den f@rsteudgave er ikke perfekt,
men kan alligevel give inspiration til
det videre arbejde.

Lcegemiddelstotistik
FormAlet med en legemiddelstatistikdatabaseer at give apotekerneog
myndighedernye statistikker,som giver bedre indsigt og overblik.
For det enkelte apotek fAs meget
sikrere og mere fyldestg@rende
statistikker. Der kan laveskonsekvensberegninger, som man vel og mrerke
kan stole p6. Blandt andet kan der
fAs mere detaljeredesalgsstatistikker
end hidtil og tal som sammenholder
pigreldende apotek med amts- og
landstal.

ng#r

tr#
ffi

For Danmarks Apotekerforening
bliver statistikkernesaerdeles
nyttige i
forbindelsemed blandt andet bruttoavanceforhandlinger
og eventuellejusteringer i avance- og udligningssystemet.Der kan sAledeslaves konsepA bide avancemokvensberegninger
pA fakdeller og udligningssystemer
tiske tal i stedet for som nu pA gennemsnitstal.Der vil endviderekunne
udarbejdesstatistikkerog konsekvensberegningved tilskudsandringer.
Der er igangsatet projekt, som har
til formil per 1. januar 1993at etablere en central database,som skal opsamle data fra landets aooteker. I
p r i n c i p p e st k a l d e r o p s a m l e d
s e samme oplysninger,som amterne i dag
modtager pfl diskette, med tilleg af
ikke
tilskudsberettiget medicin,
hAndkobsmedicinsamt frihandelsvareq kort sagtal omsretningregistreret
som varenummerafgang.
Af hensyn til Registerloven kan
kundernes CPR-numre og leegernes
ydernumre i kke r egislrer es.
De 60-70 millioner Arlige transaktioner pA landets apoteker opsamles
i den centrale database. Ved samkPring med takstdatabasenkan der
trrekkes oplysninger og statistikker
ud med baggrund i for eksempel
Deflnerede D@gn Doser (DDD),
ATC-koder, eller i forskellige tilskudsgrupper.
Til Sundhedsstyrelsenog Sundhedsministeriet kan der udarbeides
statistikker pi bestilling, ligesom eksakte statistikkerkan lreggestil grund
for bruttoavanceforhandlinger.Primerkommunerne kan ligeledes indhente statistikkerog konsekvenser.
Legemiddelproducenternevil have
interessei eksaktesalgstalfra landets
apoteker, i stedet for, som i dag, at
npjes med aftrrekket fra lagemiddelgrossisterne.
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stAendeaf to apotekere,konsulenter rekvirering af underspgelsersamt refra COMINCO A/S samt rePrasen- cepterved hjalp af edb.
tanter fra Danmarks Apotekerforeposf
ning. Opgaven var at kortlegge apo- Elektronisk
tekernesbehov for udvekslingaf data Fordelene ved elektronisk Post er
med omgivelserne samt at foreslA indlysende.For det f@rsteer meddelDotokommunikofion
Flere organisationerinden for sund- standarder for fremtidens datakom- elsen fremme i l@betaf fi sekunder.
af
hedsomrAdethar edb i dag.En rrekke munikation. FormAleter at sikre apo- Der er tale om en rationalisering
Udskrivning
arbejdsgange:
flere
af
komPi
rutiner er automatiseretog hindteres teket frihedsgraderved valg
papir, kopiering, arkivering samt dieffektivt. Der er store rationalise- munikationsl0sninger.
stribution. Udgifterne ved elektroniringsgevinsterat hente ved at overske forsendelserer vaesentliglavere
f@redatafra 6n datamat til en anden. Phormolink
end ved brug af frimerker.
datafor
er
betegnelsen
Pharmalink
Herved rgenbruges<data og der sPaDer er etableret PilotforsPg med
res et omfattende indtastnings- og kommunikation mellem aPotekerne
post pA udvalgte apoteelektronisk
benyttes
Der
og medicingrossisterne.
kontrolarbejde.
vil
blive udsendtmateriale
der
ker
og
som
VANS-leverand@rer,
sikaldte
Ved standardisering kan dataudv e k s l i n g m e l l e m i n t e r e s s e n t e fro r - populaertsagt fungerer som en post- fra Danmarks Apotekerforening via
enkles,hvorvedder opnAsbesparelser. kasse,hvortil der afleveresog hentes e-post.
Mange apoteker har ventet med
Sundhedsministeriethar efter op- elektroniske meddelelser. I f@rste
edbfordring fra Danmarks Apotekerfor- omgang overfgres ordrer, ordrebe- lrengsel pi nye initiativer PA
der
er
ovenfor
omtalt
Som
fronten.
er
FormAlet
ening pAtagetsig den koordinerende krreftelseog restordrer.
i
den
vej
ting
spendende
flere
hos
af
varer
bestilling
Pi
effektivisere
at
strategi
af
en
rolle ved udformning
n&rmeste fremtid. Teknologistyrefor anvendelseaf informationstekno- medicingrossisterne.
gruppen, arbejdsgrupperneog edbdefra
1.
drift
sat
i
Pharmalink er
logi inden for sundhedsomrAdet.
udbydernehar arbejdetintensivt med
af
tiden
for
og
benyttes
1991
cember
kommunikation
Aootekssektorens
til at
og informationsudvekslingmed om- 33 apoteker og adskillige flere vil opgaverneog nu er tiden moden
til
aPotekerne.
ud
resultaterne
fA
Ar.
pA
i
indevrerende
verdenen omfatter mange Parter. koble sig
Ved introduktion af elektronisk
Skal kommunikationen ske elektropost og >Apotekets elektroniske oplecepter
nisk kan det g@respi mange forskel- Elektroniske
lige mAder.Apotekssektorenhar gen- Mange apoteker deltager i projekter slagsverk< udsender teknologistyreedb-udnemf@rt flere projekter vedrprende med overf@rselaf recepter fra lage- gruppen anbefalinger for
benytat
er
hensigtsmressig
som
styr,
elektronisk kommunikation og har praksis.Hastighedenhvormed lregert
e
.
tiden
for
stiger
edb
udarbejdet forslag til standarder pA ne anskaffer
Der sesfrem til en rekke nYefaglinresteneksponentielt. Om fA Ar vil
datakommunikationsomrAdet.
ge
udfordringer hos personaletpi de
hAndteTeknologistyregruppen nedsatte i over halvdelenaf lagepraksis
I
d
a
n
s k ea p o t e k e r .
sygesikring,
til
bilag
patientdata,
re
november 1991en arbejdsgruppebe-

En stor del af vor omverden vil s5ledes have interesse i at erhverve,
eventuelt mod betaling, data fra
atabasen.
Laegemiddel-Statistik-D
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