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Forord
Dette dokumentet inklusiv vedlegg utgjør Direktoratet for e-helses innstilling til
beslutning vedrørende norsk innmelding i IHTSDO og anbefalinger om anskaffelse
og bruk av SNOMED CT.
Rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet ‘Felles standardisert
terminologi’ som har som mål er å bidra til innføring av en felles standardisert
helsefaglig terminologi som del av anbefalte standarder i den norske helse- og
omsorgstjenesten.
Prosjektet ‘Felles standardisert terminologi’ er en del av Program kodeverk og
terminologi som er en langsiktig satsing i Direktoratet for e-helse som har som mål
å sikre dekkende, oppdaterte kodeverk med tilhørende veiledere for å sikre høy
kvalitet i kodingen på prioriterte områder.
Direktoratet for e-helse har ledet arbeidet med rapporten og utført arbeidet i tett
samarbeid med sektoren. Prosjekteier er Alfhild Stokke (Direktoratet for e-helse).
Prosjektgruppen har bestått av prosjektleder Marianne Bårtvedt van Os
(Direktoratet for e-helse), Arnt Ole Ree (Helse Sør-Øst), Øyvind Aassve (Oslo
Universitetssykehus) og Jostein Ven (Direktoratet for e-helse).
Andre viktige bidragsytere har vært Hallvard Lærum (leder for referansegruppen,
Oslo Universitetssykehus), Rune Pedersen (Universitetssykehuset Nord-Norge),
Anders Grimsmo (NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet), Silje
Ljosland Bakke (Nasjonal IKT HF), Linn Brandt (Universitet i Oslo), Kathy Mølstad
(Norsk Sykepleier Forbund), Jørn Andre Jørgensen (Tannhelsetjenestens
Kompetansesenter Midt-Norge), Johan Gustav Bellika (Universitetssykehuset NordNorge), Per Atle Bakkevoll (Universitetssykehuset Nord-Norge), Lene Cecilie
Mathisen (Oslo Universitetssykehus), Lars Ivar Mæhlum (Haukeland
Universitetssjukehus), Thor-Einar Stemland (Haukeland Universitetssjukehus),
Hanne Narbuvold (Helsedirektoratet) Fredrik A.S.R. Hansen (Helsedirektoratet), Pia
Braathen Schønfeldt (Direktoratet for e-helse), Bjarte Aksnes (Direktoratet for ehelse), Gunhild Rognstad (Direktoratet for e-helse), Alice Lund (Direktoratet for ehelse), Gry Seland (Direktoratet for e-helse).
Prosjektet har hatt innspillmøter med Norsk Folkehelseinstitutt, Legeforeningen,
Norsk Patologforening, Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet
og Norsk Sykepleieforbund. Internt i Direktoratet for e-helse har prosjektet hatt
koordineringsmøter med En innbygger, én journal, EPJ-løftet og
velferdsteknologiprogrammet.
Prosjektet har vært presentert på viktige forankringsarenaer som EHiN i oktober
2015, NUFA i september 2015, desember 2015 og februar 2016, strategisk
referansegruppe til Program kodeverk og terminologi i november 2015.
Arbeidet er utført i perioden oktober 2015 til februar 2016.
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1. Sammendrag
Dette dokumentet inneholder en vurdering av den helsefaglige terminologien SNOMED CTs (Systemized
Nomenclature of Medicine – Clinical Terms) egnethet for den norske helsetjenesten. Rapporten skal bidra til å
fatte en beslutning om nasjonal innmelding i IHTSDO (International Health Terminology Standard Development
Organization), som er samarbeidsorganisasjonen bak SNOMED CT.
Her følger et kort sammendrag av rapporten, fordelt på de tre fokusområder: 1) helsefaglig egnethet, 2)
implementering og IKT hensyn og 3) organisering og forvaltning.

Helsefaglig egnethet
Det ble gjennomført en vurdering av SNOMED CT’s helsefaglig egnethet fra tre perspektiver: Først ble det gjort
en overordnet vurdering av SNOMED CTs helsefaglig egnethet sett ut fra terminologiens struktur, omfang og
granularitetsnivå. Dernest ble det redegjort for potensielle og ønskede effekter av terminologien på pasientrettede
arbeidsprosesser. Og til sist ble det gjennomført en analyse av utvalgte bruksscenarioer, for å kunne
sannsynliggjøre terminologiens dekningsgrad og nytteverdi.
SNOMED CT er en omfattende terminologi som primært er utviklet for detaljert og strukturert dokumentasjon av
pasientrelaterte data i elektronisk pasientjournaler eller i helseregistre. For medisinskfaglige begreper er det stort
sett høy dekningsgrad i SNOMED CT. Men flere helsefaglige områder er ikke godt dekket. Det mangler begreper
for store deler av vurderinger og tiltak innen sykepleiefaglige arbeidsområde, likeså innen funksjonsmålinger. I
tillegg er SNOMED CT i utgangspunktet ikke beregnet for aggregert rapportering, statistikk eller finansiering. For
de nevnte områdene må det brukes komplementære terminologier og mappingtabeller (f. eks. ICNP, ICF og ICD10). Granularitetsnivået gjør at klinikere har mulighet for å registrere mer detaljert informasjon enn i dag.
På den andre siden medfører omfanget og kompleksiteten av SNOMED CT utfordringer mht. praktisk bruk. Uten
god opplæring kan ulike brukere, eller de som arbeider med å tilrettelegge terminologien, komme til å velge ulike
begreper for samme fenomen. Ved bruk av SNOMED CT i EPJ er det derfor oftest utarbeidet ferdige lister med
predefinerte begreper som brukeren skal velge fra.
Analysen av bruksscenarioene underbygger disse vurderingene. Dekningsgraden er vurdert som meget bra
innenfor utvalgte områder, med potensiell merverdi i form av mulighet for mer detaljert sekundærbruk av data,
flere dekkende begreper og en entydig terminologi på tvers av prosesser, etater og landegrenser.
Kartlegging av mulige bruksområder viser at det potensielt er flere helsefaglige områder som ikke er tilstrekkelig
dekket av kodeverk i dag, og hvor det kan være naturlig at SNOMED CT introduseres. Eksempler på dette er
tannhelsetjenesten, anatomisk lokalisasjon, symptomer, substanser i forhold til allergier, organismer, kliniske
målinger og observasjoner, funn og tolkninger.
Sammenfattende er vurderingen derfor at det ikke er det helsefaglige innholdet som er til hinder for optimal bruk
av SNOMED CT, men implementeringen i EPJ-løsninger av en terminologi med en komplisert polyhierarkisk
struktur med interne relasjoner, hvor postkoordinering prinsipielt synes å være den beste løsningen. Det er
imidlertid ikke funnet noen god og effektiv løsning for en slik bruk i klinisk virksomhet. Derfor brukes
prekoordinering av begreper, noe som foreløpig begrenser potensialet og derved praktisk nytte og faglige
gevinster ved bruk av SNOMED CT. Det antas imidlertid at den pågående innføring i stor skala i USA og England
vil medføre en utvikling mot mer avansert bruk av SNOMED CT.

Implementering og IKT-hensyn
Det ble gjennomført referansebesøk eller møter med land som i noen grad har implementert eller planlegger
implementering av SNOMED CT: UK, Sverige, Finland, Danmark og Portugal. I tillegg ble aktuell litteratur som
beskriver implementasjon i andre land gjennomgått. Referansebesøkene og funn fra litteraturen har vist at en av
hovedgrunnene til at SNOMED CT ikke har blitt adoptert i større grad er utfordringer knyttet til implementering i
Felles standardisert terminologi – vurdering av SNOMED CT
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IKT-systemer. Dette gjelder spesielt de mer avanserte bruksscenarioene som analyse, semantiske datasøk samt
prosess- og beslutningsstøtte. Rapporten diskuterer to hovedtema med henblikk på dette – uavklarte forhold
mellom informasjonsmodell og SNOMED CT som terminologi, samt sammenhengen mellom gevinst og
implementeringsstrategi.
Analysen har vist at forholdet mellom informasjonsmodell og SNOMED CT teknisk sett er relativt uproblematisk
så lenge man anvender standarden som et tradisjonelt kodeverk. Det vil si at man bruker SNOMED CT-begreper
med tilhørende koder som semantiske referanser for definisjoner av enkle lister med koder som man bruker i
leverandørenes informasjonsmodeller på lik linje med for eksempel ICD-10, NCSP eller ATC. Utfordringene
kommer når man ønsker å ta i bruk SNOMED CTs relasjoner mellom begreper eller postkoordinering. Dette er en
forutsetning for å ta ut potensialet som ligger i SNOMED CT for analyse, prosess- og beslutningsstøtte.
Spørsmålet som da blir aktualisert er om det er informasjonsmodellen (arketypene) eller terminologien som skal
eie relasjonen mellom begrepene, og dermed evnen til å kunne utlede analyse- eller beslutningsstøttereglene.
Det er behov for ytterligere arbeid for å avklare hvordan man eventuelt kan realisere gevinster knyttet til analyse
og beslutningsstøtte i EPJ-systemer.
I tråd med problematikken over er det også for valg av implementasjonsstrategi et skille om hvorvidt man har
ambisjoner om å nyttiggjøre seg relasjonene mellom begrepene i SNOMED CT eller ikke. Det å bruke SNOMED
CT som en referanseterminologi for utveksling av data er teknisk sett relativt uproblematisk, men ikke så aktuelt
på områder hvor Norge har felles nasjonale kodeverk. Det å bruke SNOMED CT som grunnlag for semantiske
beskrivelser i enkle kodeverk er også relativt enkelt og sikrer at nye kodeverk utvikles på basis av en
internasjonalt forankret terminologi. Hvis man ønsker EPJ-systemer som skal bruke den innebygde logikken i
SNOMED CT til analyse, prosess og beslutningsstøtte er dette mye mer komplekst. Det er også funksjonalitet
som i liten grad er støttet i leverandørmarkedet. Det er også slik at analyse, prosess- og beslutningsstøtte ikke
trenger å forutsette bruk av SNOMED CT. Men en økt strukturering av journal med bruk av kodede begreper vil i
seg selv være støtte til slik funksjonalitet. Økt strukturering av journal er imidlertid et tema som er omdiskutert og
hvor man må vurdere de effekter dette har.
For å undersøke hvorvidt ulike leverandører i Norge planlegger å ta i bruk SNOMED CT ble det foretatt en
utspørring blant de viktigste leverandørene av IKT-systemer for helse- og omsorgstjenesten. Enkelte nasjonale
leverandører ønsker å ta i bruk SNOMED CT som enkle koder som et komplement til arketyper, og ellers
oppleves det nasjonale leverandørmarkedet som avventende, men støttende til internasjonale standarder på
området.
Gjennom intervju med to av de største amerikanske leverandørene som tilbyr registrering av SNOMED CT koder, fremkom det at den ene har implementert enkel bruk av relasjonene mellom begrepene i SNOMED CT.

Organisering og forvaltning
Resultatene fra referansebesøkene viser at det finnes ulike tilnærmingsmåter til hvordan man velger å organisere
og forvalte SNOMED CT i de ulike medlemsland, og at de ulike tilnærmingsmåtene har forskjellige administrative
og økonomiske konsekvenser. Denne rapporten belyser erfaringer og suksessfaktorer som er gjort i ulike land, og
diskuterer hvordan et nasjonalt forvaltningsorgan best kan organiseres i Norge.
Etablering av et nasjonalt forvaltningsorgan (‘National Release Center’ - NRC) er en betingelse for medlemskap i
IHTSDO. Det nasjonale forvaltningsorganet skal bistå med harmonisering og lokalisering av terminologien, f.eks.
ved å utarbeide nasjonale utvidelser, utvikle subsett og mapping til eksisterende terminologier og oversettelse til
norsk. NRC skal også fungere som grensesnitt til IHTSDO i Norge, og håndtere lisens og publisering av nye
versjoner. Forvaltningsorganet vil også ivareta oppgaver vedrørende informasjonsvirksomhet, opplæring og
utdanning relatert til terminologien.
Det anbefales at forvaltningsorganet for SNOMED CT opprettes som en kjernegruppe på 3-4 personer for å sikre
fokus og satsing på terminologien. Det er viktig å ha et sentralisert fokus for å disiplinere bruken av terminologien
og unngå at det utvikles lokale versjoner. Forvaltningsorganet kan med fordel inngå i en enhet som også omfatter
andre nasjonale terminologier for å sikre en helhetlig tilnærming.
Mht. implementering anbefaler prosjektet å oversette og tilpasse terminologien område for område. Det er
erfaringsmessig mer kostnadseffektivt og mer styrbart mht. oppfølging og implementering enn å oversette hele
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terminologien, som gjort i Sverige og Danmark. Portugal har inntil videre positiv erfaring med gradvis oversettelse
og implementering av enkle kodeverk på de områder hvor det er behov for nasjonal helsefaglig terminologi.
Prosjektet anbefaler også å utvikle håndterbare referansesett av terminologien som inneholder relevante og
konsensusbaserte termer for et spesifikt område, og på den måten lette kontroll og administrering.
Det er også viktig å ha et aktiv forhold til styring, slik at man får implementert løsninger med SNOMED CT-støtte
innenfor de bruksscenarioer man ønsker nasjonalt. Sverige har for en stor del latt implementering være opp til
Landstingene/nasjonale registre, og dette synes ikke å ha vært en optimal modell. Portugal har en litt annen
situasjon, da de har styrbare nasjonale løsninger i form av eierskap til 90 % av IKT-porteføljen i sykehusene. En
sentralisert styringsmodell synes som den mest fordelaktige for å disiplinere bruken av terminologien.
Konklusjon
Det er gode og valide argumenter både for og imot innmelding i IHTSDO, og det er også en del argumenter som
taler for å avvente en beslutning om medlemskap.
Den internasjonale kartleggingen har ikke resultert i overbevisende funn vedrørende gevinst og nytteverdi, til tross
for til dels store investeringer i flere land. SNOMED CTs omfang og kompleksitet gir utfordringer mht.
implementering av funksjonalitet utover enkelt kodeverk. EPJ-systemene mangler på det nåværende tidspunkt
funksjonalitet for å understøtte scenarier som analyse-, prosess- og beslutningsstøtte og semantiske søk fullt ut.
På grunn av uavklarte forhold rundt helhetlig bruk på terminologiområdet og uavklarte avhengigheter til tilhørende
informasjonsmodeller, kan det være en fordel å ha en strategi for hvordan man ønsker å ta SNOMED CT i bruk
innen man beslutter innmelding i IHTSDO. Utarbeidelse av en slik strategi må koordineres med forprosjektet til Én
innbygger, én journal. Det vil også være en fordel å kjenne til utviklingen av ICD-11 og den internasjonale
erfaringen med SNOMED CT, spesielt UKs storsatsing 2017-2020.
Argumenter som taler for innmelding er at det ikke finnes gode alternative terminologier med samme kliniske
omfang, granularitetsnivå og internasjonal rekkevidde som SNOMED CT. Det er derfor verdt å gjøre en reell og
praktisk utprøving av terminologien for norske forhold. Visjonen i Én innbygger, én journal forutsetter
underliggende dekkende terminologistøtte, og SNOMED CT kan være et viktig verktøy for å oppnå denne
visjonen. Samtidig må kortsiktige behov for terminologi innen tannhelse og arketyper (symptomer, kontaktårsaker,
anatomisk lokasjon) og utvikling av kliniske målinger oppfylles. SNOMED CT er vurdert egnet til disse
bruksområdene.
Prosjektet anbefaler å iverksette et utredningsprosjekt som vil inkludere SNOMED CT i et helhetlig terminologisk
målbilde, og det anbefales at dette utredningsarbeidet starter så snart det kan la seg gjøre. Anbefalingen vil derfor
bero på betraktninger med henblikk på fordeler og ulemper ved å ha SNOMED CT tilgjengelig i denne
utredningsperioden. Prosjektet vurderer at fordelene ved å ha SNOMED CT tilgjengelig i utredningsperioden
oppveier merkostnaden. Hovedgevinstene vil være at vi får en grundigere praktisk utprøving av SNOMED CT for
norske forhold, et sterkere internasjonalt samarbeid og vi oppfyller behov for aktører med umiddelbart bruk for
terminologien.
Samtidig anbefales det at implementeringen av SNOMED CT koordineres sentralt, og at det etter endt 3-årig
utforskningsperiode foretas en ny evaluering og beslutning om hvorvidt det vil være aktuelt å foreta en bredere
implementering av SNOMED CT i EPJ systemene, og dermed om fortsatt relevans av SNOMED CT som
understøttende terminologi til det fremtidige målbildet for strukturert journal og prosess- og beslutningsstøtte.
En betingelse for anbefalingen er at konklusjonen av ASSESS CT, som gjøres tilgjengelig i løpet av juni 2016, er
positiv i forhold til europeisk satsing på SNOMED CT. Signalene er på nåværende tidspunkt positive. Dette vil gi
en sterkere politisk føring for fremtiden og den videreutvikling av SNOMED CT. Hvis resultatet av ASSESS CT
prosjektet mot formodning er negativt, ønsker vi å foreta en ny vurdering sett i lys av det.

