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AK program för antikoagulation
Inledning
AK-programmet har utvecklats sedan 1994 i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor. 2012 CE-märktes
programmet.
AK-programmet är utvecklat med en systemarkitektur som framgångsrikt använts sedan 1992 för hjärtvård,
cytostatikabehandling, diabetesvård, litiummonitorering, strokevård och mycket annat. Avsikten med
arkitekturen är att underlätta för användaren och göra det säkrare för patienten. Specialistgrenar gör att
patientinformation visas upp eller produceras på ett anpassat sätt till de olika betraktelsesätt som själva
arbetsuppgiften och organisationen kräver. Basfunktioner som återkommer i flera specialistgrenar finns färdiga
att välja in för en ny specialistgren på två sätt; via inställning och via inkludering i samband med utveckling.
Patientinformation följer och återanvänds genom vårdkedjan för att minska dubbelarbete. Patientinformation
kan också ärvas mellan grenar.
Journalias basfunktionalitet består av;
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Frasmenyer som är kodade, därmed uppföljningsbara, med möjlighet att integrera med fri text, för
journalanteckningar och patientbrev. En registrering ger statistik samtidigt som det bildar underlag
för journalanteckningar och patientbrev.
Lablista som normalt kopplas till ett labsystem för att undvika fel vid inmatning.
Läkemedel med interaktionskontroll och koppling till FASS. Hjälpmedel – utskrift av hjälpmedelskort.
Journal som resultat av inmatad information där strukturen bestäms av en journalmall.
Patientbrev som resultat av inmatad information där strukturen bestäms av en brevmall.
Rapporter/statistik.
Diagnosregistering enligt ICD10.
Åtgärdsregistering med KVÅ-koder.
Patientregistrering med möjlighet till koppling till folkbokföring.

Det finns snabbtangenter för de mest använda funktionerna då användande av mus kan ge arbetsskador och
tar längre tid. Färgsättningen utgår från att det som är i fokus har vit bakgrund övrigt är grått för tydliggöra var
markören är samt att inte ge trötta ögon. Andra färger används för att ge en snabb överblick.
Genom arkitekturen som utgått från att det krävs specialistgrenar och genom färdigbyggda basfunktioner så
går det snabbt att skapa nya grenar/moduler. Inom Journalia har vi alltid använt en agil (=smidig)
systemutvecklingsmetod*, faktiskt innan uttrycket fanns, vilket också leder till snabbare utveckling. Vi är en
liten organisation där alla i företaget är utvecklare, vilket också gör utvecklingen smidig.
*Agil systemutvecklingsmetod är en iterativ utvecklingsmetod som innebär att man bygger system modulvis nära användaren för att på så
sätt undvika att en felaktig eller föråldrad kravspecifikation ligger till grund för det färdiga systemet. Användaren har möjlighet att hela
tiden testa funktioner och utvärdera dessa. Innovationer och förbättringar, jämfört med en kravspecifikation, kan också införas under
utvecklingstiden.
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AK-programmets avsikt
AK-programmet är en gren inom Journalias system för att monitorera antikoagulationsbehandlingar. Genom en
mängd inställningar kan systemet anpassas till verksamheten så att en välfungerande verksamhet inte behöver
anpassas till systemet.
Fokus i utvecklingen är och har varit att användaren ska har god översikt över patientens behandling för att på
så sätt minimera behandlingens biverkningar. Användaren förutsätts ha rätt kompetens för att behandla med
antikoagulantia.

