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Grunnmuren danner grunnlaget for tilgang til oppdatert informasjon

 



Program for Kodeverk og terminologi   
og Harmonisering i 

Helsedataprogrammet



Hvorfor trenger vi et felles språk?

Innbygger Helsepersonell Myndigheter, eiere  
og tilsyn 

Politikere, forskere 
og innovatører

Leverandører

Standardisert språk legger til rette for sømløs informasjonsflyt

Jeg vil ha enkel og 
forståelig tilgang til 

helseinformasjon om meg 
selv og jeg vil vite at 
helsepersonale har 

tilgang til informasjonen

Jeg er ikke noen IT-
ekspert.. Jeg vil ha enkel, 
effektiv og sikker støtte til 

beslutninger, samt en 
EPJ som er moderne og 

sikker

Jeg trenger helsedata på 
personnivå, som er 

konsistent, innhentet på 
tvers av hele 

helsesektoren, og som 
kan analyseres for å ta 

riktige beslutninger

Jeg trenger data av høy 
kvalitet som kan hentes 

og leses på tvers av hele 
helsesektoren for å 

vurdere risiko, kvalitet og 
sikkerhet på tjenester

Jeg trenger standarder og 
regler, verktøy og 

ressurser for å utvikle 
løsninger av høy kvalitet,  
som kan fungere sømløst 

på tvers av 
helsesektoren

 



Dagens utfordringer Hva ønsker vi å oppnå?

Terminologi og kodeverk

Internasjonalt 
paradigmeskifte

Medisinsk koding skjer ofte 
retrospektivt (med fokus på 

finansiering) og ikke underveis i 
pasientforløpet

Ikke godt nok samsvar mellom 
dokumentasjonskrav i 

pasientforløpet, medisinsk koding 
og tilhørende systemstøtte

Stor grad av feilkoding identifisert 
i de siste rapportene fra 

Riksrevisjonen

Helseregistre benytter ulike 
kodeverk til ulike nasjonale  

formål, hvilket gjør analyse på 
tvers av registre utfordrende

Effektivisere og forbedre 
pasientforløpet

Felles 
språk

Automatisere medisinsk koding

Mer treffsikker finansiering

Bedre kvalitet på helsedata
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Helsedata    

Bidra til forbedring av helsedata, 
samt forenkle og forbedre 

medisinsk koding

Terminologi i EPJ

Felles standardisert terminologi i 
pasientforløpet

Program Kodeverk og Terminologi

Forbedre lagring, forvaltning og 
publisering av terminologi 

og kodeverk

Forvaltning

Styrke felles grunnmur for digitale tjenester
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Hvordan felles terminologi vi bidra til 
bedre helsedata

SNOMED CT som referanseterminologi



SNOMED International

 Tilslutning fra NEHS 6. juni 2016 om 
innmelding i SNOMED International

 Innmelding forankret i HOD 15.06.2016

 Startet samtidig en 3-årig behovsdrevet 
utforskningsperiode (til juni 2019).

 Offisiell innmelding 01. januar 2017.



Utprøvingsperiode – anbefaling ved innmelding

 Det anbefales at implementeringen av SNOMED CT koordineres sentralt

 Det anbefales at det etter endt 3-årig utforskningsperiode foretas en ny 
evaluering og beslutning:

1. om hvorvidt det vil være aktuelt å foreta en bredere implementering av 
SNOMED CT i EPJ systemene

2. om det fortsatt er relevans av SNOMED CT som understøttende 
terminologi til det fremtidige målbildet for strukturert journal og prosess- og 
beslutningsstøtte.



Behovet for strukturerte data

En komplett strukturert journal har behov for et 6 sifferet antall termer og koder



SNOMED CT  som referanseterminologi - mapping

ICD

ICF

NCPATC

ICPC

NLK

Eksempler

ICD

ICF ICPC

NCP

NLK

ATC

Dagens situasjon Målbilde
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Fase 1: Har SNOMED CT begreper som dekker variabler i registre?

Formål med klinisk koding: Samle klinisk informasjon på detaljert nivå som del av 
arbeidsprosessen gjennom god implementasjon. Gjenbruk til analyse, registre, deling på tvers og 
grunnlag for prosess og beslutningsstøtte.

SNOMED CT SOM Referanseterminologi for helseregistre

• Stor variasjon av antall variabler 
som er innenfor kjerneområdet til 
SNOMED:

• NPR: 9%

• Infarktregisteret: 63%

• Prostatakreftregisteret: 73%.

• Innenfor kjerneområdet fant vi 
begrep i SNOMED CT for 2/3 av 
variablene

• SNOMED CT for å kategorisere 
variabler i grupper av informasjon 
(f.eks for bruk til navigasjon i en 
Helseanalyse-plattform):

• begreper kunne kobles til 95%
innenfor kjerneområdet

• begreper kunne kobles til 70% 
totalt.



Fase 2: Utrede problemstillinger og mulige retningsvalg, identifisert i fase 1

Koder som beskrivelse av variabler: Harmoniseringsarbeid kan gi deling av data mellom 
registre og bedre søking gjennom navigasjon i variabelsamlinger.

SNOMED CT SOM Referanseterminologi for helseregistre

• Behov for felles terminologi for Administrativ data

• Strategi for registervariabler utenfor SNOMED CTs kjerneområde

• Strategi for registervariabler der begreper og andre informasjonselementer må kombineres

• Uttesting av terminologikoblede registervariabler i reelle implementasjonsprosjekter i EPJ

• Bruk av SNOMED CT for å navigere i større samlinger av variabler



Forbedring av helsedata igjennom 
forbedring av koding
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https://ehelse.no/helsedataprogrammet
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