Hovedanbefaling: Beslutningsalternativ 1,5 Innmelding i IHTSDO med utforskningsperiode


Innmelding i IHTSDO



Etablere et kompetanseteam som jobber spesifikt på SNOMED CT/felles standardisert terminologi
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Arbeide på å løfte kompetansenivået vedrørende felles standardisert terminologi/SNOMED CT



Etablere utredningsprosjekt som inkluderer SNOMED CT i et fremtidig helhetlig terminologisk målbilde
for strukturert journal og prosess- og beslutningsstøtte



Følge utviklingen for ICD-11



Gjøre SNOMED CT tilgjengelig for de som har umiddelbare behov – tannhelse og arketypeutvikling



Ny evaluering og beslutning om videre implementering av SNOMED CT etter endt 3-årig
utforskningsperiode
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2. Innledning
Helsevesenet har i mange år ønsket en videreutvikling av EPJ-systemene fra dokumentasjonsorienterte systemer
til løsninger som innehar funksjonalitet for å tolke innholdet i journalen og dermed visualisere av for eksempel
trender i sentrale behandlingsdata, samt tilby prosess- og beslutningsstøtte. Dette er sentrale krav til det
1
fremtidige EPJ-systemer, også kalt neste generasjons EPJ .
En del av terminologifokuset i dag er for bruk til statistikk og rapportering med koding gjort som tillegg til
dokumentasjon i pasientjournal. For realisering av neste generasjons EPJ er det nødvendig å kode større deler
av journalinnholdet enn det som dekkes av dagens kodeverk, og en slik koding bør være basert på en felles
standardisert terminologi for hele helsetjenesten uavhengig av system og forvaltningsnivå. Områder hvor det
mangler standardisert terminologi i norsk helsetjeneste i dag inkluderer områder som kliniske målinger,
symptomer og anatomi. Ved at data dokumenteres strukturert og forstås og brukes på en entydig måte på tvers
av helseforetak og forvaltningsnivåer kan vi realisere økt grad av semantisk interoperabilitet, både for primær- og
sekundærbruk av kliniske data.
Dette prosjektet vil se på i hvilken grad SNOMED CT (Systemized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms)
kan bidra for å realisere disse målbildene for koding i neste generasjons EPJ.

Bakgrunn og mål for prosjektet
Selv om dette er utviklingstrekk som vi har sett over lang tid er det enkelte aktiviteter som har aktualisert
problemstillingen. I Meld. St. 9 (2012-2013) – «Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og
omsorgssektoren» setter regjeringen opp tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten:





Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

Standardiserte kodeverk og terminologier er viktige virkemiddel for oppnåelse av alle disse tre målene, slik at
opplysningene dokumenteres strukturert, og forstås og brukes på en entydig måte.
Beslutningen i prosjektet skal ses i sammenheng med de overordnede kriterier for Én innbygger - én journal
(heretter EIEJ), og vil også søke koblinger til EIEJs effektmål og kost-nytte betraktninger hvor det er mulig og
relevant.
Et annet initiativ som gjennomføres i parallell med dette arbeidet er det europeiske prosjektet ASSESS CT som
gjennomfører en evaluering av hvorvidt SNOMED CT bør tas i bruk som felles standard i Europa. Resultatet av
dette arbeidet vil påvirke Norge direkte.

Rapportens formål
Rapportens formål er å evaluere SNOMED CTs egnethet for norske forhold, og dermed etablere et
beslutningsgrunnlag for om Norge bør søke medlemskap i samarbeidsorganisasjonen bak SNOMED CT,
IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation).
Beslutningsgrunnlaget inneholder ikke en konkret anbefaling av hvordan SNOMED CT eventuelt skal innføres,
men vil vurdere forskjellige implementeringsstrategier relatert til ambisjonsnivå.
Implementering og bruk vil avhenge av
•
1

aktørenes ambisjonsnivå og målsetninger

Ifølge Gartners generasjonsmodell for EPJ-løsninger
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•

terminologiens helsefaglige egnethet i det enkelte tilfelle

•

tekniske mulighetsrom og kostnader

Beslutningsgrunnlagets oppbygging
Prosjektet og beslutningsgrunnlaget er delt inn i tre hovedspor. Det første gikk ut på å vurdere SNOMED CT opp
mot helsefaglig egnethet. Dette inkluderte å undersøke hvilke gevinster innføring av SNOMED CT kan gi for
kliniske prosesser og gjenbruk av data, og hvor dekkende terminologien er for de områdene som er aktuelle for
bruk i Norge. For det andre skulle beslutningsgrunnlaget belyse de implementeringsmessige konsekvensene av å
ta i bruk SNOMED CT, samt hvordan standarden kan fungere sammen med andre relevante standarder som er i
bruk i norsk helsetjeneste i dag. Det tredje sporet fokuserte på organisering og forvaltning, og vurdering av hvilke
oppgaver et nasjonalt forvaltningssenter må håndtere hvis man velger å ta i bruk SNOMED CT, samt en
vurdering av kost og nytte på nasjonalt nivå.

Figur 1: Beslutningsgrunnlagets oppbygging
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3. Bakgrunn
3.1.

Strukturert journal og beslutningsstøtte

Struktur er grunnlaget for å bruke data til analyse
Kliniske IKT-systemer har vært under stadig utvikling i Norge i over 30 år. Strukturen av informasjonen i disse
systemene bestemmer hvilken nytte man kan ha av den senere. Hvis et system organiserer fritekst i dokumenter,
kan dokumenttypen senere brukes til å hente ut relevant informasjon. Dette gjør f.eks. kirurger når de ser etter
tidligere komplikasjoner under operasjoner ved å lese dokumenter av typen "operasjonsbeskrivelse". Hvis et
system lagrer tall i navngitte felter, kan tallverdiene vises i en graf eller en tabell. Strukturert informasjon er selve
grunnlaget for å utnytte IKT, enten det gjelder støtte til å gjennomføre utredning, pleie og behandling eller analyse
av behandlingsresultatene i ettertid.
Standarder må brukes når flere parter er involvert
Innenfor hvert system er det strengt tatt ikke avgjørende hvordan informasjonen er strukturert, så lenge
bruksområdet er dekket. Men hvert IKT-system er ikke en isolert øy. Når informasjon skal sendes videre til et
annet system (eks. en svarrapport fra et laboratoriesystem til EPJ), til et annet sykehus (eks. i en henvisning eller
epikrise) eller til et kvalitetsregister, forringes innholdet om mottaker ikke tolker informasjonen på samme måte
som avsender. Slik forringelse unngås kun ved bruk av standarder. Tilsvarende behov finnes når ulike systemer
skal bruke samme regler for behandlingsprotokoller eller beslutningsstøtte, eller man skal telle opp
pasientmateriale slik at statistikken kan sammenlignes mellom sykehus. Det krever også standarder.
Varierende bruk av standarder og manglende standarder
Informasjonen i kliniske IKT-systemer er alltid strukturert på et visst nivå, men måten det gjøres på varierer svært
mye. Det finnes nasjonale standarder på enkelte områder som er godt utbredt blant systemene (eks. medisinske
og kirurgiske prosedyrekoder). Videre finnes det internasjonale standarder som er enerådende på visse områder i
Norge: f.eks. ICD-10 som diagnoseklassifisering og ATC som anvendelsesområde for legemidler. Der ulike
systemer strukturerer informasjon på ulike måter må tusenvis av datafelter kobles sammen manuelt, system for
system. Dette er et dyrt og tidkrevende arbeid som må gjentas hver gang en av partene har gjort en endring i sine
strukturer. Slike endringer kan skje hver gang et system oppgraderes, og blir en kilde til alvorlige feil som er
vanskelig å bli kvitt. Kontrollert bruk av gode standarder er en måte å komme vekk fra dette.
I Norge finnes det over 170 e-helsestandarder for IKT-systemer i helsevesenet som regulerer viktige områder,
særlig vedrørende sending av konkrete meldinger som svarrapporter, henvisninger og epikriser. Imidlertid er de
fleste av disse standardene ikke presise nok til å sikre at informasjonen i mottagende system er like detaljert som
i avgivende. I dagens svarrapporter innen patologi og radiologi er for eksempel alle strukturerte funn og koder
omgjort til ren tekst, og kan i liten grad utnyttes av mottaker. Innen medisin og helsefag finnes det viktige områder
som ikke er dekket av standarder i det hele tatt. Dette gjelder for eksempel kliniske funn som blodtrykk, puls og
temperatur, symptomer som smerte og kvalme, og anatomiske angivelser som kransarterier i hjertet og
lymfeknuter på halsen. Slike opplysninger har stor betydning for klinikernes arbeid, og det finnes faglige føringer
for hvordan fenomenene skal beskrives. Imidlertid finnes det ikke føringer for hvordan informasjonen skal lagres i
IKT-systemer, og enhver leverandør som ønsker å bygge opp slike strukturer må løse problemet på egen hånd,
og lager dermed proprietære eller kundespesifikke strukturer.
Dette fører til at samme informasjon lagres forskjellig i ulike systemer. Når vi prøver å overføre informasjonen
mellom dem, tolkes lik informasjon ulikt og vi opplever at systemene "ikke snakker sammen". Her er det behov for
gode standarder.
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3.2.

Standarder og terminologier

Det finnes forskjellige typer standarder som setter krav til innhold og bruk av IKT-systemer. Noen er utformet som
rene kravspesifikasjoner for funksjonaliteten, andre spesifiserer hvordan de ulike delene av en elektronisk
melding skal bygges opp. De sier imidlertid ikke så mye om selve innholdet, og hva det betyr. Når en lege
registrerer en måling av blodtrykk i journalen, er det informasjon som er interessant å finne tilbake til senere. Hvis
opplysningene er registrert som ren tekst i et journalnotat, for eksempel ”BT 190/110”, er det mulig å søke etter
ordet ”BT”. Dette er imidlertid ikke en presis måte å søke på. Hvis andre leger skriver ”blodtrykk 160/110” eller
”systolisk trykk 160, diastolisk trykk 110” eller andre varianter, går søket glipp av dette. Om blodtrykket legges inn
i et skjema i stedet for i ren tekst, er det lettere å finne frem informasjonen, forutsatt at man vet hvilket feltnavn
utvikleren har brukt på skjemaet. Imidlertid vil både utvikler og lege kunne velge ulike ord for blodtrykk, og ulike
måter å registrere det på, selv om det er akkurat samme måling. Her er det behov for en terminologi.
En terminologi er en samling eller et system av termer og begreper innenfor et nærmere spesifisert fagområde. I
sin enkleste form er en terminologi en liste av termer for et spesifikt domene, for eksempel allergier, symptomer,
sykdommer etc. Slike lister kan brukes som kontrollerte vokabular i IT-systemer.

3.3.

Hva er SNOMED CT?

SNOMED CT er en helsefaglig terminologi som representerer et system av begreper. SNOMED CT er ment å
skulle benyttes for strukturering av informasjon i elektroniske informasjonssystemer i helsetjenesten, og dermed
2
også som grunnlag for å kunne utveksle informasjon på en strukturert måte.
I terminologien er det over 300.000 begreper innenfor områdene sykdommer, funn, symptomer, kirurgiske og
medisinske prosedyrer, anatomisk lokalisasjon, sykdomsårsaken, substanser, mikroorganismer mm.
Begrepene i SNOMED CT er inndelt i «Concept models» med hver sine hierarkier, men med knytninger mellom
relaterte begreper på tvers av hierarkiene. Hvert enkelt begrep i den hierarkiske strukturen har en unik numerisk
og ikke-meningsbærende id, og kan ha synonymer.
SNOMED CT består av 18 «akser» eller toppdomener som strukturerer terminologien. Nedenstående tabell gir en
oversikt over toppdomener:
Tabell 2: Inndeling i topp domener i SNOMED CT

Toppdomene

Forklaring

Body structure

Anatomi, også unormal.

Clinical finding

Diagnoser, syndromer, kliniske tolkninger og symptomer.

Environment or
geographical location

Miljø, behandlings-kontekst, avdeling og geografisk område

Event

Hendelser rundt og hos pasienten

Observable entity

Målinger, observasjoner. Konsepter som krever et måltall eller resultat.

Organism

Mikroskopiske og makroskopiske organismer, for eksempel dyr, insekter, fisk, bakterier,
virus, parasitter. Makroskopiske organismer har relevans ved allergi, bittskade, gift,
fobi, og bærer av infeksiøs agens.

Pharmaceutical / biologic
product

Legemiddel, biologisk legemiddel

Physical object

Fysisk object, naturlig eller laget av mennesker

Procedure

Inngrep, prosedyre, fremgangsmåte, administrasjon

Qualifier value

Intensjon, kontekst, status, venstre/høyre, unormalt funn. Inneholder mange sosiale
aspekter som ikke umiddelbart oppfattes som modifiserende, eks. medisinsk spesialitet,
sport.

Record artifact

Bestanddeler av pasientjournalen

Situation with explicit
context

Setter konsepter i en sammenheng, har mye prekoordinerte anamnestiske
opplysninger. Har også "not suspected" og "not found"-konsepter.

2

Se også KITH Rapport nr. 06/09 (”SNOMED CT: Status for 9 land og anbefaling for videre arbeid i Norge”)
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SNOMED CT Model
Component

Metadata om SNOMED CT, eks. versjoner.

Social context

Sosiale aspekter som yrke, religion, familietilhørighet og etnisitet.

Special concept

Spesialkonsepter som ikke inngår i standard oppbygging av terminologien, eks.
alternativ medisin, unormalt prøvesvar, konsepter kun brukt til navigasjon i IT-systemer
(scoringssystemer a-d, e-g, etc.).

Specimen

Prøvemateriale

Staging and scales

Ulike scoringer og inndelinger av sykdommers tilstand og omfang

Substance

Enkeltstoffer og blandinger av alle typer inkludert kroppsvæsker

3

Mer detaljerte beskrivelser finnes i kapittel 6 i IHTSDOs SNOMED CT Starter Guide .
På tross at omfanget dekker SNOMED CT likevel ikke alle områder, og det mangler for eksempel terminologi for
laboratoriesvar.
Enkelte områder i terminologien dekkes allerede av eksisterende klassifikasjoner og terminologier, eksempelvis
ATC-kodeverket for legemidler/virkestoffer, ICD-10 for sykdommer/tilstander og kirurgiske prosedyrer av (NCSP).
Enkelte av disse som f.eks. ICD-10 og NCSP, brukes per i dag først og fremst til spesifikke
sekundærbruksområder (statistisk klassifikasjon for innsatsstyrt finansiering m.m.) som ikke er direkte relatert til
helsefaglige primærbehov mht. dokumentasjon og oppfølging av den enkelte pasient. Det er dermed ikke sikkert
at eksisterende kodeverk dekker fremtidige terminologibehov. Som et annet eksempel er ATC er i bruk i FEST, og
dermed mer direkte knyttet til klinisk bruk.
Et eksempel på et begrep i SNOMED CT viral pneumonia nedenfor:

Figur 3: Eksempel på SNOMED CT begrep

Begrepene i SNOMED er som vist definert gjennom relasjoner til andre begreper. For eksempel er «viral
pneumonia» definert gjennom relasjonene (se figur):
[Pathological process]: Infectious process
[Causative agent]: Virus
[Associated morphology]: Inflammation and consolidation
3

http://ihtsdo.org/fileadmin/user_upload/doc/download/doc_StarterGuide_Current-en-US_INT_20141202.pdf
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[Finding site]: Lung structure
I tillegg til relasjonene til andre begreper, er begrepene organisert i et polyhierarki av over- og underordnede
begreper. I eksemplet over er viral pneumonia et underbegrep til disease.
Figuren nedenfor illustrerer polyhierarkiet i SNOMED CT. Merk at enkelte noder i strukturen har flere overordnete
noder.

Figur 4 Visualisering av polyhierarki i SNOMED CT4

Begrepssystemet i SNOMED CT kan sies å uttrykke biomedisinsk terminologisk kunnskap. SNOMED CT er
utarbeidet på basis av formalismen Description Logic som gjør det mulig å uttrykke og resonnere over denne
kunnskapen, uttrykt gjennom hierarkiet og relasjonene. Hvis IT-systemene har støtte for DL-formalismen åpner
det seg en rekke muligheter som for eksempel prosesstøtte, beslutningsstøtte og kohort-søk. Det er foreløpig få
eksempler på IT-systemer som har implementert støtte for denne type formalisme. I store trekk benyttes
SNOMED CT-begreper i sin enkleste form, nemlig som kontrollert vokabular for felter i et IT-system.

3.4.

Grenseflater til andre terminologier og kodeverk

Forskjell på terminologier og klassifikasjoner
Grupperinger (f.eks. DRG koder), klassifikasjoner, terminologier og fritekst anvendes til ulike formål, og
kjennetegnes også ved at det vil være ulike krav til detaljeringsnivå for å kunne oppfylle behovet. Dette kan
illustreres som i pyramiden nedenfor.

Figur 5: Begreper anvendt til ulike formål

4

Kilde: SNOMED Clinical Terms Fundamentals. Kent Spackman, Chief Terminologist, IHTSDO. IHTSDO 2007.
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Hverken klassifikasjonssystemer eller terminologier alene kan tjene alle formålene som helseinformasjon blir
benyttet til. Det vil være behov for begge deler. Terminologier brukes primært til å registrere kliniske opplysninger
som oppstår når helsehjelpen ytes, eller på annen måte i forbindelse med behandlingsprosessen. Terminologier
må derfor være finmaskete og detaljerte, slik at de kan beskrive kliniske hendelser på en god måte.
Klassifikasjonssystemer skal primært tjene et statistisk formål, og understøtter sekundærbruk som finansiering,
rapportering, planlegging, kvalitetsutvikling eller andre administrative funksjoner. Hovedforskjellene mellom
terminologier og klassifikasjoner illustreres nedenfor.