För att erhålla en bra patientsäkerhet bör läkare och sjuksköterskor ha ett lättanvänt system. Det ska inte
krävas annat än en introduktionsutbildning, kanske given av egen personal, för den normala användaren.
Systemet är intuitivt och ger användaren hjälp inför varje steg i registreringen.
Det går snabbt att registrera samma behandling för den välinställda patienten.
Inbyggt meddelandesystem finns för att sjuksköterska enkelt ska kunna be läkare dosera en patient som inte är
välinställd.
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Brevet till patient innehåller senaste provsvar, nya doseringen, ev. meddelanden – t.ex. extra tablett eller
uppehåll, kallelse till ny provtagning och i vissa fall även remiss till lab.
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Datakontroller och lab.koppling
Patientens personnummer kontrollerar systemet tillsammans med användaren. Personnummerkontroll varnar
om felaktigt personnummer. Koppling till folkbokföringen underlättar registreringen och stärker samtidigt
kontrollen.
Användaren har ansvar för att kontrollera att det är rätt patient när behandling sker. Vid koppling till lab för att
erhålla provsvar avseende INR så underlättas denna kontroll, på så sätt att den patient som tagit ett prov också
är den som automatiskt söks upp av systemet. Koppling till lab kan också ge andra provsvar, t.ex. P/S-Kreatinin.
Formel för att beräkna GFR utifrån kreatinin-värdet, vikt, längd och ålder ingår.

Kontroller görs om INR-värdet är utanför via inställning satta gränser och därmed uppmanar systemet till
sänkning resp. höjning av dos. Om INR-värdet ligger utanför patientens målvärde markeras detta.
Ökad risk för trombos, CHADS2-poäng>4, markeras med rött vid LMH-gräns.
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Diagram
Diagram över INR-värde och dos visar behandlingen över längre tid.

Standarddeviation för INR-värdet räknas ut och presenteras av programmet på begäran.
Det gäller också TTR (Time in Therapeutic Range) vilket beräknas och kan presenteras av programmet på
begäran.
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Blödningar och retromboser
Blödningar registreras för att följas upp i årsrapport och månadsstatistik.

Läkemedelsverkets biverkansblankett är länkad för att göra det enkelt att rapportera biverkningar.
Även retromboser registreras och följs upp i månadsstatistik och årsrapporter.
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Inställningar
Det finns en mängd inställningar som påverkar kontroller, fördelning av tabletter per dag baserat på veckodos i
mg, behandlingstider med möjlighet att färgmarkera, behandlingsorsaker med möjlighet att färgmarkera.
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Vidare är kommunikationen med patienten möjlig att anpassa. Brevmallen där patienten erhåller brev på
posten. Patienter som får e-mail och/eller sms (efter godkännande av PUL-ansvariga).

Kontroller
Daglig kontroll av att alla patienter som har tagit prov också fått sitt brev utskrivet. Ring-listor. Kontroll av
uteblivna patienter.
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Uppföljning
Månadsstatistik över antal nystartade, antal för resp. behandlingsorsak, fördelning på kön, antal blödningar,
etc.
Årsrapport med möjlighet till att jämföra sig med andra.

All strukturerad information (d.v.s. allt utom fri text) kan användas för rapporter och statistik. När innehållet i
databasen blivit tillräckligt stort kan det också användas för forskning.
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Systemkrav
Systemet består av en server (databasmotor) och en klientdel. Klienterna kan installeras automatiskt eller
skickas ut som MSI-paket. Uppdateringar för klient distribueras automatiskt via servern.
Server

Windows 2008 eller senare. 10 Gb hårddisk-utrymme.

Klient

Windows XP eller senare

Alla funktioner är inte lämpliga för pekskärm varför pekskärm/läsplatta rekommenderas endast för funktioner
som är utvecklade särskilt för pekskärm.

Underhåll/support
Kunden och Journalia tecknar ett underhållsavtal där det mot en årsavgift ingår telefonsupport under normal
kontorstid (08:00-17:00) och uppdateringar. Möjlighet för Journalia att fjärrkoppla är en förutsättning.
Rabatterat timpris vid besök på plats t.ex. vid utbildning.
Telefonsupport kan exempelvis vara hjälp med att införa en regim där kunden står för den medicinska
kunskapen. Det kan också vara hur man får ut en ekonomisk rapport ur systemet. Vidare kan det vara hur man
byter från ett reservnummer till ett riktigt personnummer på en patient.
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