Bilag til Kræftplan II
9.2 B PPAS – Protokol Patient Administrativt System
Overlæge Gedske Daugaard

Forslag til elektronisk system der genererer overlevelsesdata på
standardbehandlinger m.m.
PPAS – Protokol Patient Administrativt System
Lægen registrere i systemet med brugernavn og adgangskode. Der føres data-log på systemet.
En menu fremkommer hvor man kan vælge at:
• Registrere patienten
• Vælge protokol (standard ell. eksperimentel)
• Udskrive rapporter (f.eks. over hvem og hvor mange patienter der er behandlet med den
pågældende standard behandling. Hvor meget er der brugt af et bestemt cytostatikum.
Hvad er de hyppigst brugte doser m.m.)
• Rekvirere cytostatika
Når en patient registreres lægges følgende data i systemet
• Navn
• CPR nummer
• Behandlingsafsnit
• Vægt og højde (systemet udregner overflade)
En rullemenu med sygdomsgrupper fremkommer
• For hver sygdomsgruppe er tilgængelige standardbehandlinger og protokoller anført
• Mulighed for behandling på speciel indikation
For hver standard behandling eller protokolleret behandling indeholder PPAS i protokoldelen alle
de administrative papirer der er nødvendige for at give behandlingen.
For hver behandling kan følgende skemaer udskrives:
• Patientinformation
• Ordinationsskema
• Hydreringsskema
• Kvalmeskema
• Skema der beskriver hele behandlingsforløbet – hvilke cytostatika skal gives, hvornår og i
hvilke doser. Hvilke undersøgelser skal der foretages undervejs
• Opfølgning efter endt behandling
Man kan herefter rekvirere cytostatika til patienten.
Rekvisition udfyldes og sendes elektronisk til apoteket.
Systemet generere automatisk bestillingsseddel hvor de cytostatika der indgår i behandlingen er
indført.
Lægen angiver om der skal gives 100% dosis eller mindre. Systemet udregner dosis.

For cytostatika hvor der er en maksimal dosis der kan gives pr. gang er dette lagt ind i systemet.
Alle patienter der behandles med cytostatika er således registreret med
• Navn
• CPR nummer
• Sygdom
• Hvilken behandling der gives
• Hvornår behandlingen er startet

PPAS kan køres sammen med Det Grønne System som indeholder oplysninger om
•
•
•

•

Navn
CPR nummer
Dato for sidst set
Dødsdato

På denne baggrund kan der løbende registreres
• Overlevelse fordelt på diagnose
• Overlevelse fordelt på diagnose og behandling
Systemet fungerer aktuelt på Rigshospitalet.