Tabell 6: Forskjeller på terminologi og klassifikasjon

Aktør
Kilde
Tid
Mål/formål

Kodesystem

Eksempler

Terminologier
Helsepersonell
Det tjenesteyteren kan observere, teste eller
på annen måte skaffe til veie fra pasienten
Brukes til å registrere informasjon når
helsehjelpen ytes
Dokumentere informasjon om pasienten og
om pasientkontakten iht
profesjonsstandarder og for å dekke
helsetjenestens behov
Polyhierarkisk – Kliniker kan være så
spesifikk eller så generell som han/hun
ønsker.
Spesifisitet oppnås gjennom å tillate flere
koder eller kombinasjoner av koder, eller
fritekst. Uspesifikke verdier som «Ikke
klassifisert annet sted» er som regel ikke
inkludert i terminologier.
Mer robust datagjenfinning.
Mer detaljer og flere kliniske termer

SNOMED CT, LOINC, Read Codes

Klassifikasjoner
Personell som håndterer pasientjournaler
(Helsepersonell og administrativt personell)
Pasientjournaler slik de framstår under
pasientkontakten
Brukes til å registrere klinisk informasjon
etter at pasientkontakten er avsluttet.
Identifisere en enkelt primær
utskrivningsdiagnose eller prosedyre for
morbiditets- og mortalitetsstatistikk som
grunnlag for refusjons- eller
finansieringsformål.
Ett hierarki med inklusjons- og
eksklusjonskriterier for å unngå
overlappende kategorier.
«Annen spesifisert» og «Ikke klassifisert
annet sted»-kategorier inkludert for å kode
tilfeller der journalinformasjonen er mer
spesifikk enn kodesystemet.
Datagjenfinning har begrensninger.
Ikke så detaljert og færre kliniske termer.
ICPC-2, ICD-10, ICD-10-AM, OPCS-4

Sambruk av SNOMED CT og klassifikasjoner
Land som har tatt i bruk SNOMED CT benytter samtidig flere tradisjonelle terminologier (kodeverk og
klassifikasjoner) for rapportering av bl.a. statistikk og for finansiering. SNOMED CT er utviklet for å registrere
detaljert journaldokumentasjon, men er lite egnet for produksjon av statistikk og til finansieringsformål.
Dersom SNOMED CT tas i bruk i Norge vil det derfor fortsatt være nødvendig å bruke sykdomsklassifikasjonen
ICD-10, de kirurgiske, medisinske og radiologiske prosedyrekodeverk (NSCP, NSMP og NCRP),
laboratoriekodeverket (NLK) og ATC (legemidler) på samme måte som i dag. Det antas også at ICF
(funksjonsmåling) og ICNP (sykepleieklassifikasjon) blir tatt i bruk som nødvendig komplettering til øvrige
klassifikasjoner.
I England er det vedtatt en strategi om at SNOMED CT skal brukes som eneste terminologi i all
pasientbehandling. Dette er under realisering ved at enkelte sykehus nå primært benytter SNOMED CT til
journaldokumentasjon for sykdommer og utførte prosedyrer. Samtidig mappes SNOMED CT-koder til ICD-10 og
prosedyrekodeverket OPCS-4, som benyttes til rapportering til epidemiologiske registre og til finansieringsformål.
Dette viser at selv om man forsøker primært å bruke en felles terminologi som SNOMED CT i EPJ, er det fortsatt
nødvendig å bruke de tradisjonelle terminologiene. Dette er fordi de er utviklet til ulike formål, og dermed er de
egnet til ulikt bruk.
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Anvendelse av SNOMED CT
SNOMED CT er svært detaljert, og dekker mange områder. For å kunne vurdere hvilke områder SNOMED CT
bør brukes til, utviklet vi et tematisk klassifikasjonssystem for e-helsestandarder (se vedlegg B). Systemet deles
grovt sett inn i fenomener som eksisterer naturlig (pasient og omgivelser), og de som finnes som en funksjon av
organisasjon og kultur. Av sistnevnte fokuserer vi på arbeidsprosesser i helsetjenesten. Vi klassifiserte de 173
publiserte standardene fra referansekatalogen på ehelse.no til en eller flere kategorier i dette systemet, og
deretter gjorde vi tilsvarende med SNOMED CT og beslektede terminologier.
Ved å sammenligne områder som dekkes av SNOMED CT og/eller eksisterende terminologier fikk vi en oversikt
som viste 30 anvendelsesområder, hvor av 13 ikke er dekket i dag (grønn bakgrunn i tabellen):

Figur 7: SNOMED CT bruksområder

På noen områder det funnet at SNOMED CT er mer detaljert, for eksempel diagnoser og helseproblemer eller
medisinsk kritiske tilstander (sammenlignet med ICD-10). Der det allerede finnes terminologier i bruk, er det
aktuelt å undersøke i hvilke grad de er mappet til SNOMED CT.
Se også vedlegg B for nærmere beskrivelse og detaljer om TKeS, inkl. mapping til SNOMED CTs topp domener.

Mapping mellom SNOMED CT og ulike klassifikasjoner
Det planlegges, utvikles og eksisterer mapping fra SNOMED CT til ulike statistiske klassifikasjoner. Disse
mappingene er foreløpig ikke perfekte, og heller ikke entydige. Detaljeringsgrad og innhold i terminologiene er
ulike, likeså reglene for bruk. En mapping motsatt vei, fra en overordnet klassifikasjon til en detaljert terminologi
som SNOMED CT, kan derimot ikke benyttes uten manuelle valg mellom mange alternativer (én til mange
mapping).
Imidlertid kan ofte en én til én mapping utføres fra kategorier i klassifikasjonen til SNOMED CT. På den måten
kan man generere et subsett av SNOMED CT som kan benyttes parallelt med bruk av klassifikasjonen. Det skjer
altså en parallell registrering av SNOMED CT-koder og kodene fra annen klassifikasjon som er i bruk.
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Oversikt over terminologier og mapping fra SNOMED CT
Tabell 8: Oversikt over terminologier og mapping fra SNOMED CT

Terminologi
ICD-10
ICD-11

ICPC-2

Prosedyrekodeverk (norske)
NCSP, NCMP, NCRP

OPCS-4 (brukes bl.a. i NHS
UK)
LOINC
NPU (som NLK er basert på)

ATC

Patologikodeverket (basert
på gammel versjon av
SNOMED)
ICF
ICNP

MESH

Område
Diagnoser og helseproblemer\ Somatiske tilstander
Diagnoser og helseproblemer\ Psykiske tilstander
Diagnoser og helseproblemer\ Somatiske tilstander
Diagnoser og helseproblemer\ Psykiske tilstander
Pasientens tilstand\ Symptomer

Mappet fra SNOMED CT?
Ja
Planlegges

Diagnoser og helseproblemer\ Somatiske tilstander
Diagnoser og helseproblemer\ Psykiske tilstander
Diagnoser og helseproblemer\ Sosiale forhold
Tiltak innen medisin\ Generiske tiltak
Tiltak innen medisin\ Spesialiserte tiltak\ Allmennmedisin
Dokumentasjon\ Innhold
Målinger og obs.\ Bildedannende unders.\ Undersøkelsestype\
Radiologi
Målinger og obs.\ Bildedannende unders.\ Undersøkelsestype\
Nukleærmedisin
Målinger og obs.\ Målinger med MTU
Tiltak innen medisin\ Spesialiserte tiltak\ (34 spesialiteter)
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Bildedannende us.\
Radiologi
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Bildedannende us.\
Nukleærmedisin
Rapportering og finansiering\ Virksomhetsregistrering\ Innhold
Rapportering og finansiering\ Finansiering av helsetjenesten\
Innhold
Medisinske tjenester\ Bildedannende tjenester\ Radiologi
Medisinske tjenester\ Bildedannende tjenester\ Nukleærmedisin
Tiltak innen medisin

Ja

Målinger og obs.\ Laboratorieunders.
Målinger og obs.\ Kliniske målinger og obs.
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Laboratorieunders.\
Immunologi og transf.med.
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Laboratorieunders.\
Klinisk farmakologi
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Laboratorieunders.\
Medisinsk biokjemi
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Laboratorieunders.\
Medisinsk mikrobiologi
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Laboratorieunders.\
Medisinskl genetikk
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Laboratorieunders.\
Patologi
Målinger og obs.\ Laboratorieunders.\ Undersøkelsestyper\
Immunologi og transf.med.
Målinger og obs.\ Laboratorieunders.\ Undersøkelsestyper\
Klinisk farmakologi
Målinger og obs.\ Laboratorieunders.\ Undersøkelsestyper\
Medisinsk biokjemi
Målinger og obs.\ Laboratorieunders.\ Undersøkelsestyper\
Medisinsk genetikk
Målinger og obs.\ Laboratorieunders.\ Undersøkelsestyper\
Medisinsk mikrobiologi
Målinger og obs.\ Laboratorieunders.\ Undersøkelsestyper\
Patologi
Målinger og obs.\ Laboratorieunders.\ Prøvemateriale
Tiltak innen medisin\ Generiske tiltak\ Behandling med
legemidler
Tiltak innen medisin\ Generiske tiltak\ Væskebehandling
Tiltak innen medisin\ Generiske tiltak\ Ernæring
Målinger og obs.\ Laboratorieunders.\ Undersøkelsestyper\
Patologi
Tiltak innen medisin\ Spesialiserte tiltak\ 33.Patologi
Kommunikasjon\ Bestilling av tjenester\ Laboratorieunders.\
Patologi\ Svarrapportering
Målinger og obs.\ Kliniske målinger og obs.
Scoringer og stadieinndelinger
Pasientens funksjon
Diagnoser og helseproblemer
Kliniske funn og tolkninger
Symptomer og resultater
Pasientens funksjon
Tiltak innen sykepleie
Dokumentasjon\ Innhold

Samarbeidsavtale

Forskning\ Publisering

Ja (ikke offisiell mapping fra
IHTSDO)
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Kommentarer til noen av mappingene:
ICD-10 og ICPC-2
For mapping mellom SNOMED CT og ICD-10 foreligger det en offisiell utgave som vedlikeholdes av IHTSDO. For
statistiske klassifikasjoner som ICD-10 (sykdomsklassifikasjon) og ICPC-2 (for allmennmedisin) er det mest
aktuelt å mappe fra SNOMED CT til klassifikasjonen. I en slik mapping vil ofte mange sykdommer havne i samme
sykdomskategori i ICD-10, og spesielt i ICPC-2, fordi klassifikasjonen er utviklet for statistikk der ulike sykdommer
og helseplager samles i kategorier. ICD-10 har mange regler for korrekt koding, avhengig av pasientens alder,
kjønn, evt. svangerskap, alvorlighetsgrad av infeksjoner, om sykdommen er medfødt etc. For å kode i henhold til
regler i ICD-10 må man derfor ha tilgang til andre opplysninger enn de som kan uttrykkes med SNOMED CT.
ICD-11
I utgangspunktet har ICD-11 og SNOMED CT to ulike funksjoner. ICD-11 skal være en videreføring av
sykdomsklassifikasjonen ICD-10 for statistikk og rapportering, mens SNOMED CT skal være terminologien som
brukes av klinikere direkte ved dokumentasjon av sykdom, undersøkelse og behandling. På grunn av disse ulike
formålene har det historisk sett vært en stor avstand mellom granulariteten i terminologiene. ICD-11 er fortsatt i
spesifikasjonsfasen, men det fremgår at den vil omfatte mye mer detaljerte begreper enn tidligere. ICD-11
omfatter, i motsetning til ICD-10, flere nye områder og mer detaljering av f.eks. symptomer, anatomi,
sykdommens varighet, alvorlighetsgrad, lokalisering etc. som en del av et Foundation Layer som representerer
støtteinformasjon. I tillegg utvikles deriverte klassifikasjoner som går enda dypere i beskrivelsen av enkelte
områder som tannhelse, hud og nevrologi.
ICD-11 går også videre på den teknologiske siden med funksjonalitet basert blant annet på post-koordinering.
Disse utviklingstrekkene gjør at spørsmålet reiser seg om i hvilken grad det eventuelt finnes overlapp mellom
standardene, og hvilke utfordringer som kan oppstå i forbindelse med å implementere disse atskilte, men likevel
omfattende og implementasjonskrevende standardene i de samme systemene.
NSCP, NCMP, NCRP
For de nasjonale prosedyreklassifikasjonene (kirurgi, medisin og radiologi) eksisterer det ikke noen mapping mot
SNOMED CT.
Laboratoriekodeverk
For NPU (som NLK er basert på) finnes det en samarbeidsavtale med IHTSDO hvor man ser på hvordan
modellene til de to terminologiene kan relateres og harmoniseres. Dette gjelder også for LOINC, men LOINC er
ikke i bruk i Norge.
ATC
SNOMED CT er ikke offisielt mappet til legemiddelklassifikasjonen ATC. England har imidlertid gått over til bruk
av SNOMED CT terminologi i stedet for ATC, mens Danmark vurderer tilsvarende omlegging til SNOMED CT
som legemiddelterminologi.
Patologikodeverket
SNOMED CT har historie helt tilbake til Systemised Nomenclature for Pathology (SNOP). SNOP ble avløst av
Systemised Nomenclature of Medicine (SNOMED). SNOMED II lå til grunn for Den norske SNOMED, som fra
1999 til i dag er benyttet ved norske patologiavdelinger. Patologene i Norge ønsker ikke å gå over til SNOMED
CT, da de på nåværende tidspunkt ikke finner det dekkende eller hensiktsmessig for fagområdet. Direktoratet for
e-helse utarbeider dette året et revidert kodeverk (Norsk patologikodeverk) for å dekke dagens behov. Norsk
patologiforening ser for seg at det er mulig å gå over til SNOMED CT på sikt, hvis Norge velger å bli medlem av
IHTSDO.
ICF (klassifikasjon for funksjonsmålinger)
ICF er ikke tatt i bruk i Norge, men er oversatt og det er utført noen utprøvinger, spesielt innen fysioterapi.
SNOMED CT inneholder lite strukturert vurdering av funksjonsevne som dekkes av flere av aksene i ICF. Dette
gjelder spesielt innen områdene aktiviteter og deltakelse, miljøfaktorer og personlige faktorer. Generelt har
pasientens funksjon bare delvis dekning i SNOMED CT, og her har IHTSDO selv antydet at ICF er et mer egnet
alternativ
ICNP (Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis)
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Terminologien ICNP er utviklet av International Council of Nursing som samarbeider med Verdens
helseorganisasjon om globale helseproblemer. Terminologien er utarbeidet med sikte på dokumentasjon i
pasientjournalen. ICNP er oversatt til norsk og inneholder over 4000 begreper. Sykepleieforbundet anbefaler at
ICNP tas i bruk som standard for sykepleietjenesten. I Norge er det foreløpig utført piloteringer for å utvikle og
teste standardiserte planer i en elektronisk pasientjournal ved bruk av ICNP.
Internasjonalt er det utført én til én mapping mot SNOMED CT, og derved etablert et subsett. Mapping fra
SNOMED CT til ICNP fremstår som presise, men vesentlige deler av ICNP er ikke dekket. Totalt er 87 % av ICNP
termer dekket av SNOMED CT begreper, og det finnes 196 ICNP diagnoser som ikke har en ekvivalent i
SNOMED CT. Særlig er det områder med sykepleiespesifikke tiltak og risiko for sykdom som savnes. Dette betyr
at SNOMED CT sin rolle som oversetter mellom leger og sykepleieres begreper fortsatt er begrenset.
Det anbefales en vurdering av felles terminologi for sykepleieområdet. I dag benyttes delvis eldre klassifikasjoner
som ikke vedlikeholdes i Norge.

MESH (Medical Subject Headings)
MESH er utviklet for indeksering og gjenfinning av litteratur og er under oversettelse til norsk:
http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter/medical-subject-headings-mesh-oversatt-til-norsk. MESH inneholder
ca. 27 000 begreper. En internasjonal mapping mot SNOMED CT viste at ca. halvparten av begrepene kunne
gjenfinnes i SNOMED CT.

3.5.

Prekoordinering vs. postkoordinering

SNOMED i tidligere versjoner (II/III/International) bestod av flere akser (topografi, morfologi, etiologi, funksjon,
prosedyre m.fl.). Koder fra de ulike aksene måtte kombineres for å lage «kliniske utsagn». En slik tilnærming kan
fungere når det er etablert en avgrenset syntaks for kombinasjonen av elementene i
klassifikasjonen/terminologien.
Matematisk er antallet begreper innen en gitt terminologi/klassifikasjon gitt ved produktet av antall begreper i hver
av aksene. I større terminologier bestående av flere akser/dimensjoner vil det bli enormt mange begreper
(«combinatiorial explosion») når man fritt setter sammen begrepene fra de ulike aksene. Imidlertid vil det være
mange meningsløse kombinasjoner, så til en viss grad kan man komme unna kombinatorikk-problemet ved å
manuelt «prekoordinere» kliniske meningsfulle begreper («sette sammen på forhånd») med utgangspunkt i
begrepene i de ulike aksene, samt sette på kliniske meningsfulle navn. En slik prekoordinering gjør at de kliniske
begrepene er direkte tilgjengelige uten at brukeren må bygge disse begrepene for hver gang det er aktuelt å
bruke dem. Når brukeren må kombinere begrepene fra de ulike aksene selv kalles det å postkoordinere.
Selv ved denne metoden vil resultatet bli et stort antall begreper. En utfordring blir da å avgrense eller finne fram
til de aktuelle begrepene. Også med SNOMED CT vil det oppstå tilfeller der ønskede kombinasjoner fra aksene
ikke finnes i terminologien og i slike tilfeller må man postkoordinere. Det vil derfor være behov for å ha en
metodikk som gjør det mulig å postkoordinere begreper. Det må da foreligge en syntaks som bestemmer hva som
kan settes sammen basert på en underliggende begrepsmodell.
Nedenfor følger et eksempel på prekoordinering og postkoordinering. Til venstre i bildet henvises det til en
prekoordinert variant av begrepet «Abrasion of the left knee». På høyre side er samme begrep registrert i en postkoordinert variant, der tre ulike begreper og deres relasjoner registreres.
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Figur 9: Prekoordinering vs postkoordinering

Den prekoordinerte varianten er laget på forhånd og tilordnet én kode. En post-koordinert variant er et begrep
som du lager fra andre begrep når du trenger det. Merk: det prekoordinerte begrepet har også informasjon om
hvilke begreper det er bygget opp av. Denne informasjonen finnes i terminologien, men det kan være krevende å
ta med/bruke denne informasjonen i helseinformasjonsystemet.
Ulempen med postkoordinering er at brukeren kan måtte bruke lengre tid på registrere dataene, avhengig av
hvordan kodeverket er implementert.
Implementasjonsmessig er prekoordinering enklere å håndtere, men i teorien vil postkoordinering være det beste
alternativet, da det er mer fleksibelt og målrettet, men postkoordinering gir vesentlig større utfordringer
implementasjonsmessig for å kunne gjenbruke data og oppnå beslutningsstøtte, forskning osv.
Våre undersøkelser har vist at støtte for postkoordinering i IKT-systemer er lav og at postkoordinering krever at
klinikerne har en viss nivå av forståelse for SNOMED CTs konseptmodell når de definerer nye begreper.
Et alternativ til postkoordinering er at brukeren får registrere et foreløpig begrep med en selvvalgt term som i
ettertid blir prekoordinert.
Fordeler og ulemper ved pre- og postkoordinering er sammenfattet i nedenstående tabell:

Tabell 10: Fordeler og ulemper ved pre- og postkoordinering

Prekoordinering

Postkoordinering

Fordeler

Enklere å håndtere med
eksisterende verktøy

Valide begreper

Enkelt å lagre




Fleksibelt
Mindre omfattende

Ulemper

Må sørge for å være så komplett som
mulig

Delelementene av termene ikke
nødvendigvis tilgjengelig

Terminologien kan bli veldig omfattende

Lite fleksibilitet, som gir utfordringer når
man ikke finner det begrepet man
trenger, eller ønsker å utvide akser

Krever syntaks for å sikre at kun
meningsfulle begreper postkoordineres

Behov for strategi for lagring iht modell

Vanskelig å vedlikeholde med
eksisterende verktøy
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4. Kartlegging av internasjonale erfaringer med
SNOMED CT
Formålet med den internasjonale kartleggingen var å undersøke hvilke erfaringer som er gjort i forbindelse med
implementering av SNOMED CT, mht. oppnådde resultater, innføringsgrad, bruksområder og organisering, samt
å etablere et nettverk for erfaring og læring.
Den internasjonale kartleggingen er gjennomført gjennom kvalitative intervju med utvalgte medlemsland I tillegg
har prosjektet deltatt i ASSESS-CT som er et europeisk prosjekt som evaluerer SNOMED CTs egnethet for
oppnåelse av semantisk interoperabilitet på europeisk nivå.

