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DIPS Bifrost

vi bygger bro mellom klinikk og teknologi 



Sentrale byggeklosser for kliniske applikasjoner i DIPS Arena 

Åpne og internasjonale spesifikasjoner for å definere og lagre 
data. 

Vi samarbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

med å utvikle openEHR baserte kliniske modeller 

Bruk av gode kodeverk og terminologier. 

Vi har benyttet SNOMED-CT siden Norge ble medlem av 
SNOMED International i 2017. 

Low-code plattform for utvikling av kliniske applikasjoner 
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Kategoriblokk Tittel

I A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

II C00-D48 Svulster

III D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet

IV E00-E90 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

V F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

VI G00-G99 Sykdommer i nervesystemet

VII H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser

VIII H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus)

IX I00-I99 Sykdommer i sirkulasjonssystemet

X J00-J99 Sykdommer i åndedrettssystemet

XI K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet

XII L00-L99 Sykdommer i hud og underhud

XIII M00-M99 Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev

XIV N00-N99 Sykdommer i urin- og kjønnsorganer

XV O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid

XVI P00-P96 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden

XVII Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

XVIII R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

XIX S00-T98 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

XX V0n-Y98 Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall

XXI Z00-Z99 Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten

16%

Kliniske applikasjoner – omfang og behov 

Stort mangfold av 
kliniske områder.

Må tenke nytt med tanke 
på arbeidsform og 
merkantile modeller 

Innføring av strukturert 
krever fokus, plan og 
samarbeid. Involvering 
av klinikk. 



Effektiv helsetjeneste 
og forskning trenger en 
skalerbar plattform for 
kliniske metadata og 
data. 

Mengden av data øker raskt.
Mer data samles i 
helsetjenesten, og vi ser 
sensorteknologi og tilgang til 
data for nær sagt alt. 
Mer data skaper ny kunnskap 
som igjen skaper nye 
datapunkter. 
Data i e-helse er uendelige 
fraktaler. 

For å dekke behovet utvikles 
skreddersydde applikasjoner 
og databaser – «feral 
systems».
Villsystemene er en gullgruve 
av kompetanse og spesifikke 
data om pasienter og 
populasjoner.
Villsystemene medfører ofte 
teknisk gjeld og gir risiko for 
sikkerhet, forvaltning og 
omdømmerisiko. 

For å utvikle gode 
sluttbrukerapplikasjoner og 
bruke data effektivt i 
forskning trenger vi en 
plattform som håndterer 
mangfoldet av systemer i 
bruk, en rekke datakilder, 
datadefinisjoner og som 
fungerer over 
organisatoriske grenser. 

Heterogene 
data

Villsystemer Brukerstyrt En ny tilnærming

DIPS Arena



We have to understand that data-driven healthcare and research 
need competencies and skill sets that are new to us. We need to 
be able to collect, organize, store, make available and share new 
types of data and combine them with the data we are already 
collecting in our EHRs. And then we have to be able to analyse and 
draw conclusions based on these data.

- Patrik Georgii-Hemming, Chief Medical Information Officer Karolinska University 

Hospital

openEHR standards offer a potential solution to help HDO (health 
delivery organizations) CIOs (chief information officers) retain 
control of care delivery data in the long term. New capabilities built 
using these standards can provide a foundation for federated care 
record services and innovation but will require investment in 
clinical informatics skills.

- Evaluate openEHR Standards for Managing Clinical Content Across the Care Continuum, 

Gartner 2017

Messaging standards



Informasjonsmodell for tømmingsgrad i tarmen ble utviklet og 
gikk gjennom internasjonal høring i løpet av 3 måneder. 

openEHR er et internasjonalt felleskap som utvikler spesifikasjoner og 
samarbeider om å utvikle informasjonsmodeller for helsetjenesten. 



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Koloskopi som et eksempel

http://www.nagpurtoday.in/colorectal-cancer-prevention-and-treatment/08241115
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Vi trenger en ny 

dokumentmal slik at 
journalnotater og 
epikriser fra 
koloskopi blir lik 
uavhengig av hvem 

som skriver notatet.

Bestillingen



openEHR informasjonsmodeller og  
terminologier fra SNOMED-CT 



Dokumentasjon av tømmingsgrad og funn 



Epikrise- og 
journalgrunnlag 

genereres 

Rapportering til register
Gastronet



1. Forstå klinikken

2. Oppsøk kunnskap

3. Lag informasjonsmodell

4. Tilby brukergrensesnitt



Eksempel på kliniske 
fagsystem vi har utviklet og 
utvikler til DIPS Arena 



DIPS Arena er en plattform for å skape gode 

kliniske fagsystem. 

Sammen med kundene benyttes openEHR
sammen med terminologier for å skape data som 
varer hele livet ut. 

Vi ønsker tettere samarbeid med registermiljøene 

i dette arbeidet!


