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Sundhedsterminologien sikrer konsistens i data og information på tværs 
af enheder



Udfordringer

• SNOMED CT
– Uklart formål

– Ressource allokering: 
Uddannelse og
terminologihåndtering

– Tooling: i/udenfor EPJ 
systemet

– Legacy: klassifikationer og
systemer

• Lokal terminologi i EPJ
– Risiko for redundans og

manglende gyldighed

– Dataudtræk

– Vedligehold



Hvad er SNOMED CT?
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Gyldig terminologi og meningsfyldte dataudtræk

Ohio-Lomholt eksemplet

• Patientspecifik søgning: 

”Har pt modtaget ilt?”

• Forespørgsel vha. fritekst:

”ilttilskud”eller ”ilt%” 

• Søgning på patientgrupper:

”Hvor mange patienter har 
fået lomholt ilttilskud?”

• Forespørgsel vha. fritekst:

”lomholt” 

HOSPITAL med lokal terminologi
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Gyldig terminologi og meningsfyldte dataudtræk
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Overblik

• Vedligehold: 
Eksisterer begrebet i
forvejen

• Dataudtræk: Hvilket
niveau giver 
mening?



SNOMED CTs potentiale i EPJ

• Gyldig og ensartet: 
– At en term dækker det den skal, og således både er til at adskille fra og

sammenligne med beslægtede begreber
– At der anvendes det samme begreb og helst samme term i hele

organisationen
– At der oprettes resultatsæt, der udtrykker meningsfyldte helheder

• Overblik:
– At der ikke oprettes redundante termer
– At der kan udtrækkes data på forskellige niveauer, alt efter hvad der

giver mening klinisk



Hvordan?

• Erfaringer fra Nordjylland
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Udfordringer OG løsninger

• SNOMED CT
– (U)klart formål

– Ressource allokering: 
Uddannelse og
terminologihåndtering

– Tooling: i/udenfor EPJ 
systemet

– Legacy: klassifikationer og
systemer

• Lokal terminologi i EPJ
– Risiko for redundans og

manglende gyldighed

– Dataudtræk

– Vedligehold