4.1.

Internasjonale referansebesøk

Det ble gjennomført fire referansebesøk. Det ble forventet at disse besøkene skulle gi danne et godt grunnlag for
å vurdere SNOMED CTs helsefaglige egnethet, til å evaluere hvordan SNOMED CT best skal kunne
implementeres i IKT-systemer, og gi gode råd og veiledning til hvordan organiseringen og forvaltningen av
SNOMED CT erfaringsmessig best kan utføres.
Pr.01.01.2016 består IHTSDO av 27 medlemsland:

Figur 11: IHTSDO medlemsland per 01.01.2016

Evalueringskriteriene for utvelgelse av land som til sammen kunne forventes å gi et representativt
erfaringsgrunnlag var:





Minst ett ikke-engelskspråklig land (Danmark, Sverige, Portugal)
Minst ett land med 5+ års erfaring med SNOMED CT (Storbritannia, Danmark, Sverige)
Minst ett land med tilsvarende organisering/styringsmodell som den norske helsetjenesten (Danmark,
Sverige)
Gjerne ett land som har blitt medlem siste 1-2 år (Portugal)

I tillegg ville vi kartlegge eventuelle andre land som vurderer innmelding i IHTSDO, samt deres tilnærming til
innføring (Finland).
I retrospekt kan vi se at det kunne ha vært formålstjenlig - og gitt ytterligere tyngde til beslutningsgrunnlaget - og
hatt anledning til å undersøke implementeringene i USA nærmere. Vi har hatt tilgang til noe litteratur og har
gjennomført et videointervju med EPIC i USA og med Cerner i Norge. Litteraturen og intervjuene gir noen
indikasjoner på hvilke erfaringer som har blitt gjort med prosess- og beslutningsstøtte på det amerikanske
markedet. Vi har dog ikke hatt mulighet for å undersøke dette i nærmere detalj innenfor rammene av dette
prosjekt.
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De viktigste temaene som ble diskutert under intervjuene inkluderer
■
■
■
■
■
■
■

Avgjørende faktorer når det ble besluttet å søke medlemskap i IHTSDO
Ambisjonsnivå for implementeringen(e)
Innføringsgrad
Bruksområder
Hvilke gevinster har SNOMED CT tilført
Erfaringer mht. implementeringsstrategi
Erfaringer mht. dekningsgrad, oversettelse, organisering og forvaltning

Intervjuguiden er gjengitt i sin helhet i vedlegg C.

4.1.1.

Referansebesøk i Storbritannia

HSCIC (Health and Social Care Information Center) er en del av NHS (National Health Service), og yter tjenester
til en befolkning i England, Scotland, Wales og Nord Irland på til sammen 63 millioner mennesker.
Storbritannia har hatt SNOMED CT tilgjengelig siden 2002. De har hatt den fordel av at SNOMED CT til dels
bygger på Read Codes, terminologien som har blitt anvendt i den britiske primærhelsetjenesten inntil nå. Det er
besluttet på nasjonalt nivå at primærlegene skal skifte ut Read Codes med SNOMED CT i 2017, og SNOMED CT
forventes å være fullt implementert i primærhelsetjenesten i 2020. NHS har også vedtatt at man ikke skal
anskaffe noen systemer som ikke støtter SNOMED CT fremover.
Det er stor variasjon i hvor langt man er kommet med elektronisk journal i spesialisthelsetjenesten. Det er fortsatt
mye bruk av papirjournaler, men alle sykehus i England skal bruke EPJ innen 2018. For de sykehus som
anvender EPJ, er bruken av SNOMED CT økende. Motivasjonen for dette er at man på sikt ønsker å kunne
utveksle informasjon med primærhelsetjenesten, som vil bruke SNOMED CT.
Legemiddelkatalogen i Storbritannia, Dm+d, er basert på SNOMED CT. Alle legemidler har SNOMED CT id og
format. Relasjonene er implisitt i kodene og hierarkiet anvendes ikke. Teknisk team oversetter dm+d data og
legger inn i SNOMED CT.
Diskusjonen om hvordan man best implementerer SNOMED CT pågår fortsatt i Storbritannia. Skal terminologien
baseres på en informasjonsmodell, eller skal informasjonsmodellen utarbeides på bakgrunn av terminologien? På
nåværende tidspunkt arbeides det mot at det er mest fordelaktig at terminologien baseres på en
informasjonsmodell.
Erfaringene gjort i Storbritannia så langt er at det inntil videre ikke foreligger overbevisende eksempler på
SNOMED CTs nytteverdi. SNOMED CT er sporadisk brukt, og det er ingen overordnet strategi for
implementeringen. Produktet begynner å modne, og helsetjenesten er blitt mer mottakelige for SNOMED CT, og
forsøker å bruke terminologien. Kravet fra myndighetenes side har selvsagt en forsterkende effekt på dette.
Forvaltningen av SNOMED CT i Storbritannia blir ivaretatt som én av mange oppgaver i UKTC (UK Terminology
Centre). Dette senteret har 140 ansatte, hvorav det er ansatt 10-15 kliniske innholdsforfattere som fokuserer på
SNOMED CT. Alle har klinisk bakgrunn, og man innhenter i tillegg ekspertise fra flere ekspertkilder ved behov.
Storbritannia har et eget verktøy til forvaltning av terminologien, CLIVE. Det vedlikeholdes en nasjonal utvidelse
av terminologien med om lag 70 000 begreper som ofte består av prekoordinerte og spesifikke ikke-helsefaglige
begreper som benyttes til rapporteringsformål. Disse har liten overføringsverdi til andre nasjoner.

4.1.2.

Referansebesøk i Danmark

SNOMED CT ble valgt som terminologi i relasjon til beslutningen om å innføre G-EPJ (Grundstruktur for
Elektronisk Patientjournal) i Danmark i 2003-2004. På grunn av den initiale tanken om å la SNOMED CT fungere
som terminologi til understøttelse av G-EPJ, ble det besluttet å oversette alle begreper og termer.
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Det politiske klima skiftet, og målsetting om å innføre G-EPJ viste seg å være for ambisiøst og utfordrende, og GEPJ initiativet ble derfor stoppet. Oversettelsen av SNOMED CT fortsatte, og man har i dag derfor en fullstendig
oversatt terminologi, som man ønsker å finne anvendelsesmuligheter for.
Aktuelle bruksområder for SNOMED CT i Danmark inkluderer
-

-

MiBa (danske mikrobiologidatabasen) hvor mikrobiologiresultater mappes til SNOMED CT.
SNOMED CT ønskes også anvendt som fundament for den nye danske legemiddelterminologien som vil
være utgangspunkt for beslutningsstøtte og legemiddelallergiregister. SNOMED CT vil erstatte
Sundhedsstyrelsens medisinpriser - «Taksten» - og tilhørende ATC koder, oppleves som mangelfull på
sentrale områder.
Sykepleiedokumentasjon – samarbeid med region Midtjylland om helsefaglig innhold. Mulighet for
strukturerte data til ledelsesinformasjon, statistikk og forskning.
Kommunernes Landsforening KL har et prosjekt som benytter SNOMED CT til beskrivelse av tilstander
hos borgerne og innsatser som ytes.
EPJ implementeringen i Hovedstadsregionen - «Sundhedsplatformen».

Innføring av EPIC i Hovedstadsregionen fokuserer i liten grad på internasjonal terminologi og datastrukturer, og
SNOMED CT benyttes som referanseterminologi ved å mappe SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikations System
= dansk versjon av ICD-10, NCSP m.fl.) kodetekst til SNOMED CT. Det er ingen tilgjengelige planer for mer
avansert bruk av SNOMED CT i EPJ.
NRC i Danmark består av to personer som administrerer publiseringer og referansesett, og vedlikeholder den
danske ekstensjonen av SNOMED CT. De veileder vedrørende anvendelse, lisenser, opplæring og
implementering, og deltar i internasjonalt samarbeid. Det er viktig med strategisk tyngde for å få sektoren til å ta i
bruk terminologien. Sundhedsstyrelsen opplever ikke å ha nok tyngde for å få startet utbredelsen.

4.1.3.

Referansebesøk i Portugal

Portugal ble medlem av IHTSDO i januar 2014, og er derfor et av de yngste medlemmene av IHTSDO.
Staten leverer IT løsninger til helsevesenet, via SPMS (Servicios Parthilados do Ministerio da Saude) og 90 % av
offentlige sykehus og primærhelsetjenesten bruker SPMS sine IT løsninger. Staten har derved kontroll over om
informasjonsmodeller og integrasjoner i 90 % av markedet, hvilket gir dem en unik posisjon i forhold til mange
andre land.
Portugal har et terminologisenter bestående av 2,5 FTE som håndterer alle oppgaver i forhold til å ta i bruk
SNOMED CT. De har et høyt aktivitetsnivå, og en klar strategi for hvordan de vil innføre SNOMED CT område for
område. I stedet for å oversette alt, og implementere SNOMED CT bredt, er det valgt en implementeringsmetode
hvor man tar use case for use case, evaluerer nytteverdi og implementerer målrettet. Utvikling og oversetting av
subsett for legemidler, allergier, reaksjoner, vaksiner er startet, og planlegges for patologi. Det er ikke planer om
avansert bruk av SNOMED CT i form av prosess- og beslutningsstøtte foreløpig, mest som kontrollert vokabular.
Det anvendes terminologiserver for distribusjon av kodeverk, også for mapping og oversettelse.
Motivasjonen for å bli medlem av IHTSDO var primært det internasjonale perspektivet, og den strategiske
viktigheten av f.eks. epSOS-prosjektet. Dessuten var granularitetsnivået en avgjørende faktor for at SNOMED CT
ble valgt som terminologi.
Andre nyttige erfaringer fra Portugal er at referansesett fremheves som viktige, og det er nyttig å kun oversette
det som er relevant. Det er videre viktig å arbeide med opplæring og promotering; spre budskapet om fordelene
med strukturert informasjon. Brukere vil gjerne anvende strukturert språk hvis det er gjort enkelt for dem, og det
gir umiddelbare fordeler. Det er også viktig hvem som kommer med pålegg om bruk av terminologien, og at det
bør være fra en som representerer helsefag.
Portugal har også utstrakt bruk av ICNP. ICNP anvendes av 95 % av primærhelsetjenesten og 80 % av
spesialisthelsetjenesten inkl. sykehus. Suksessfaktoren for ICNP i Portugal er partnerskap/samarbeid mellom
utdanningsinstitusjoner, sykehus og myndigheter. ICNP og SNOMED CT har ennå ikke blitt forent i Portugal, men
det planlegges å integreres innen utvalgte bruksscenarioer, f.eks. innen diabetes.
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4.1.4.

Referansebesøk i Sverige

Sverige har hatt SNOMED CT tilgjengelig siden 2007, og har oversatt det meste av terminologien over en
femårsperiode med en samlet innføringskostnad på ca. 100 MSEK (jf. Vedlegg F).
SNOMED CT vektlegges som felles språk i helsetjenesten. Sverige bruker data basert på SNOMED CT til
kvalitetsregistre, hvilket forutsetter at man har oversatt hele terminologien. Det oppleves derfor som positivt at
man nå har oversatt hele terminologien.
Det gjennomføres pt to interessante prosjekter
■

■

‘Uppmerksomhetsinformasjon’ hvor formålet er å oppnå en felles nasjonal anbefaling for hvordan kritisk
informasjon skal dokumenteres og forvaltes. Prosjektet tar utgangspunkt i de samme begrepene som er
brukt til kritisk informasjon for kjernejournal i Norge.
‘Ordinasjonsårsak’ hvor formålet er å skape en bedre og sikrere ordinasjonsprosess og forbedre
grunnlaget for å utskrive resepter.

Sverige er kommet kort med praktisk bruk av SNOMED CT i EPJ til tross for stor nasjonal satsning. Det er
gjennomført enkeltpiloter uten konkrete planer mht. gjennomgående og avansert bruk av terminologien.
En mangelfull styringsmodell gjør at det er vanskelig å få til interoperabilitet. Landstingene har full autonomi på
standardisering. Socialstyrelsen har jobbet sammen med Stockholm, Gøteborg og Skåne landsting for å fremme
SNOMED CT i forbindelse med NI (Nationell Informasjonsstruktur). Det er opp til hvert enkelt landsting om de vil
ta i bruk SNOMED CT, bestille det fra leverandører (det er opp til flere systemer innen hvert landsting), drive
opplæring og utarbeide subsett, med hjelp fra kompetanseteamet i Socialstyrelsen. Leverandørene har en
økende interesse for felles terminologi generelt, og SNOMED CT spesifikt, men foreløpig er lite implementert.
Budsjett for implementering av SNOMED CT blir gjort for et år av gangen, og det kortsiktige perspektivet gjør det
utfordrende for leverandørene å satse.
Inntil videre gjenstår det å se gevinster av betydning. SNOMED CT skal ikke erstatte de store klassifikasjonene,
men lokale koder og lister i forskjellige systemer. Men behovet for et helhetlig kodeverk som SNOMED CT
eksisterer. SNOMED CT skaper felles referanseramme i diskusjoner vedrørende innhold av begreper, og gjør det
lettere å ta beslutninger.

4.1.5.

Oppsummering internasjonale referansebesøk

Erfaringen fra landene som inngår i den internasjonale kartleggingen indikerer at den reelle bruken av SNOMED
CT er lav, og at det foreløpig er begrenset med gevinster til tross for til dels store investeringer. Det er lite bruk av
SNOMED CT egenskaper ut over «kontrollert vokabular»/valglister, og begrenset aktivitet mht. planer for mere
avansert bruk som prosess- og beslutningsstøtte. Kartleggingen viser også at det er predefinerte begreper som
blir implementert, og det er begrenset eller ingen erfaring med bruk av SNOMED CT som postkoordinerte
begreper.
SNOMED CT brukes i tillegg til andre eksisterende terminologier og nasjonale klassifikasjoner for statistikk. Det er
et visst sammenfall i bruksområder for terminologien; SNOMED CT blir mest anvendt på områder som legemidler,
allergi, vaksiner og rapportering til helse- og kvalitetsregistre.
Innføring av SNOMED CT byr på vesentlige utfordringer på implementeringssiden og erfaring tilsier at det skal
legges et betydelig arbeide i å forberede terminologien og oppnå begrepskonsensus mellom berørte aktører.
Erfaringene viser også lav modenhet for EPJ-systemer til å bruke SNOMED CT, og det er utfordrende å sikre
implementering i leverandørsystemene. Selv i EPIC-implementeringen i Hovedstadsregionen i Danmark er
SNOMED CT kun brukt som referanseterminologi, og i Cerner-implementeringen i Storbritannia er
implementeringen av SNOMED CT rudimentær.
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4.2.

