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Agenda

• Introduktion til Cambio CDS

• Case 1: Forebyggelse af 

slagtilfælde (Sverige)

• Case 2: ABCPro (New Zealand)

Jorden rundt på 20 minutter



Hvad er Cambio CDS

Cambio CDS Platform – er en cloud-baseret

tjeneste til udvikling og implementering af klinisk

beslutningsstøtte, som kan integreres med 

anvendersystemer cia CDS-Hooks standarden. 

Platformen består af udviklingsværktøjer, 

regelmotor, vidensdatabase og tjenester til

implementering og monitorering af

beslutningsstøtteapplikationer (Cambio CDS Apps). 

Den kliniske viden er opbrudt til maskinlæsbare

regler baseret på internationale standarder og

referenceterminologier, så regler om 

beslutningsstøtte let kan deles mellem forskellige

beslutningsstøtteapplikationer uafhængigt af

leverandør. 
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• Foruddefineret hændelse: En foruddefineret 
hændelse forekommer i anvendersystemet. F.eks. 
åbne patientkontekst

• CDS-Service: Serveren bruger en discovery sevice
til at kalde den korrekte CDS-service med de 
nødvendige data, der matcher kravene i servicen.

CDS-servicen matcher data med et defineret 
regelsæt og returnerer resultatet som et kort.

• CDS-App: Anvendersystemet reagerer på kortet og 
viser advarslen for brugeren. Advarslen kan 
indeholde et link til en CDS-app med flere 
oplysninger og valgmuligheder for brugeren.

CDS 
Service

Adapter

ar

Adapter
r

CDS 
Apps

Anvender-

system

CDS-App
En CDS-App er enten tilgængelige som ”on-
demand” fra en knap i menuen i 
anvendersystemet, eller fra et  kort, der 
bliver returneret fra CDS-servicen. 

Hvordan virker det?
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CDS-Service
Bruges i scenarier, hvor brugeren skal advares 
eller notificeres i anvendersystemet. Den 
kontrollerer et modtaget datasæt med 
reglerne defineret i GDL2 og returnerer 
advarsler som kort. Flere detaljer kan findes på 
https://cds-hooks.org
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Ingen data gemmes i

CDS platformen.



CASE 1: Sverige

Forebyggelse af

slagtilfælde



Case: Forebyggelse af slagtilfælde
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Baggrund:

• Anslået 25.000 tilfælde diagnosticeres hvert år i Sverige, 
hvilket tegner sig for mere end 4% af de direkte 
sundhedsudgifter. 

• 26 procent af de diagnosticerede dør inden for et år af deres 
slagtilfælde

• 5% af de overlevende får et tilbagevendende slagtilfælde. 

• Op til 40% af slagtilfælde patienter lider af handicap, der giver 
livslange konsekvenser for funktionen og afholder enorme 
sundhedsomkostninger.

Cambio CDS Stroke Prevention er en EPJ-integreret app, der letter opdagelsen af risikofaktorer 

for slagtilfælde hos personer med atrieflimren.



Case: Forebyggelse af slagtilfælde
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CDS Løsning:

• CDS App med implementering af de af de svenske 
nationale kliniske retningslinjer for forebyggelse af 
slagtilfælde hos patienter med atrieflimren eller 
flagren. 

• Integreret i et EPJ-system og benytter 
demografiske data, diagnoser og medicinhistorik 
fra en patients journal. 

• Beregner ved hjælp af regelbaseret logik en 
risikoscore kendt som CHA2DS2-VASc, som er 
bruges til at estimere patientens risiko for at udvikle 
et slagtilfælde inden for et år. 

• Sker automatisk i baggrunden, og ikke kræver 
input fra klinikeren. 

• Patienter med forhøjet risiko for slagtilfælde 
markeres automatisk for klinikeren med anbefaling 
om at starte behandling



CASE 2: New Zealand

ABCPro
Advanced Breast Cancer 

patient reported outcomes

New Zealand



Deltagere i projektet

Kunde

BCFNZ (Breast 

Cancer Foundation 

New Zealand)

Integrationspartner

Cemplicity New Zealand 

(via deres ePRO system)

Beslutningsstøtte

Cambio CDS (via en cloud-

based CDS platform)



• Patienter gennemfører ugentlige online 

undersøgelser om almindelige symptomer på ABC og

bivirkninger forbundet med ABC-behandlinger.

• Svar sendes til en sygeplejerske, der bruger svarene

til at hjælpe patienter med bedre at håndtere

symptomer og bivirkninger hjemmefra mellem de 

regelmæssige klinikbesøg.

ABCpro (Spørgeskema)

Kvinder med fremskreden brystkræft (ABC) oplever ofte symptomer, der kan

påvirke deres velbefindende og funktion.

Hospitalerne benytter et ABCpro værktøj, der hjælper med at give patienter og

deres pårørende rettidig indgriben med hensyn til håndtering af ABC-symptomer



Beslutningsstøtte
Baseret på nationale 

og internationale 

kliniske retningslinjer

Mål med projektet

Breast Cancer Foundation NZ har en

vision om evidensbaseret 

symptomhåndtering for alle med avanceret 

brystkræft. 

Målet er at det skal føre til bedre 

livskvalitet og overlevelse for patienterne, 

samtidig med at de ikke planlagte 

plejeomkostninger til hospitaler reduceres.



Data flow

1. Patienter svarer på en undersøgelse 

af symptomspørgsmål i ePRO -

systemet.

2. Undersøgelsessvar plus ikke-

identificerbare patientdata (uddrag af 

patientdata) sendes til Cambio CDS 

for vejledning.

3. Cambio CDS reagerer med et klinisk 

resumé plus generiske og 

patientspecifikke anbefalinger til 

håndtering af patientens rapporterede 

symptomer



Sygeplejersken 

gennemgår svar og 

anbefalingerne sammen 

med patienten, og 

onkologi-teamet.

Anbefalingerne er 

baseret på nationale og 

internationale kliniske 

retningslinjer via 

BCFNZ. 

For hvert datapunkt er 

der et ikon kaldet

"CDS", der viser et pop-

up-vindue med det 

indhold, der leveres af

Cambio CDS

Anbefalinger
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Tidsplan

Optakt Udvikling

I dag
Ca. 800 patienter

1 DHB (District health Board)

Q4 2019
Aftale med BCFNZ

Q2 2020
Første version klar

Feb 2021
Projekt start

Standby pga. 

Covid-19 Drift

National udrulning?



Opsummering

• Cambio CDS er en cloud-baseret tjeneste til udvikling og

implementering af klinisk beslutningsstøtte, som kan integreres

med forskellige anvendersystemer.

• Med CDS implementeres kliniske guidelines i det daglig arbejds-

flow.

• CDS sikrer at klinikkere kan handle evidensbaseret. 

• CDS kan hjælpe med at øge patientsikkerheden og kvaliteten i 

behandlingen.

• CDS kan effektivisere arbejdsgange, da patientdata automatisk 

overføres til blanketter og regnemaskiner.



Spørgsmål?



Today Cambio is an e-healthcare company providing smart, 

reliable and user-friendly solutions to improve healthcare and 

patient safety with a market-leading position in the Nordics 

and a presence in the UK, with more than 100,000 users.

TOMORROW’S HEALTHCARE TODAY


