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Papir, papir på strøm eller «ekte digitalisering»

Side 3

Auto-

utfylling

Direkte datainnsending

Manuell utfylling



Strukturert EPJ til Analyse

Side 4

(Felles) Informasjonsmodell – konseptuell, ikke nødvendigvis teknisk 

Felles begrepsbruk (terminologi)

Informasjonsmodell for utveksling

Teknisk samhandlingsevne



Lesjon

FHIR: Dette er en observasjon av noe, i 
forbindelse med en koloskopi utført på pasient X

Felles språk: Observasjonen er av en lesjon (SCT)

FHIR: Observasjonen har en lokalisasjon (bodySite)

Felles språk: Lokalisasjonen er kolon transversum (SCT)

Gir ingen 
mening 
uten 
hverandre



Register

EPJ

Data sendes over på overordnet nivå
- aggregering i EPJ

I EPJ registreres:

Ikke-kirurgisk biopsi av pleura, 
Åpen biopsi av pleura, Perkutan 

pleural biopsi

SNOMED CT

<<116025006 |Biopsy of pleura (procedure)|

Register etterspør:

Pleurabiopsi

Mange til en kobling
(gruppering)

Kobling til registerkode
(mapping)

SNOMED CT

116025006 |Biopsy of 

pleura (procedure)|



Register

EPJ

Data sendes over på overordnet nivå
- aggregering i EPJ

I EPJ registreres:

Ikke-kirurgisk biopsi av pleura, 
Åpen biopsi av pleura, Perkutan 

pleural biopsi

Ved analyse og 

historikk

Pleurabiopsi
Kobling til 

registerkode
(mapping)

SNOMED CT

<<116025006 |Biopsy of 

pleura (procedure)|

SNOMED CT

Presist begrep

SNOMED CT

Presist begrep

Mange til en 
kobling

(gruppering)



«Likere» variabler

 Mapping

 Koble «forskjellige» variabler, eller samlinger av 

informasjonselementer til en annen variabel

 Harmonisering av variabler

 Bli enige (eller påtvunget) bruk av samme variabel 

(uten at denne nødvendigvis er relevant i arbeidsflyt)

 Harmonisering gjennom felles begrepssamling
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Hva ligger under en aggregering?

61012002
|Chronic myocarditis
due to rheumatic heart disease (disorder)|



Aggregering gir informasjonstap…



Hvorfor beholde «all» 
informasjon

• Kan aggregeres til det registeret 
er «vant til»

• Har mer data for:
• Analyse av informasjon man ikke 

visste man hadde behov for

• Maskinlæring

• Kohort-analyse



Eksempel
Datafangst fra EPJ til kvalitetsregistrene i Kreftregisteret
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Datafangst til Kreftregisteret

+ alle andre 
kreftformer



Datafangst

35 515 krefttilfeller i 2020

=

35 515 utredningsmeldinger må 
manuelt registreres i 
Kreftregisterets portal for klinisk 
informasjon (KREMT)



Kreftdata som SNOMED CT begreper

Kreftregisteret

Mottak

EPJ

XML

KNEIP
Database KNUT

Datavarehus

SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT SNOMED CT



Mål: Spesifisere et sett med data som er nødvendig for:
- dokumentasjon av behandlingsbeslutning i journal
- utredningsmelding til kvalitetsregisteret
- analyser for å måle kvalitet i helsetjenestenEPJ

Notat fra 
tverrfagligmøte

Alternativt: Notat fra 
behandlingsbeslutning

Kreftregisterets
database

UtredningsmeldingUtredningsinformasjon Utredningsmelding

Kirurgimelding



Metode
Nei til mapping – Ja til det perfekte begrep

• Ut: Betingelser i skjemaene som kun har 
som mål å forenkle manuell registrering

• Inn: SNOMED CT begrepene med 
betingelser

• Eksempel: 
• MR bekken (utredning av endetarmen)

• MR lever (utredning av spredning til lever)

• MR annen (all annen utredning med MR)



Resultat
Utredning av tykk og endetarmskreft

• Hvordan beregne suksess?
• Antall rader vi fant SNOMED CT 

begreper

• Antall rader som må håndteres av 
informasjonsmodellen

• Antall rader med internasjonalt 
eller nasjonalt kodeverk

• Antall rader med registerspesifikt 
kodeverk

Kategorier Antall rader Andel

SNOMED CT 51 80 %

Informasjonsmodell 6 9 %

Kodeverk (nasjonalt eller internasjonalt) 3 5 %

Registerspesifikt kodeverk 4 6 %

Totalt antall rader 64

Foreløpig resultat



Plan for arbeidsprosessen per register

• Arbeidsgruppe (klinikere) enig om 
spesifikasjon av datafangst fra 
utredning (og kirurgisk behandling)

• Finne SNOMED CT begreper, 
inkludert mulig justering av 
spesifikasjon (i samråd med 
arbeidsgruppa)

• Spesifikasjon ferdigstilt
• Til Helseplattformen
• Til DIPS
• Til Kreftregisteret

• Utvikle meldinger og integrasjoner



Ressurser og forvaltning

• Ressurser fra Kreftregisteret
• 3 ansatte har fått opplæring i 

SNOMED CT
• Prosjektleder med solid kompetanse 

på data inn
• Lederrepresentant for overordnede 

beslutning

• Ressurser fra Direktoratet for 
eHelse

• Forvaltning
• Ansvaret skal deles mellom eHelsa til 

Kreftregisteret



Hvorfor kan vi lykkes nå? 

• Utvikling av Helseplattformen i 
Helse Midt-Norge

• Fra DIPS Classic til DIPS Arena i flere 
helseforetak

• Føringer for terminologi

• Et godt utgangspunkt: gjennom 
BigMed-prosjektet er det utviklet 
kreftmeldinger i DIPS Arena som er 
sendt inn til Kreftregisteret. 

www.bigmed.no



Gevinster

• Få manuelle prosesser frigir tid til 
pasientbehandling

• Data med bedre kvalitet

• Mindre mapping av data i 
transporten fra EPJ til 
Kreftregisteret

• Raskere tilbakerapportering av 
resultater til sykehusene



Takk for meg!
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