ASSESS CT

ASSESS CT har som formål å undersøke hvorvidt SNOMED CT er egnet som terminologi på europeisk nivå.
ASSESS CT tar opp en rekke sentrale problemstillinger knyttet til dagens bruk av SNOMED CT som f.eks.
årsaker til adopsjon / ikke-adopsjon av SNOMED CT, erfaringer, suksessfaktorer, bruksområder, flerspråklighet,
kulturelle forskjeller, styrker og svakheter.
ASSESS CT vurderer den nåværende bruken av SNOMED CT, oppfyllelsen av semantisk interoperabilitet,
bruksområder, tekniske og organisatoriske barrierer og hvordan terminologien forvaltes.
ASSESS CT undersøker adopsjonen av SNOMED CT på europeisk nivå (ADOPT) mot to alternative scenarier: å
fravelge SNOMED CT (ABSTAIN), eller å utarbeide et alternativt semantisk interoperabilitet rammeverk uten
SNOMED CT (ALTERNATIVE).
Det alternative rammeverk for terminologier som undersøkes er UMLS (Unified Medical Language System).
UMLS er etablert av US National Library of Medicine, og består i hovedsak av en samling av ulike terminologier,
klassifikasjoner og kodeverk som til sammen utgjør et felles rammeverk. Eksempler på inkludert vokabular er
ICD-10, MESH, SNOMED CT, LOINC, WHO Adverse Drug Reaction Terminology, UK Clinical Terms. Fullstendig
liste av inkludert vokabular finnes her: https://www.nlm.nih.gov/research/umls/sourcereleasedocs/index.html.
UMLS søker å fremme etablering av mer effektive og interoperable informasjonssystemer og tjenester, herunder
elektroniske pasientjournaler.
Konklusjonen av ASSESS CT skulle opprinnelig ferdigstilles til februar 2016, men er forsinket og forventes
ferdigstilt i juni 2016.
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5. Helsefaglig egnethet
Formålet med det helsefaglige sporet var å vurdere den helsefaglige egnethet av SNOMED CT. Først så vi på
overordnede betraktninger rundt SNOMED CTs helsefaglige egnethet, dernest på de ønskede effekter av
terminologien på pasientrettede arbeidsprosesser. Til sist analysert vi utvalgte bruksscenarioer for å kunne
sannsynliggjøre dekningsgrad og nytteverdi.

5.1.

SNOMED CTs helsefaglige egnethet

I dette avsnitt vil vi gi en overordnet vurdering av SNOMED CTs struktur, omfang og granularitetsnivå med tanke
på klinikeres behov for strukturering og gjenbruk av pasientopplysninger.
SNOMED CT er en omfattende terminologi for det helsefaglige domene, primært utviklet for detaljert og
strukturert dokumentasjon av pasientrelaterte data i elektronisk pasientjournaler (i tabeller, skjemaer,
kurveløsninger, spesialistsystemer etc.), og i helseregistre. Begreper og termer i terminologien er fordelt på en
rekke områder som sykdommer, funn, prosedyrer (kirurgiske/medisinske/lab), anatomi, sykdomsårsaker m.m.
Sammen med de kliniske beskrivelsene (termene) lagres entydige koder. Dette gir grunnlag for uthenting av
kliniske data for bruk til ulike formål, både i pasientbehandling (f.eks. prosess- og beslutningsstøtte) og til
evaluering, statistikk og analyseformål. Terminologien er altså ment å skulle benyttes for entydig strukturering av
informasjon i elektroniske informasjonssystemer i helsetjenesten, og dermed også som grunnlag for å kunne
utveksle informasjon på en entydig måte.
Alle begreper eller variabler er knyttet til en foretrukket term (som fastsettes i de nasjonale oversettelsene) og en
entydig kode. Det er også mulig å legge inn synonymer til den foretrukne termen som representerer vanlig brukte
kliniske uttrykk i spesifikke kontekster. Derved kan man ved oversettelse tilrettelegge for gode kliniske
beskrivelser som gir god dokumentasjon i pasientjournalen og som også pasienten kan forstå.
Begrepene i SNOMED CT er knyttet opp i en struktur av hierarkier. Dette gir gode muligheter for gjenfinning og
bruk av data på ulike nivåer og detaljeringsgrad. Men omfanget av begreper og et hierarki med mange akser
medfører også utfordringer mht. praktisk bruk. Uten god opplæring kan ulike brukere, eller de som arbeider med å
tilrettelegge terminologien, komme til å velge ulike begreper for samme fenomen. Ved bruk av SNOMED CT i EPJ
er det derfor oftest utarbeidet ferdige lister med predefinerte begreper som brukeren skal velge fra.
SNOMED CT dekker også områder innen anatomi, symptomer, substanser i forhold til allergier, organismer,
kliniske målinger og observasjoner, funn og tolkninger (og evt. usikkerhet i tolkning). Dette er forhold som det ikke
er standardisert terminologi for i Norge i dag.

5.2.

Overordnet ønsket effekt av SNOMED CT på pasientrettede arbeidsprosesser

I denne utredningen har vi først og fremst forsøkt å vurdere effekten av SNOMED CT på de pasientrettede
arbeidsprosessene ved å ta utgangspunkt i hvilke prosesser som påvirkes ved innføring av SNOMED CT:

Tabell 12: Oversikt over pasientrettede arbeidsprosesser

Hovedprosess
Utredning, behandling og
pleie

#
1

Pasientrettet arbeidsprosess
Standardisert registrering og oppfølging av behandlingsplaner

2

Prosesstøtte og beslutningsstøtte

3

Samhandling på tvers av organisasjoner, forvaltningsnivå og språk

4

Gjenbruk av informasjon fra ulike systemer
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Sekundær bruk av
informasjon oppstått ved
dokumentasjonsprosesser

5

Samarbeid med pasient og pårørende

6

Helseregistre og kvalitetsregistre

7

Analyse, evaluering, planlegging og styring

8

Klinisk forskning

Eksemplene som omtales gjelder primært spesialisthelsetjenesten, men er fullt ut overførbare til tilsvarende
prosesser i kommunehelsetjenesten.
I det følgende vurderer vi hvilken effekt SNOMED CT kan tenkes å ha på de ulike pasientrettede
arbeidsprosesser.
Standardisert registrering og oppfølging av behandlingsplaner
SNOMED CT kan brukes til å sette behandlingsplaner ut i livet, og sørge for at data blir formidlet mellom ulike
aktører uten at innholdet mister sin mening på veien. Terminologien inneholder begreper som kan dekke
planlegging og bestilling av undersøkelser, prøvetaking, kliniske undersøkelser og vurderinger foretatt av ulike
fagpersoner. Dette betyr at det er mulig å lage felles nasjonale eller regionale behandlingsplaner hvor ulike deler
kan utføres av ulike aktører, og innholdet brukes direkte ved elektronisk rekvirering og svarrapportering. Dermed
reduseres risikoen for uønsket variasjon i ytelse av helsetjenester til de ulike pasientgrupper. Det blir lettere å
koordinere og få oversikt over behandlingsforløp, og det blir bedre mulighet til å sikre at beste praksis blir fulgt.
Prosesstøtte og beslutningsstøtte
I forskningslitteraturen finnes tallrike eksempler på at beslutningsstøtte kan redusere forekomst av feil i utredning
og behandling, og sikre at farlige tilstander blir fanget opp på et tidlig stadium. Når det finnes gode felles
behandlingsplaner tilgjengelig som er lett å sette ut i livet som konkrete planer og bestillinger i EPJ (prosesstøtte),
oppleves dette som en støtte til å få kunnskap om beste praksis. Både prosess- og beslutningsstøtte består av
regler av ulik kompleksitet. Beslutningsstøtte er i tillegg avhengig av såkalte triggere, dvs. klinisk informasjon som
forteller at en bestemt regel bør kjøres. Begge er avhengig av at begrepene brukt i reglene samsvarer med
begrepene i pasientjournalen og i systemene som skal ta imot bestillinger om videre utredning og behandling
(laboratoriesystemer, radiologisystemer, m.m.) I tillegg må det være mulig å håndtere at begrepene finnes i ulike
detaljeringsgrader. Et eksempel er regelen om at gram-negative bakterier som regel er resistente mot penicillin.
Om man mistenker infeksjon med E.coli, som er en gram-negativ stav, kan denne regelen fortelle deg at du bør
vurdere å behandle med noe annet enn penicillin. Da må systemet kunne forstå at E.coli er en gram-negativ
bakterie, ellers må systemet ha en regel for hver bakterie som finnes. SNOMED CT med sine polyhierarkier og
attributter kan benyttes i utformingen av slik beslutningsstøtte.

Samhandling på tvers av organisasjoner, forvaltningsnivå og språk
Å kunne gi en strukturert oversikt over sykehistorie og aktuell sykdom er viktig ved kommunikasjon over
forvaltningsnivå, ved overføring av behandlingsansvar, ved reiser ut over landegrenser etc. SNOMED CT er en
internasjonal terminologi, og dette åpner for utveksling av strukturert informasjon over landegrenser. Felles
terminologi bør kunne medføre at informasjon i henvisninger, epikriser og notater som utveksles mellom ulike
faggrupper tolkes på samme måte av avsender og mottaker. Gjennom epSOS prosjektet («kjernejournal»)
mellom EU-land er det vist at SNOMED CT er velegnet som referanseterminologi (oversettelse fra ulike
kodesystemer) for sykdomsoversikt, bruk av legemidler og annen viktig informasjon. Ut fra en entydig koding av
begrepene iht. den internasjonale terminologien kan resultatet presenteres på ulike språk.
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Gjenbruk av informasjon fra ulike systemer
Strukturert informasjon i henvisninger og epikriser muliggjør strukturert gjenbruk av informasjon i mottakerens
EPJ. Lagring av variabler i eksisterende kurveløsninger, fødejournal og spesialistsystemer synes uten omfattende
tekniske endringer å kunne lagres sammen med SNOMED CT-koder. Gjennomgående bruk av SNOMED CT
muliggjør høsting av kliniske variabler fra mange forskjellige systemer. Dette bidrar til et omfattende entydig
informasjonsgrunnlag for kliniske beslutninger, og etablering av løsninger for prosess- og beslutningsstøtte.

Samarbeid med pasient og pårørende
Innføring av felles klinisk terminologi hvor begreper som diagnosebeskrivelser og ulike tiltak er knyttet til en
anbefalt klinisk formulering vil gi pasienten bedre forståelse av betydningen av informasjon som blir gitt. I dag
benyttes ofte standardtekster fra ICD-10 i epikrisene. Disse beskriver oftest statistiske kategorier og ikke
pasientens spesifikke sykdom eller helseproblemer.

Norsk pasientregister, helseregistre og kvalitetsregistre
Begreper, beskrivelser og data registrert iht SNOMED CT i journaldokumentasjon kan til en viss grad mappes
automatisk til statistiske klassifikasjoner som f.eks. sykdomsklassifikasjonen ICD-10. Semiautomatisk koding
(mapping) fra detaljert journaldokumentasjon til kodeverk for rapportering til Norsk pasientregister (NPR) samt
andre helseregistre og kvalitetsregistre antas å kunne forenkle rapporteringsrutiner og sekundærbruk av
opplysninger. Implementering av predefinerte diagnoselister (omtalt i bruksscenario SK), kombinert med mapping
til ICD-10 kan sammen med planlagt nasjonal kodingsmodul effektivisere legens kodingsoppgaver og forbedre
datakvaliteten.

Analyse, evaluering, planlegging og styring
For analyser hvor man ønsker å hente ut opplysninger om spesielle sykdommer, pasientgrupper eller
undersøkelser og behandling, er SNOMED CT velegnet. En forutsetning er at strukturen (hierarkiet med en rekke
akser og noder) er implementert i EPJ-systemet og at «intelligente» analyseverktøy benyttes. Kobling av kliniske
variabler i ulike kliniske systemer til SNOMED CT-koder muliggjør og forenkler uttrekk og analyser basert på
entydig datagrunnlag. Full implementasjon av SNOMED CT kan realisere nye muligheter for analyse av
helsetjenester og pasientflyt, evaluering av oppfølging og gi grunnlag for bedre planlegging mht. volum og
tjenestetilbud.

Klinisk forskning
Uttrekk av data for forskning kan bli enklere ved bruk av en standard terminologi ved registrering. Det kan også
forventes bedre datakvalitet.
I det følgende vil nytteverdien av de ønskede effektene av SNOMED CT på de pasientrettede arbeidsprosesser
bli vurdert gjennom en analyse av utvalgte bruksscenarioer.

5.3.
Hvilken merverdi i forhold til dagens situasjon vil SNOMED CT gi innenfor utvalgte
bruksscenarioer?
I tillegg til den overordnede effekten på de pasientorienterte arbeidsprosesser ønsker vi å konkretisere og
sannsynliggjøre nytteverdien av SNOMED CT ved å vurdere merverdien av SNOMED CT i utvalgte
bruksscenarioer.
Alle scenarier representerer potensielt betydelig mer omfattende utredningsarbeid, analysen av de ulike
scenarioene gir likevel en indikasjon på:
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•
•
•
•
•
•

Hvordan situasjonen er i dag
Hva estimert dekningsgrad for SNOMED CT innenfor den valgte bruksscenario er
Hvis mulig, utføre praktisk utprøving av bruksscenario opp mot SNOMED CT, tilfeldig utvalg blant aktuelt
sett med variabler
Hva er behovet for oversettelse
Hva er behovet for lokale utvidelser – og er det nødvendig med komplementær terminologi
Merverdi

Prosess for utvelgelse av bruksscenarioer

Figur 13: Prosess for utvelgelse av bruksscenarioer

Innledningsvis ble det avholdt en workshop i arbeidsspor 1 med en idémyldring over relevante bruksscenarioer,
og gjorde en grovanalyse av hver enkelt av dem.
Dette resulterte i en bruttoliste på 16 bruksscenarioer, se vedlegg D.
Bruttolisten ble presentert for referansegruppen, og de ble bedt om å ta stilling til hvilke scenarier de anså
dekkende og mest relevante å undersøke i forhold til å kunne få et kvalifisert innblikk i SNOMED CTs potensielle
nytteverdi.
Vi oppstilte følgende seleksjonskriterier:
1.
2.
3.
4.
5.

Omfatte ulike detaljeringsnivå
Klinisk behov for gjenbruk og utveksling av informasjon mellom ulike systemer og helseregistre
Understøtte prosesser for utredning og behandling
Involvere utveksling av informasjon mellom kommunehelsetjenesten / spesialisthelsetjenesten eller land
Gjennomførbart innenfor prosjektets rammer

Bruksscenarioene er koblet med de berørte pasientrettede arbeidsprosesser i nedenstående tabell.

Tabell 14: Oversikt over utvalgte bruksscenarioer sammenheng med pasientrettet arbeidsprosess

Bruksscenario
SK: Mapping fra detaljert journaldokumentasjon til
statistisk klassifikasjon / kvalitetsregistre
KI: Terminologi for kritisk informasjon
TH: Kodeverk for tannhelseområdet
BP: Oppfølging av behandlingsplaner for kronisk syke /
pakkeforløp

PS: epSOS Patient summary
KF: Gjenbruk av informasjoner vedrørende kliniske
funn, inkl. velferdsteknologi
EP: Variabelliste fra EPJ-løftet

Pasientrettet arbeidsprosess
6). 7). og 8). Sekundærbruk av informasjon oppstått
ved dokumentasjonsprosesser
4). Gjenbruk av informasjon fra ulike systemer
4). Gjenbruk av informasjon fra ulike systemer
1). Standardisert registrering og oppfølging av
behandlingsplaner, 2). Prosesstøtte og
beslutningsstøtte, 5). Samarbeid med pasient og
pårørende
3). Samhandling på tvers av organisasjoner,
forvaltningsnivå og språk
Alle
Alle
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Aktuelle bruksscenarioer fra erfaringsinnhenting
Gjennom referansebesøkene har vi fått innblikk i hvilke bruksområder som er aktuelle for SNOMED CT. Det er et
visst sammenfall av aktuelle områder, og disse omfatter:







Allergi
Vaksiner
Legemiddelkatalog
Ordineringsårsaker
Diagnose- og prosedyrebeskrivelser
Rapportering til helse- og kvalitetsregister

Vi har valgt å avgrense oss fra legemiddelkatalog - og dermed også allergi, vaksiner og ordineringsårsak - fordi
det i Norge brukes ATC + FEST til disse formålene. Prosjektet vurderer at ATC og FEST dekker behovene innen
legemiddelområdet, og at det derfor vil gi minimal verdi og høye kostnader å introdusere og erstatte dagens
løsning med SNOMED CT på nåværende tidspunkt. I prosjekt ‘Felles legemiddelliste’ i Direktoratet for e-helse er
det foretatt et valg om at dagens løsning skal videreføres. Dette kan endre seg, og det vil derfor være et
bruksområde som kan revurderes på lengre sikt.
I det følgende oppsummeres hvert bruksscenario. For mer detaljerte beskrivelse og resultater se vedlegg D.

5.3.1.
Bruksscenario SK: Mapping fra detaljert journaldokumentasjon til statistisk klassifikasjon /
kvalitetsregistre
Formål
Illustrasjon av automatisk/semi-automatisk koding (mapping) fra detaljert journaldokumentasjon (knyttet til
SNOMED CT-koder) til kodeverk for rapportering til NPR, andre helseregistre og kvalitetsregistre, samt for direkte
eller aggregert bruk i kvalitetssikring og evaluering.
Dette bruksscenarioet understøtter de pasientrettede arbeidsprosesser vedrørende sekundærbruk av
journalinformasjon.
Detaljering
Avgrenses til mapping fra SNOMED CT til ICD-10. Illustrere praktisk bruk og egnethet av SNOMED CT ved
eksempel fra diagnoseliste 'problem list* - meaningful use stage 2' (i USA vedtatt basert på SNOMED CT).
Analyse
Finne eksempel fra diagnoseliste 'problem list -meaningful use stage 2‘. Vise bruk av standard SNOMED CT
browser samt bruk av demo som illustrerer implementering i EPJ-system. Vise mapping fra diagnosebeskrivelser
koplet til SNOMED CT til kategori i ICD-10, og eksempel på hvordan nødvendige tilleggsopplysninger må brukes i
beslutningsstøtte for korrekt koding med ICD-10.
Resultater
Erfaring fra USA og England viser at valglister med predefinerte diagnosebeskrivelser for ulike fagområder
fungerer godt i klinisk bruk (SNOMED CT-koder og mapping er skjult for brukeren). Det forutsettes avansert
søkefunksjonalitet bl.a. hvor de hyppigst brukte treff vises først. God implementering i IT-løsningen er avgjørende
og lister fra USA og England bør kunne danne mønster for bruk i Norge. Det er i regi av IHTSDO utarbeidet
autoriserte mappingtabeller til ulike klassifikasjoner som medlemsland kan benytte.
Når det gjelder overføring av informasjon til kvalitetsregistre, nasjonale og lokale, har det lenge vært en visjon at
det skal kunne skje en automatisk rapportering fra EPJ. Ved overgang til registrering av strukturerte data i EPJ
basert på SNOMED CT vil rapportering kunne skje mer effektivt. Til forskjell fra bruk av SNOMED CT via mapping
til klassifikasjon for aggregert rapportering, vil registrering i kvalitetsregistre i stor grad kunne skje på samme
detaljeringsnivå i systemer og registre.
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Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?

