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HVORDAN HØSTER VI FORDELENE? 
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HVILKE FORDELE? 
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Hvilke 
fordele? 

ICD10 
SNOMED 

CT 

ATC 

ICPC 
ICF 

UMLS 



I DENNE PRÆSENTATION 

o Hvilke terminologiske scenarier arbejdes der med 
i ASSESS CT? 
 

o Hvilken slags fordele medtages i analysen af 
scenarier? 
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TRE  SCENARIER 

ADOPT ALTERNATIVE ABSTAIN 



ADOPT 

ADOPT: 
Adopt SNOMED CT as pan-European 
eHealth interoperability standard. 
 
Derfor er vi i projektet interesseret i 
• SNOMED CT erfaringer på europæisk 

niveau 
• SNOMED CT i et multilingvistisk 

perspektiv og som del af 
interoperabilitetsstandarder 

• SNOMED CT Implementeringsfordele 
og omkostninger 

 



ALTERNATIVE 

ALTERNATIVE: 
Pan-European eHealth interoperability 
without SNOMED CT 
 
Derfor er vi i projektet interesseret i 
• Erfaringer med andre klassifikationer 

og terminologier på europæisk niveau 
• Alternativerne i et multilingvistisk 

perspektiv og som del af 
interoperabilitetsstandarder 

• Alternativernes implementerings-
fordele og omkostninger 

  
 



ABSTAIN 

ABSTAIN: 
No action taken, i.e. the continuation of 
national policies without any cross-
border interoperability agenda. 
 
Derfor er vi i projektet interesseret i: 
• Hvorvidt der overhovedet er 

efterspørgsel efter internationale 
terminologier og/eller de fordele de 
kan give 

• Om interoperabilitets use cases 
prioriteres lavt 

• Hvilke fordele der kan realiseres uden 
ensartning på europæisk niveau  
 

 



HVILKE FORDELE? 
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− Cimino, 1998: Desiderata 
− Chute,1998: Criteria  
− ISO standards e.g. ISO/TS 17117, 2002 

TEKNISKE KRAV TIL SUNDHEDSTERMINOLOGIER 
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[Rosenbloom,2006] 



STANDARDISERINGSORGANISATIONER 

o Sammenhængende information I patientforløb 
− Sikrere og højere kvalitet i pleje og behandling gennem guidelines og 

beslutningsstøtte som er semantisk integreret med EPJ systemerne 
− Bedre behandling over grænser (shared care), fordi der anvendes 

den samme semantiske forståelse  
 

o Analyser til kvalitetsudvikling, ledelse og forskning: 
− Overvågning af folkesundheds, evaluering af om 

kvalitetsforbedringsstrategier er succesfulde og audits 
− Understøtte klinisk forskning fra data opsamlet rutinemæssigt 

 
o Organisatoriske fordele: 

− Reducere gentalelse af tests, færre utilsigede hændelser. 
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Hvad er 
realistisk? 



IMPLEMENTERINGSERFARINGER 
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Valg af 
terminologi= sæt 

tekniske 
karakteristika 

Demonstreret 
bestemte fordele 

kvalitet/effektivitet 

Genneført et 
projekt 

Evalueret og 
rapporteret hvilke 
karakteristika der 

gjorde dette muligt 



Demonstrator: forskningsperspektiv 

Lee, Dennis, et al. "Literature review of SNOMED CT use." 
Journal of the American Medical Informatics Association 

(2013): amiajnl-2013. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Resultat af et omfattende litteraturreview viser, at forskning indenfor SNOMED CT primært foretages/er foretaget med et teoretisk fokus… Som fx.Sammenligne eller mappe snomed ct til andre terminologi- eller klassifikationssystemer…Andre studier har et  et mere præ-implementerings fokus, som fx at undersøge graden af kodningsvariabilitet – eller homogenitet.I et studie af Schultz og Cornet diskuteres SNOMED CTs ontologiske principper… og her …Pointe.. … SNOMED CT tillader høj grad ad tilpasning, og standard-betydningen af begreber ligger implicit..SNOMED CT er ikke perfekt… Og hvis modellen bruges forkert… fx ved at lade et procedurebegreb tilknyttes en plan for en patient… der måske aldrig udføres… Default betydning af procedurer er, at proceduren har forekommet… Men repræsentation af dette igennem terminologien er komplekst – og kræver anvendelse af postkoordinerede udtryk (expressions) …Balance: Skal man optimere en modellen eller skal man håndtere terminologiske udfordringer, som fx. Konsistent Repræsentation af kontekst I forbindelse med implementering.? Der er brug for viden og erfaringer med et mere implementeringsnært fokus der bidrager til en øget viden om hvordan det teoretiske potentiale ved SNOMED CT kan indfries…



SNOMED CT i et Implementeringsperspektiv 

Full-scale 
implementation of 
SNOMED CT 

No SNOMED CT 
implementation 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
ASSESS CT receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 



LAD OS SPØRGE 
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Foretaget fokusgruppeinterviews og lavet to 
sprøgeskemaundersøgelser i Europa vedrørende 
brug af sundhedsterminologi 
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Potentielle 
fordele som 

formuleret af 
standardiserings-

organisationer 

Tekniske 
karakteristika 
ved forskellige 
terminologier 

Realistiske argumenter for 
hvilke fordele der er vigtige 

og mulige at realisere og 
hvilket terminologisk setup 

det kræver (adopt, 
alternative, abstain) 

Europæiske erfaringer, meninger, drivers 



EKSEMPEL PÅ ARBEJDE MED REALISERBARE FORDELE 
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Terminologi over fagprofessionelle grænser 
 
Svensk fokusgruppe: Hvem følger op? Forstår der 
forskellige faggrupper hinandens sprog/ er de villige til at 
adoptere hinandens sprog? Det er farligt for 
patientsikkerheden 
 
Hvad skal så karakterisere terminologien: Den skal dække 
mange/alle sundhedsfaglige områder, eller det skal være 
muligt at linke eksisterende terminologier meningsfyldt 



FORDELE 
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Giraffer eller 
lavthængende frugter? 
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