Tilrettelegger for systematisk kobling av journaldokumentasjon til detaljert klinisk terminologi, med
spesifisert og entydig kode.

Økt kvalitet i journaldokumentasjon og koding ved å tilrettelegge for bruk av presise kliniske
diagnosebeskrivelser koblet til koder

Mulighet for noe automatisering av medisinsk koding basert på mappingtabeller

Tilrettelegger for kodingsmodul for kvalitetssikring av medisinsk koding

Danner grunnlag for diagnosebasert prosess- og beslutningsstøtte

Bedre kvalitet og mulighet for mer detaljert sekundærbruk av diagnosedata
For nærmere beskrivelse av scenarioet, se vedlegg E1.

5.3.2.

Bruksscenario KI: Kritisk informasjon

Formål
Kartlegge om SNOMED CT er dekkende for innholdet i Kjernejournal, og dermed kan være gjenstand for
integrasjon med EPJ og kommunikasjon med andre land som har tatt i bruk SNOMED CT. Det forventes at det er
høy dekningsgrad.
Dette bruksscenarioet understøtter pasientrettede arbeidsprosesser vedrørende prosess og beslutningsstøtte (2),
f.eks. basert på informasjon om allergiske reaksjoner. Det understøtter også pasientrettede arbeidsprosesser
vedrørende samhandling på tvers av organisasjoner, forvaltningsnivå og språk (3), samt vedrørende gjenbruk av
informasjon fra ulike systemer (4).
Detaljering
Det er behov for å registrere Kritisk informasjon slik at det er tilgjengelig på tvers av virksomheter og løsninger.
Kjernejournal er en nasjonal løsning for kritisk og viktig helseinformasjon.
Kjernejournal planlegges integrert med EPJ og dette fører til økt behov for nasjonale kodeverk, f.eks. for
reaksjonstyper, implantater, kritisk medisinsk tilstand, mv.
Kritisk informasjon i Kjernejournal vil være et godt grunnlag for kommunikasjon av helseopplysninger over
landegrensene via f.eks. epSOS Patient Summary, jf. vedlegg vedrørende bruksscenario PS.
Analyse
Mappe innhold i Kjernejournal til SNOMED CT for å vurdere dekningsgrad.
Resultater
Socialstyrelsen i Sverige har gjort mapping basert på samme modell som benyttes i Norge. Deres mapping
indikerer full dekningsgrad. I tillegg har vi i dette prosjektet gjort en mapping for å kontrollere om det er dekning
for kritiske medisinske tilstander og allergener som inngår i den nasjonale kjernejournalen.




Av 56 medisinsk kritiske tilstander lot 53 (95 %) seg mappe presist, mens tre var usikre. Eksempler på
usikre mappinger var fettsyreoksydasjonsdefekt og vaskulære malformasjoner i hjernen. Døvblindhet
krevde postkoordinering.
Av 14 allergener lot 13 (93 %) seg mappe presist. Allergenet "Lupin" var usikkert, og "Andre nøtter enn
peanøtter" mappes med postkoordinering.

Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
Bruk av SNOMED CT vil gi bedre grunnlag for overføring av helseopplysninger til andre land med ulike språk. Det
vil gi bedre grunnlag for beslutnings- og prosesstøtte.
En risiko relatert til dette kan være avhengighet til leverandører hvis det planlegges at leverandører også skal
implementere ta vare på det registrerte innholdet i form av SNOMED CT-koder.
For nærmere beskrivelse av scenarioet, se vedlegg E2.
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5.3.3.

Bruksscenario TH: Kodeverk for tannhelseområdet

Formål
Norge har per i dag ikke et helhetlig kodeverk for bruk innen tannhelse. Bruksscenarioet har som formål å
kartlegge SNOMED CT for bruk i tannhelsesektoren for å vurdere om er et kodeverk som dekker
tannhelsetjenestens behov. Utprøvingen er gjort i eget prosjekt ledet av Jørn Andre Jørgensen fra
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge
Dette bruksscenarioet understøtter pasientrettede arbeidsprosesser vedrørende gjenbruk av informasjon fra ulike
systemer.
Detaljering og analyse
Kjernen i prosjektet er å kontrollere hvorvidt SNOMED CT dekker tannhelsefeltet. Dette er gjort ved å legge
SNOMED CT-konsepter under eksisterende struktur i EPJ. For å oppnå dette måtte det gjøres et utvalg av
informasjonselementer og detaljeringsgrad. SNOMED CT-konsepter basert på utvalg av rapporteringsbehov
basert på tanndiagrammet ble analysert. Det er valgt et detaljeringsnivå tilsvarende det som finnes i EPJ-enes
grunnleggende brukergrensesnitt
Konklusjoner:
SNOMED CT er det mest dekkende kodeverket for bruk i daglig odontologisk praksis. Terminologien kan benyttes
som grunnlag for dagens strukturerte informasjon og for videre utvikling av EPJ for å få strukturert informasjon
også innenfor andre informasjonselementer. Det ble totalt funnet en mangel på fem konsepter (knyttet til
prosedyrer) innenfor SNOMED CT i forhold til den vurderingen som er gjort basert på uttrekket. Disse konsepter
er meldt inn som endringsforslag til IHTSDO. SNOMED CT støtter vesentlig større detaljeringsgrad enn andre
kodeverk (DDS Dental Diagnostic System)
Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
SNOMED CT vil representere et helhetlig kodeverk til erstatning av eksisterende kodeverk som er fragmenterte
og ufullstendige. Dette vil øke datakvaliteten, som igjen vil øke den samlede datakilden til planlagt nasjonalt
tannhelseregister.
For nærmere beskrivelse av scenarioet, se vedlegg E3.

5.3.4.

Bruksscenario BP: Oppfølging av behandlingsplaner for kronisk syke/pakkeforløp

Formål
Vurdere SNOMED CTs egnethet til prosesstøtte ved bruk av tverrfaglige behandlingsplaner
Detaljering
Begreper ble trukket ut fra behandlingsplaner ut fra tre perspektiv: Organisatorisk som beskriver overganger
mellom forvaltningsnivå og mellom aktører, overordnede tjenester og tiltak i pakkeforløp og forgreninger og
detaljspesifisering av bestillinger og tiltak. Vurderingen omfatter både primær- og spesialist helsetjeneste, samt
behov vedrørende sykepleie (ICNP)
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Analyse
Nøkkelbegreper fra pakkeforløp for kreft og en lokalt utviklet (UNN) behandlingsplan for hoftebrudd ble innhentet.
Hovedbegreper og sentrale opplysninger for å styre forløp ble valgt ut til mapping, mens detaljerte behandlinger
og utredningstiltak ikke ble tatt med i dette scenariet. Førstnevnte regnes som utfordrende for en internasjonal
terminologi, mens sistnevnte regnes som mindre problematisk, og delvis dekket av øvrige scenarier. Individuell
plan ble vurdert på overordnet nivå. Mapping mellom SNOMED CT og ICNP ble også vurdert med tanke på en
situasjon hvor leger og sykepleiere bruker hver sine terminologier i bruk og formidling av behandlingsplaner.
Resultater
Det ble hentet 309 begreper fra behandlingsplanene og 74 av disse ble knyttet til hovedlinjene. Totalt lot 42 av 74
(57 %) seg mappe presist, 24 (32 %) var usikre eller kun delvis dekkende, og 5 (7 %) ble ikke funnet i det hele
tatt. Av de presise mappingene måtte 9 (21 %) bruke postkoordinering. De 74 nøkkelbegrepene ble klassifisert i
grupper. Mappingen fordelte seg som følger:

Tabell 15: Resultater av BP mapping

Gruppe
Organisatorisk funksjon
(sykehus, fastlege etc.)
Tiltak
Status i forløpet:

Pasientadministrative
tiltak
Profesjon/ spesialitet/
rolle:

Resultat
12 av 27 (44 %) er dekkende, 14
er usikre eller kun delvis
dekkende.
14 av 19 (74 %) er dekkende, 5 er
usikre eller kun delvis dekkende
7 av 9 (78 %) er dekkende, en er
kun delvis dekkende og en er ikke
funnet
3 av 8 (38 %) er dekkende, 3 er
usikre, en er kun delvis dekkende
og en er ikke funnet
3 av 6 (50 %) er dekkende, en er
nesten dekkende og to er ikke
funnet.

Eksempler
Multidisiplinært team, konsensusmøte er
usikker og Spesialisthelsetjenesten er kun
delvis dekkende.
Operasjon - innslusing og Kontroll i 10 år
fastlege/sykehus er kun delvis dekkende.
Bekreftet operasjon og henvisning til
sengepost ble ikke funnet.
Innkalling til operasjon og Ringe opp neste
pasient er usikre og Rydding av
operasjonsstue er ikke funnet.
Anestesisykepleier og operasjonssykepleier
ble ikke funnet.

SNOMED CT dekker rimelig godt begreper innen tiltak og status i forløp, men mindre gode begreper innen
organisatorisk funksjon, pasientadministrative tiltak og profesjoner/spesialiteter og rolle. Det tas forbehold om
representativitet for gruppene med færrest antall begreper i dette utvalget.
En tilsvarende analyse ble gjort overfor individuell plan, slik den er beskrevet i Veileder om rehabilitering,
habilitering, individuell plan og koordinator (publisert 2015 på eHelse.no), Beskrivelsen var dominert av et fåtall
generiske begreper, og mapping ga her mindre verdi. Generelt ble det funnet indikasjon på dekning innen tiltak og
tjenester, hvor det allerede finnes kodeverk (NCxP og ICPC-2). Pasientens funksjon hadde kun delvis dekning, og
her har IHTSDO selv antydet at ICF er et mer egnet alternativ. For organisatoriske roller i individuell plan er
SNOMED CT heller ikke spesielt godt dekket.
Mapping fra SNOMED CT til ICNP fremstår som presise, men vesentlige deler av ICNP er ikke dekket. Dette
betyr at SNOMED CT sin rolle som oversetter mellom leger og sykepleieres begreper er begrenset.
Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
SNOMED CT vil ha en begrenset rolle i behandlingsplaner. Terminologien vil kunne ha en rolle med å angi tiltak
og status i planer der det ikke finnes dekkende kodeverk allerede. Aspekter av planer som forholder seg til
pasientadministrasjon og organisatoriske strukturer bør benytte kodeverk utviklet nærmere helsetjenesten slik
den er i Norge.
For nærmere beskrivelse av scenarioet, se vedlegg E4.
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5.3.5.

Bruksscenario PS: Pasientsammendrag

Formål
Å kunne gi en strukturert oversikt over sykehistorie og aktuell sykdom er viktig ved kommunikasjon over
forvaltningsnivå, ved overføring av behandlingsansvar, ved reiser ut over landegrenser etc.
Dette scenarioet l illustrere anvendeligheten av SNOMED CT for å kunne registrere sykdomsoversikt og viktig
informasjon ved utveksling av informasjon mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, eller over landegrenser:
altså samhandling på tvers av organisasjoner, forvaltningsnivå og språk.
Detaljering
I prosjektet epSOS samarbeidet EU medlemsland om utprøving av metoder for utveksling av helseopplysninger.
epSOS kan best sammenliknes med kjernejournalen i Norge. Landene benyttet delvis SNOMED CT, ICD-10 og
ATC for koding av viktige opplysninger om sykdom og bruk av legemidler. Det er tilstrekkelig å mappe lokalt
kodeverk til SNOMED CT som referanseterminologi, og det er ikke nødvendig å implementere SNOMED CT i
systemene.
I scenarioet vurderes erfaringer med epSOS og om epSOS vil kunne fungere i Norge. Videre beskrives kortfattet
strukturen i epSOS strukturen og i 'Den gode epikrise'.
Analyse
Vurdere hva som er gjort for å mappe SNOMED CT til sentrale begreper i Pasient Summary. Utprøve gjenfinning
av avsnittsoverskrifter i 'Den gode epikrise‘ til SNOMED CT-koder.
Preliminære resultater
Erfaringene fra Sverige viste at begrep fra SNOMED CT stod for ca. 10 % av terminologien (allergier, blodgrupper
etc), ICD-10 dekket ca. 20 % og ATC (legemidler) dominerte. epSOS vil for en stor del fungere i Norge basert på
ICD-10 og ATC, men vi mangler terminologi for en del viktig og kritisk informasjon som inngår i epSOS.
Mht. til avsnittsoverskrifter i Den gode epikrise (f eks Årsak til innleggelse, Familie/sosialt, Tidligere sykdommer,
Sykmelding etc.) finnes det tilfredsstillende SNOMED CT-koder. Slike begreper samles gjerne i nasjonale subsett
for spesielle formål/fagområder (reference sets)
Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
SNOMED CT dekker begreper innen områder hvor vi i Norge i dag ikke har terminologier for å beskrive
helsetilstand eller helseopplysninger. En enhetlig og internasjonal flerspråklig helsefaglig terminologi er fordelaktig
ved utveksling av helseopplysninger på tvers av språk da kodene er entydige.
Koding av informasjonsavsnitt i pasientjournal og epikrise letter søk, gjenfinning og sammenstilling av ulike typer
opplysninger (synsundersøkelser, rygg, sykmeldinger etc.).
For nærmere beskrivelse av scenarioet, se vedlegg E5.

5.3.6.

Bruksscenario KF: Kliniske funn

Formål
Hensikten med dette bruksscenarioet var å se nærmere på hvor godt konsepter i SNOMED CT kan knyttes til
tilsvarende opplysninger i ulike strukturerte kliniske systemer, og dermed
brukes til å hente ut og sammenstille data. Scenarioet inkluderer vurdering av tilsvarende informasjon som høstes
inn av pasienten ved hjelp av velferdsteknologi.
Dette bruksscenarioet inneholder informasjon som går igjen i alle de pasientrettede arbeidsprosessene beskrevet
over. Scenarioet oppfyller følgende inklusjonskriterier:





Gjenbruk og utveksling av informasjon mellom ulike systemer og helseregistre
Understøtte prosesser for utredning og behandling
Utveksling av informasjon mellom primær- og spesialisthelsetjeneste og over landegrenser
Gjennomførbart innenfor prosjektets rammer
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Detaljering
Kliniske funn: Undersøke om sentrale basalfysiologiske variabler er dekket i SNOMED CT, og undersøke i hvilken
grad SNOMED CT kan brukes til å hente ut informasjon fra ulike kliniske systemer med strukturerte opplysninger.
Symptomer: Undersøke om symptomregistrering slik de fremstår i ESAS-r (revised Edmonton Symptom
Assessment System) er dekket

Analyse
Mappe kroppsvekt, høyde/lengde, blodtrykk, puls/hjertefrekvens, kroppstemperatur og åndedrett fra nasjonalt
publiserte openEHR-arketyper på www.arketyper.no (Nasjonal IKT) per desember 2015 til SNOMED CT.
Inkludert utvalgt tilleggsinformasjon (eks. målemetode for blodtrykk, målested for kroppstemperatur) utgjorde
dette 21 felter. En tilsvarende analyse ble gjort med ni symptomer fra det standardiserte ESAS-r skjemaet til
SNOMED CT.
Følgende opplysninger ble valgt ut fra referansen;
Tabell 16: Oversikt over utvalgte konsept i forbindelse med KF scenario
Konsept
Kroppsvekt

Utvalg
Inkluderer både kg og gram-angivelse
Ekskluderer justert kroppsvekt, fødselsvekt og påkledning.

Høyde/lengde

Inkluderer høyde/lengde og kommentar. Ekskluderer justert
høyde/lengde med metainformasjon, kroppsstilling,
konfunderende faktorer, fødselslengde
Inkluderer både puls (målt på blodstrømmen) og
hjertefrekvens (målt på hjertet), fysisk anstrengelse,
kroppsstilling, rytme og målemetode. Ekskluderer karakter,
klinisk beskrivelse, klinisk tolkning, måleapparat, målested og
konfunderende faktorer.
Inkluderer systolisk og diastolisk trykk, pulstrykk, fysisk
anstrengelse, stilling og kommentar. Ekskluderer tilt,
konfunderende faktorer, søvnstatus, uspesifisert hendelse og
24-timers gjennomsnitt
Frekvens og klinisk fortolkning er tatt med

Puls/hjertefrekvens

Blodtrykk

Åndedrett
ESAS-r

Inkluderer alle ni spesifiserte symptomer, ekskluderer det
brukerspesifiserte symptom.

Eksempler på klinisk anvendelse
Utregning av BMI, tilpasning av
legemiddeldose, oppfølging ved
underernæring
Oppfølging av barns høydevekst i forhold
til alder og vekt, utregning av
legemiddeldosering, utregning av BMI
Behandling av hjertesvikt, KOLS,
utredning av synkope

Behandling av hypertensjon, oppfølging
av synkope

Oppfølging av hjertesvikt, KOLS,
utredning av synkope.
Oppfølging av pasienter under palliativ
behandling, generell symptom-kartlegging

Disse 30 konseptene ble mappet til to elektroniske kurvesystemer (MetaVision og Meona og til IEEE11073standarden, som brukes i Continua-rammeverket (innen velferdsteknologi). Ved å ta utgangspunkt i norske
openEHR-arketyper, beskriver scenarioet også variabler brukt i DIPS Arena.
Resultater
Alle målinger og symptomer fra referansen lot seg mappes til SNOMED CT, mens fire av elleve
tilleggsopplysninger lot seg kun delvis mappe. Det ble funnet en rekke alternative begreper, særlig på symptomer
og anatomiske lokalisasjoner.
Mappingen fra SNOMED CT til MetaVision var dekkende for alle målingene, men det var behov for å
transformere koblinger mot flere prekoordinerte begreper som Trykk_blod_arterie_systolisk_noninvasivt_arm_ve
og Trykk_blod_arterie_diastolisk_noninvasivt_ben_hø. Med unntak av målemetode og målested lot
tilleggsinformasjon seg i liten grad mappe til variabler i MetaVision. Delvis observerbare symptomer som smerte,
kvalme og appetitt lot seg mappe til variabler i MetaVision, men ikke de syv øvrige
Mapping fra SNOMED CT til Meona ble foretatt på et uttrekk av 867 variabler i bruk av totalt 20 693 mulige
variabler. I likhet med MetaVision ble det funnet høy grad av mapping på målinger, her finnes 9 av 12 (75 %),
mens tilleggsinformasjon i liten grad lot seg mappe fra SNOMED CT til Meona. For symptomer ble det funnet
dekkende mapping på 3 av 9 (33 %) begreper, dvs. smerte, døsighet og depresjon. Totalt ble det funnet
dekkende mapping på 12 av 30 (40 %) konsepter, og ytterligere 5 usikre eller delvis dekkende. Det ble med andre
ord funnet lignende dekningsgrad for elektronisk kurve med utgangspunkt i sengepost som for kurve med
utgangspunkt i intensiv.
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Mapping fra SNOMED CT til Continua var dekkende for alle målinger og noe tilleggsinformasjon (målested for
kroppstemperatur), men ikke dekkende for symptomer.
Generelt viste mappingen av kliniske målinger meget god dekning. Tilleggsinformasjon var dekket i varierende
grad, og symptomer i liten grad. Dette skyldtes hovedsakelig at systemene ikke hadde konfigurert datafelter innen
på disse områdene.

Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
SNOMED CT vil muliggjøre å høste kliniske målinger fra mange forskjellige systemer, noe som vil føre til bedre
informasjonsgrunnlag for kliniske beslutninger. Dette gir helsepersonell mulighet til å følge opp pasienter med
lange forløp som for eksempel fange opp underernæring og vekttap hos kreftpasienter på et tidligere tidspunkt,
styre behandling bedre hos pasienter med høyt blodtrykk, og bruke faktiske målte verdier til legemiddeldosering.
Tilleggsinformasjon som omhandler hvordan målingene er utført bør følge med for å bistå tolkninger, særlig av
uventede verdier. Dette er ikke lagt til i systemene som er undersøkt, men kan legges til av systemforvaltningen
lokalt.
Tilsvarende utfordringer finnes for symptomer. Om disse feltene legges til i kurvesystemer og EPJ ut fra
konseptene i SNOMED CT, kan man høste strukturerte symptomregistreringer. Dette kan man bruke til for
eksempel å styre behandling av smerte eller kvalme. For pasienter under behandling med morfin vil detaljerte
registreringer av effekt og dosering fra tidligere behandling, fra andre ulike systemer, gjøre det lettere å oppnå
smertefrihet uten overdosering.
For nærmere beskrivelse av scenarioet, se vedlegg E6.

5.3.7.

Bruksscenario PE: Variabelliste fra EPJ løftet

Formål
Dette scenarioet tar utgangspunkt primærlegers behov for strukturerte data og mapper det mot SNOMED CT for
å undersøke hvorvidt konseptene i SNOMED CT egner seg for denne yrkesgruppen.
Dette bruksscenarioet favner vidt, og understøtter ulike sider av alle de pasientrettede arbeidsprosesser
beskrevet over. Scenarioet knytter seg til følgende utvelgelseskriterier:




Gjenbruk og utveksling av informasjon mellom ulike systemer og helseregistre
Understøtte prosesser for utredning og behandling
Utveksling av informasjon mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten eller over landegrenser

Detaljering
Delprosjekt G i Prosjekt, Rapportering, har identifisert en variabelliste som de ønsket å knytte til unike
begreper/identifikatorer. EPJ-løftet ønsket å få en avklaring på hva variablene betyr og referer til. Dette vil kunne
bidra til høyere kvalitet på rapporterte opplysninger og annen deling av opplysninger. I første fase var dette
prosjektet avgrenset til overskrifter i EPJ, mens selve resultatene, observasjonene og funnene tenkes å beskrives
i fritekst i pasientjournalen.
Analyse
En liste med 57 variabler innenfor klassene prosedyrer, kliniske funn, tjenester og diverse opplysninger ble
mappet til SNOMED CT.
Resultater
Mappingen av variablene lå generelt på 77 %, men varierte stort etter område. Dekningsgraden var høyest for
kliniske funn, og lavest for tjenester. Se tabellen under, med eksempler:
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Tabell 17: Resultat av PE mapping

Område
Prosedyrer

Prosent entydig
mapping
77 %

Kliniske funn

95 %

Tjenester

55 %

Diverse
opplysninger

71 %

Beskrivelse

Eksempler

10 av 13 lar seg entydig mappe
mot SNOMED CT, resten er usikre
18 av 19 lar seg entydig mappe
mot SNOMED CT, resten er usikre
6 av 11 lar seg entydig mappe mot
SNOMED CT, resten er usikre
10 av 14 lar seg entydig mappe
mot SNOMED CT, tre er usikre og
en er ikke funnet

Gang-test, tympanometri og tonometri
er usikre
Monofilament 4/4 er usikker, men ble
regnet som en følsomhetstest
Barnevern, Støttekontakt og
treningskontakt er usikre
Hjelpeverge er ikke funnet, smitte,
LAR og samtykke til registre er usikre.

Resultatene tyder på at SNOMED CT er dekkende for formålet, men best for kliniske funn og målinger. I den grad
SNOMED CT ikke er dekkende, bør det i fremtidige implementasjoner finnes mulighet for å dokumentere med
lokale koder hvis ikke nasjonale koder finnes. Behovet for komplementære terminologier er sannsynligvis ikke
stort.
Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
SNOMED CT gir mulighet for å rapportere på et sett med begreper som det er enighet om, og hvor hvert begrep
er definert og har en unik identifikator i et terminologisystem. Enklere gjenbruk til søk i EPJ, oversikter, statistikk
og kvalitetsutvikling hvis mulighetene til SNOMED CT utnyttes (hierarki og definisjoner av begrepenes attributter).
Det siste bruksscenarioet er det knyttet usikkerhet til, i og med at det er basert på analyse av avansert
funksjonalitet som svært få journalsystemer har tatt i bruk.
For nærmere beskrivelse av scenarioet, se vedlegg E7.

5.3.8.

Konklusjon bruksscenarioer

Figur 18: Oversikt over dekningsgrad og potensiell merverdi av bruksscenarioene

Analyse av SNOMED CT viser god dekningsgrad innenfor utvalgte områder som er undersøkt, men varierende
presisjonsnivå. Mange konsepter betyr omtrent det samme, og det er lite koblinger mellom dem. Dette medfører
en betydelig risiko for at valg av begreper fra SNOMED CT utført av ulike personer vil gi ulikt resultat.
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Ingen av konseptene har koblinger til måleenhet. Måleenhetene er der stort sett, men det finnes ingen koblinger til
dem Dette må gjøres manuelt.
Analysen bekrefter de øvrige funnene som er gjort under erfaringsinnhenting mht. viktigheten av å ha en tydelig
implementeringsstrategi, og vite på forhånd hva man ønsker å bruke SNOMED CT til, og hvilke gevinster man
ønsker å oppnå.

Refleksjoner rundt analysearbeidet
Den praktiske utprøving av SNOMED CT viser god dekningsgrad innenfor utvalgte bruksscenarioer. Dette er dog
ikke ensbetydende med at dekningsgraden av SNOMED CT generelt sett er tilsvarende dekkende.
Tilbakemelding fra den internasjonale erfaringsinnhentingen tyder på at det er forskjell i dekningsgrad på ulike
områder. Litteratursøk viser f.eks. at dekningsgrad for sjeldne sykdommer er på ca. 45 % (mot ca. 25 % i ICD-10).
Ved å gå dypere inn i SNOMED CT mapping, kan man også forvente å finne mangler og feil i eksempelvis
relasjoner.

5.4.

Sammenfatning helsefaglig egnethet

Basert på analysen av bruksscenarioene, erfaringsinnhentingen fra de europeiske landene og vurderinger av
publiserte undersøkelser, ble forventet helsefaglig egnethet innen ulike områder forsøkt skjønnsmessig
oppsummert på en skala fra 0 til 10 (0=ikke egnet, 10=egnet). Vurderingen baserer seg konkret på:





Dekningsgrad
Hvorvidt SNOMED CT er tilstrekkelig til å implementere scenariet i seg selv
Samsvar med medisinsk praksis
Erfaring med SNOMED CT på området

Konklusjon per arbeidsprosess:
Tabell 19: Helsefaglig egnethet per pasientrettet arbeidsprosess

Hovedprosess

#

Pasientrettet arbeidsprosess

Utredning,
behandling og
pleie

1

Standardisert registrering og
oppfølging av behandlingsplaner

2

Prosesstøtte og beslutningsstøtte

6

3

Samhandling på tvers av
organisasjoner, forvaltningsnivå
og språk

8

4

Gjenbruk av informasjon fra ulike
systemer

8

5

Samarbeid med pasient og
pårørende
Helseregistre og kvalitetsregistre

5

Sekundær

6

Egnethet
5
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Kommentar
Medisinskfaglig del dekkes godt, men
sykepleiefaglige, organisatoriske og
oppfølgingstiltak dekkes i mindre grad av
SNOMED CT.
Bruk av SNOMED CT tilrettelegger for
detaljert, omfattende og entydig
datagrunnlag. IT-støtte med
regelhåndtering etc. dekkes ikke av
SNOMED CT.
SNOMED CT brukt som
referanseterminologi kan gi entydig
informasjonsutveksling uavhengig av
forvaltningsnivå og språk
Variabler i EPJ, kurve-, føde- og
spesialistløsninger samt i kommunale
helsesystemer kan kobles til SNOMED
CT koder og derved lettere gjenbrukes
Godt formulerte beskrivelser i journal og
epikrise bedrer pasientens forståelse
Mer detaljert datagrunnlag med bedre
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bruk av
informasjon
oppstått ved
dokumentasjo
nsprosesser

7
8

Analyse, evaluering, planlegging
og styring
Klinisk forskning

8
8

kvalitet.
For statistikk (NPR) og finansiering må
mappingtabeller til ICD-10 og manuell
kontroll benyttes.
Mer detaljert datagrunnlag med bedre
kvalitet
Mer detaljert datagrunnlag med bedre
kvalitet

Den internasjonale kartleggingen har vist at den reelle bruken av SNOMED CT er lav i de europeiske landene, og
foreløpig er det begrenset med gevinster til tross for til dels store investeringer.
SNOMED CT har potensialet til å kunne underbygge prosess- og beslutningsstøtte, men så langt er det
begrenset med eksempler på avansert bruk av funksjonalitet.
Resultatene fra analysen av bruksscenarioene viser god dekningsgrad, men at SNOMED CTs kompleksitet også
gir utfordringer.
Ved implementering benyttes oftest predefinerte begreper, noe som uten full implementering av terminologien
begrenser muligheter i beslutningsstøtte og analyser.
Mange begreper har nesten samme betydning, hvilket stiller store krav til disiplinering og konsensus om hvilke
begreper som skal anvendes.
Kartlegging av bruksområder viser at det potensielt er flere helsefaglige områder som ikke er tilstrekkelig dekket
av kodeverk i dag, og hvor det kan være naturlig at SNOMED CT introduseres. Eksempler på dette er
tannhelsetjenesten, anatomisk lokasjoner og symptomer.
For medisinskfaglige begreper er det høy dekningsgrad i SNOMED CT. Men mange helsefaglige områder er som
tidligere omtalt ikke godt dekket. F.eks. er det store mangler innen begreper for vurderinger og tiltak innen det
sykepleiefaglige arbeidsområde og funksjonsmålinger. I tillegg er SNOMED CT i utgangspunktet ikke beregnet
for aggregert rapportering, statistikk eller finansiering. For de nevnte områdene må det brukes komplementære
terminologier og mappingtabeller til f eks. ICNP, ICF og ICD-10.
I stor grad er det ikke det helsefaglige innhold som er hinder for optimal bruk av SNOMED CT, men
implementeringen i EPJ-løsninger av en terminologi med en komplisert struktur (polyhierarki med interne
relasjoner) hvor postkoordinering prinsipielt synes å være den beste løsningen. Det er ikke funnet noen god og
effektiv løsning for en slik bruk i klinisk virksomhet. Derfor brukes prekoordinering av begreper, noe som
begrenser potensialet og derved praktisk nytte og faglige gevinster ved bruk av SNOMED CT.
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6. Implementering og IKT hensyn
Referansebesøkene har vist at en av hovedgrunnene til at SNOMED CT ikke har blitt adoptert i større grad 14 år
etter publisering er utfordringer knyttet til hvordan standarden skal implementeres i eksisterende IKT-systemer.
Dette gjelder spesielt mer avanserte bruksscenarioer som analyse, semantiske datasøk samt prosess- og
beslutningsstøtte. Det er derfor viktig å gå inn i disse problemstillingene, og se på hva utfordringene vil være, og
hvilken innflytelse de har på ønsket bruk av SNOMED CT i Norge.
I prosjektets mandat er det pekt vi på tre områder som er viktige i forhold til IKT:




Hvordan fungerer SNOMED CT med standarder som f.eks. arketyper, HL7?
Hva er antatte bruksområder i dagens IKT løsninger og fremtidige målbilder?
Hvilke implementasjonsstrategier er de mest hensiktsmessige?

Tre hoved leveranser:





6.1.

Terminologi vs. informasjonsmodell. Forklare SNOMED CTs sammenheng og grensesnitt i forhold til
ulike standarder som arketyper og HL-7, men ikke gi en desidert anbefaling av hvilke standarder som
bør anvendes. Løfte problemstillinger som ligger utenfor prosjektets rekkevidde.
Utarbeide og vurdere implementeringsstrategier relatert til ulike ambisjonsnivåer for å ta i bruk SNOMED
CT.
Overordnet vurdering av leverandørenes modenhet.

SNOMED CT og andre standarder som f.eks. arketyper og HL7

En interoperabilitetsstandard som skal tas i bruk i et standardiseringslandskap kan ikke vurderes i isolasjon, men
må vurderes ut fra allerede etablerte standarder i sektoren. I tillegg må man vurdere hvordan en ny standard skal
gi merverdi og fungere sammen med disse. Spesielt viktig blir dette når vi vurderer standarder opp mot hverandre
som lover mange av de samme gevinstene som klinisk beslutningsstøtte, strukturert journal, interoperabiltiet etc.
Finnes det områder hvor standardene overlapper, og i tilfelle, hvordan kan vi best ta de i bruk for best å nå de
overordnede gevinstene? SNOMED CT er en av de standardene hvor det refereres til potensial for mange typer
gevinster. Derfor mener vi det er verdifullt å se hvordan dette står i forhold til standarder som
spesialisthelsetjenesten til dels har tatt i bruk for å nå de samme målene. Vi begynner med å se på forholdet
mellom to ulike typer standarder: standarder for informasjonsstrukturer vs. standarder for terminologi.

6.1.1.

Informasjonsmodeller vs. terminologi

Det er vanlig å skille mellom informasjonsmodell og terminologi. I et slikt skille siktes det gjerne til at
informasjonsmodellen representerer de kontekstuelle informasjonsstrukturene i et IKT-system (hvem, når,
hvordan), og terminologien typisk representerer koder fra kodeverk som vi bruker til å legge inn verdier i de
enkelte dataelementene (hva). For eksempel kan en NPU-kode legges inn som verdi i en labsvarmelding.
Tradisjonelt har kodeverk vært lister med enkeltkoder som man plugger inn i informasjonsmodellen der det er
bruk for å velge fra et klinisk verdisett.
Men begrepet terminologi brukes i dag om ganske ulike størrelser. Mange ganger mener man kun et kodeverk
som definerer et sett av termer som gis hver sin ID og som utgjør et kontrollert vokabular. Et eksempel på dette er
NPU. Dersom begrepene er sortert i en hierarkisk inndeling, kan vi si at vi har en taksonomi eller en
klassifikasjon. Et eksempel på dette er ICD-10.
Informasjonsmodeller defineres gjerne som et nettverk av begreper hvor semantikken til begrepene ikke bare
bestemmes av definisjonen på begrepet, men også av begrepets relasjoner til andre begreper. Disse kan for
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eksempel representeres i ER-diagram, Unified Modelling Language (UML) eller Archetype Definition Language
(ADL). openEHR arketyper og HL7 kan vi klassifisere som slike informasjonsmodeller.
Description Logic og andre formelt matematiske ontologier inneholder kunstig intelligens med tanke på å definere
begreper i forhold til dets relasjoner. Disse modellene representerer ”Open World assumption”, det vil si at
modellene har kunstig intelligens som gjør at de kan utlede relasjoner som ikke er eksplisitt definert av designer
ved design av informasjonsmodellen/ontologien. SNOMED CT CT er basert på Description Logic og er derfor et
helt forskjellig fra de kodesystemene vi vanligvis har forholdt oss til. Dette gjør også at skillet mellom
informasjonsmodell og terminologi vannes ut, da de begge er modeller som ikke bare definerer et begrep ut fra
dets definisjon, men også ut fra dets relasjoner til andre begreper. En av styrkene til Description Logic og andre
standarder basert på Open World-assumption er at de muliggjør subsumption searching. Et subsumptionsøk kan
for eksempel returnere alle treff på søket ”alle pasienter som har en infeksjonssykdom i lungen forårsaket av
mycobacteria-familien”.
Vi kan beskrive den økende evnen til semantisk ekspressivitet på en linje som vist under:

Figur 20: Semantisk ekspressivitet

Liste – En enkel liste termer som ikke nødvendigvis er uttømmende. Termene er ikke nødvendigvis gjensidig
ekskluderende.
Kontrollert vokabular – En avgrenset liste foretrukne termer for et gitt formål. Lista er uttømmende og termene er
gjensidig ekskluderende. Inneholder en kode knyttet til hver term. Eks. NCSP, NCMP.
Klassifikasjon/taxonomi – En uttømmende liste termer som er organisert i et hierarki. Termene på hvert nivå i
hierarkiet skal være dekkende og gjensidig ekskluderende. Hver term kan bare høre hjemme på ett sted i
hierarkiet. Eks. ICD-10, zoologisk klassifisering av organismer (planter og dyr).
Thesaurus- En hierarkisk liste termer med koblinger mellom termene. Knytter sammen synonymer og antonymer.
Entity Relations (ER) – diagram er en modell hvor egenskaper til begreper blir beskrevet og definert også ut fra
forhold til andre relaterte begreper. En bygning kan bestå av 0 til mange leiligheter. Brukes typisk i beskrivelse
av informasjonsmodeller ved programmering av IT-systemer og databaser.
Informasjonsmodell – begrepet informasjonsmodell uttrykker det samme som et ER-diagram, men har en mer
presis kardinalitet. Det vil si at i stedet for bare å kunne definere relasjoner mellom begreper som 0..* eller 1..*,
kan kardinalitet defineres til å kunne være 1..3 eller 4..*.
Description Logic - formelt språk for kunnskapsrepresentasjon som gjør at datamaskiner kan resonnere
over modellene og ”forstå” semantikken som ligger i bunn. Logikken gjør også at en datamaskin kan utlede
semantisk sanne relasjoner selv om disse ikke er eksplisitt definert i modellen. SNOMED CT er designet med
støtte av DL.
First-Order Logic – tilsvarende funksjon som Description Logic men med strengere krav til matematisk og
lingvistisk formalitet.
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Det at SNOMED CT i seg selv er en ontologi med relasjoner mellom begreper gjør at det er en fordel å se på
hvordan denne ontologien skal passe sammen med ontologiene vi i dag bruker til å representere
informasjonsmodellene. Vi har også allerede to standarder for informasjonsmodeller som er tatt i bruk i Norge i
dag – openEHR og HL7.
6.1.2.

openEHR og HL7

openEHR og HL7 har begge utgangspunkt i et arbeid startet i en felles europeisk standardiseringsgruppe på 90tallet - CEN TC 251. En arbeidsgruppe arbeidet for å oppnå interoperabilitet ved å standardisere like
datastrukturer internt i EPJ-systemene, mens en annen arbeidsgruppe jobbet for å begrense standardiseringen til
informasjonen som flyter i grensesnittene mellom systemene. Arbeidet i disse to arbeidsgruppene ble videreført i
henholdsvis openEHR arketyper (som standardiserer hvordan informasjonselementer lagres i et EPJ) og Health
Level 7 (som standardiserer meldinger og tjenestegrensesnitt som utveksler informasjon mellom systemer). Man
kan også si at HL7 fokuserer mest på de administrative informasjonsstrukturene, mens openEHR har større fokus
på de kliniske informasjonsstrukturene. Både HL7 og openEHR forutsetter terminologier for å komplementere
informasjonsstrukturene med semantisk entydige verdier.
6.1.3.

SNOMED CT og HL7

HL7 som standard standardiserer kontrakten/ grensesnittet mellom systemer. HL7-formatene genereres utenfor
systemene for oversendelse/ tilgjengeliggjøring for andre systemer på et format man har blitt enige om mellom
systemene. Det er vanlig å tilpasse den globale standarden i henhold til f.eks. nasjonale behov i form av
implementasjonsguider eller profiler. En integrasjonsplattform brukes da gjerne til å mappe/transformere interne
datastrukturer og kodeverk i det enkelte system til syntax for felles utvekslingsformat. I og med at forholdet
mellom informasjonsmodell og terminologi håndteres utenfor det enkelte IKT-system, vil forholdet mellom
informasjonsmodell og terminologi enklere kunne håndteres.
HL7 og IHTSDO har levert en felles spesifikasjon kalt Terminfo som beskriver hvordan SNOMED CT skal
representeres for utveksling i HL7 v3. Det jobbes nå med å ta dette videre også for HL7 FHIR.

6.1.4.

SNOMED CT og arketyper

openEHR har i sitt arbeid forutsatt at SNOMED CT-koder legges inn som kodeverk der de mindre
informasjonsstrukturene som kalles arketypene krever koder. Med denne tilnærmingen står openEHR for
strukturene som muliggjør strukturert journal, beslutningsstøtte med mer. Man tar logikk og intelligens ut fra
SNOMED CT, og bruker kun enkeltbegrepene definert i SNOMED CT med en Id og beskrivelse på samme måte
som i tradisjonelle kodeverk. Det må presiseres at dette er openEHRs bruk av SNOMED CT, da de to
organisasjonene ikke har etablert felles retningslinjer for hvordan standardene skal fungere sammen.

Et praktisk eksempel på denne problemstillingen kan illustreres med utgangspunkt i blodtrykk-arketypen. I
arketypen kan man legge inn Body Position, det vil si om blodtrykket er målt mens pasienten er sittende, stående,
liggende etc. Dersom man legger dette inn i arketypen er alt man trenger SNOMED CT-koder er
systolisk/diastolisk trykk. Man kan imidlertid også velge å bruke kodene for liggende eller sittende blodtrykk
direkte i SNOMED CT. Hvor man velger å legge dette, vil man være med å bestemme hvilken teknologi man må
bruke for intelligent logikk, for eksempel i forbindelse med beslutningsstøtte. Dette er fordi man da er avhengig av
relasjonene mellom begrepene.
6.1.5.

Uavklarte problemstillinger rundt felles bruk av informasjonsmodeller og terminologi

Skillet mellom informasjonsmodell og terminologi går på hvor mye av struktur og semantikk som legges i
informasjonsstrukturene, og hvor mye som defineres semantisk i terminologien. Figuren under viser tre semantisk
helt like begreper som er strukturert forskjellig. Uten en klar tilnærming til hvordan disse skal fungere sammen vil
det også være mer utfordrende å finne igjen disse ved søk, og ikke minst å få IT-systemene til å forstå at alle
strukturene faktisk representerer samme tilstand.
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Figur 21: Eksempel på tre semantisk like begreper som er strukturert forskjellig

Dette henger sammen med hva det er vi faktisk ønsker å oppnå med å ta i bruk SNOMED CT. Det refereres ofte
til prosess- og beslutningsstøtte, kunnskapsbasert praksis, interoperabilitet, strukturert journal som gevinster man
ser for seg med bruk av SNOMED CT. Foreløpige funn fra prosjektet tyder på at implementering av slik
funksjonalitet basert på SNOMED CT er svært lite utbredt. Hvilken rolle mener vi SNOMED CT skal spille for å
realisere slik avansert funksjonalitet i våre målbilder, og hvordan skal standardene vi bruker spille sammen for at
vi best mulig kan oppnå det?
Slike spørsmål reiser noen problemstillinger det bør vurderes å se nærmere på.
Hvilken strategi for bruk av standarder er best for å oppnå målbilde om for eksempel prosess-støttende EPJ? Er
SNOMED CT i tilfelle moden for disse scenariene i dag? Er systemene modne for disse scenariene?

6.2.

Implementasjonsscenarioer for SNOMED CT

SNOMED CT kan innføres med ulikt ambisjonsnivå basert på ulike dimensjoner som kan gjelde for flere av
implementasjonsscenariene. Sentrale dimensjoner er:
Grad av semantisk ekspressivitet – de ulike scenarioene kan implementeres i hierarkiene i SNOMED CT med
tilgang til den logikk som ligger i relasjonen mellom begrepene. Høy grad av semantisk ekspressivitet er
nødvendig for å realisere analyse- og beslutningsstøttekapabiliteter, men det er også mulig at de enklere
scenarioene kan forholde seg til relasjoner mellom begrepene.
Pre- og postkoordinering - Man kan se for seg at noen av de tre første implementasjonsscenarioene tar i bruk
enkel post-koordinering for å unngå ”combinatorial explosion” som kan bli konsekvensen av utstrakt prekoordinering.
Bredde for innføring – for de ulike implementasjonsscenarioene kan man bruke SNOMED CT bredt inklusive
sentrale kodeverk som f.eks medikasjon og prosedyrer, eller man kan ta det i bruk for avgrensede kodeverk der
man mangler annen terminologistøtte. Dersom man tar i bruk SNOMED CT på avgrensede områder som f.eks.
tannhelse og symptomer, er mulighetene for logikk for prosess- og beslutningsstøtte på tvers av all informasjon i
EPJ-et også begrenset til disse områdene.
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Figur 22: Implementasjonsscenarier

6.2.1.

SNOMED CT som referanseterminologi for integrasjon

Som referanseterminologi brukes SNOMED CT kun som felles referanseterminologi i utvekslingen mellom
systemer, og det er derfor ikke behov for tilpasninger i avsender- og mottagersystemene. SNOMED CT fungerer
kun som felles format som de lokale kodeverkene i hvert av systemene mappes mot. Dette skjer typisk i en ESB/
integrasjonsbuss (for eksempel Biztalk). Dette er også samme prinsipielle tilnærming som HL7 legger opp til for
utveksling av informasjonsmodeller.
Utfordringen ved denne strategien er primært knyttet til mapping. Hovedutfordringen med mapping er ulike
presisjonsnivåer i ulike kodesystem. Dersom man mapper fra et begrep med lavere presisjon til et med høyere
presisjon, mister man semantikk, og omvendt. Dersom mappingen av en kode fra et kodeverk skal mappes til
SNOMED CT før det mappes til et annet kodeverk er det en kilde til semantisk tap. Det kan også være
semantiske varianter mellom begreper i ulike kodeverk som ikke bare går på granulering.
Generelt kan man si at utfordringene ved mapping er avhengig av domenets natur og faglig historisk praksis, der
noen domener er mer modne for strukturert informasjonsregistrering.
EU-prosjektet epSOS har valgt SNOMED CT for å utveksle ”patient summary” mellom EU-land. Europeiske land
beholder sine lokale kodeverk, men når de skal sende et patient summary til et annet land går dette via en felles
europeisk terminologiserver der begge land har mappet sitt nasjonale kodeverk mot en felles versjon av
SNOMED CT. Danmark benytter også dette for mikrobiologisvar da de har to kodeverk som er i bruk nasjonalt.
Mikrobiologi er relativt lett å mappe på tvers av kodeverk da mikroorganismer er relativt entydig definert på tvers
av standarder.
I og med at vi i Norge stort sett har standardiserte kodeverk på nasjonalt nivå, vil slike gevinster for Norge være
knyttet til internasjonal utveksling.
Bruksscenario ‘PS: Pasient summary (sykehistorie, aktuell sykdom)’ er et eksempel på gevinster som kan oppnås
ved en slik implementasjonsstrategi.
Hovedgevinst: Interoperabilitet på tvers av landegrensene.

6.2.2.

SNOMED CT som kodeverk – enkeltkoder i fagsystem

Ved denne tilnærmingen lagrer man hver enkelt prekoordinerte SNOMED CT-kode internt i fagsystemene, dog
uten å lagre alle relasjonene mellom begrepene i SNOMED CT. SNOMED CT implementeres med andre ord som
en liste av koder, på samme måte som for eksempel NCSP eller ICD-10. Gevinster som prosess- og
beslutningsstøtte er avhengig av at også relasjonene til andre begreper er definert og oppnås dermed ikke direkte
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ved en slik tilnærming. Det kan imidlertid være mulig å oppnå noen av disse gevinstene for eksempel ved eksport
til et datavarehus som har bygd inn støtte for SNOMED CT-hierarkiene.
Man kan velge å beholde eksisterende grensesnittsterminologi for å holde de brukeropplevde endringene til et
minimum. Dataene lagres imidlertid i fagsystemet som SNOMED CT-koder, og kan utveksles med andre
systemer uten mapping. Tilnærmingen krever en mapping fra terminologi i brukergrensesnittet til SNOMD CTkoder som lagres internt i systemet.
En slik tilnærming kan gjøres enten ved en total utskifting av alt eksisterende kodeverk, eller ved å ta inn koder på
områder der man for eksempel mangler standardiserte kodeverk i dag. Den siste tilnærmingen er klart å
foretrekke. I dag ser tannhelsetjenesten på SNOMED CT for å dekke deler av rapporteringsbehovet, og områder
som symptomer, funn, målinger og anatomi har også vært aktuell som kodeverk for arketyper.
SNOMED CT-koder i et klinisk system kan også mappes til mer overordnede rapporteringsterminologier som
ICD-10 og ICPC for rapportering. SNOMED CT fungerer da som klinikernært kodeverk for behandling og
kvalitetssikring, mens ICD og ICPC aggregerer disse for statistisk rapportering. Standard mappinger fra
SNOMED CT til de vanligste internasjonale rapporteringsstandardene er utarbeidet i regi av IHTSDO.
Bruksscenarioene ‘KI: Terminologi for kritisk informasjon’, ‘SK: Mapping fra detaljert journaldokumentasjon basert
på SNOMED CT til statistisk klassifikasjon på aggregert nivå’ og ‘KF: Gjenbruk av informasjon om symptomer og
kliniske funn fra ulike systemer, inkl. velferdsteknologi’ er eksempler på en slik implementasjonsstrategi.
Hovedgevinst: Internasjonale definisjoner for nye kodeverk.

6.2.3.

SNOMED CT som brukergrensesnittsterminologi

En slik strategi sikter mot å utnytte synonymene som er dokumentert i SNOMED CT. Et av målene med
SNOMED CT er at et begrep skal inneholde alle synonymer fra ulike fagområder for dette begrepet. Å bruke
SNOMED CT utelukkende som grensesnittsterminologi kan være problematisk på grunn av utfordringer med
mapping fra SNOMED CTs grensesnittsterminologi til koder som er brukt internt i systemene, så scenarioet er
først og fremst aktuelt som et komplement til SNOMED CT som kodeverk. Men erfaringer tilsier at det vil oppstå
utfordringer med innføring i de tilfellene man velger å eksponere klinisk personell for et helt nytt begrepsapparat
som SNOMED CTs termer representerer. På grunn av disse utfordringene ser vi flere eksempler på at prosjekter
velger å beholde eksisterende grensesnittsterminologi, for deretter mappe denne mot SNOMED CT-kodene.
Dette gjøres for at klinikere skal slippe å forholde seg til et helt nytt begrepsapparat.
SNOMED CT har teknologisk støtte for klinikere som skal velge riktig term blant det store antallet som finnes. Den
vanligste metoden er å definere et kontekstspesifikt subsett som begrenser antall begreper som kommer opp ved
et søk, og som for eksempel eliminerer likelydende begreper som eksisterer i helt urelaterte SNOMED CThierarkier. Denne metoden fungerer imidlertid ikke for grensesnitt som har en åpen kontekst, som for eksempel
en anamnese-beskrivelse hvor man på forhånd ikke har noen ide om hvilke begreper som er aktuelle å bruke.
Sverige og Danmark har man kun oversatt primærbegreper fra SNOMED CT, og internasjonalt er det begrenset
med synonymer som er dokumentert per begrep.
SNOMED CT bygger i utgangspunktet på en donasjon av UKs Read Codes og SNOMED RT patologikodeverk fra
USA. UK har fortsatt ikke tatt i bruk SNOMED CT, men vil kunne gjøre det lettere enn mange andre land fordi
grensesnittsterminologien fra Read Codes er direkte videreført i SNOMED CT Preferred Term. Brukerne vil
dermed ikke merke noen endringer ved overgang til SNOMED CT.
Ingen av våre bruksscenarioer har tatt utgangspunkt i denne implementasjonsstrategien.
Hovedgevinst: Gjenbruk av synonymer i SNOMED CT mappet mot felles koder.
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6.2.4.

SNOMED CT for indexing for meningsbaserte datasøk

Ved denne tilnærmingen annoteres klinisk dokumentasjon med semantiske tagger som så kan brukes til å
semantiske søk i dokumentasjonen. Implementasjonsmessig varierer det om man er interessert i subsumption
testing (f.eks. hvilke begreper som er subtyper av et begrep), begrepslikhet (evne til å hente lik informasjon selv
om den er representert i ulike strukturer), og kontekstoppmerksomhet (vurdere søk ut fra kontekstuell
informasjon).
Denne tilnærmingen medfører heller ingen endringer i brukergrensesnitt og for datalagring, men man bruker
teknologi for å tagge strukturerte og ustrukturerte data i selve fagsystemene med SNOMED CT-koder. Dette kan
gjøres enten i lokalt system eller i et datavarehus. For ustrukturerte data kan Natural Language Processing
(NLP)-teknologi brukes for å kjenne igjen tekst og annotere denne med SNOMED CT-koder. Dette er foreløpig en
noe umoden teknologi, men eksempelvis EU-prosjektet ASSESS CT gjør utprøvinger av teknologien i mer
forskningsorienterte aktiviteter.
Denne tilnærmingen gir gevinster innen datasøk eksempelvis for identifisering av kohorter og klinisk
kvalitetssikring. Dette krever tilstrekkelig og høy nok kvalitet på den medisinske kodingen samt høy grad av
identifikasjon av SNOMED CT-konsepter i fritekstjournal. Man vil også bli stilt overfor de samme
mappingutfordringene som nevnt over. Dette regnes som et komplekst implementeringsscenario fordi man må
implementeres hierarkiene i SNOMED CT.
Bruksscenario: ‘KF: gjenbruk av informasjon om symptomer og kliniske funn fra ulike systemer, inkl.
velferdsteknologi’ er et eksempel på gevinster som kan oppnås ved en slik implementasjonsstrategi.
Hovedgevinst: Identifisering av kohorter og søk på kliniske sammenhenger i journaldokumentasjon.

6.2.5.

SNOMED CT for bruk i analyse/ beslutningstøtte/ kliniske retningslinjer

Ved en slik implementasjonsstrategi har man som mål at SNOMED CT skal fungere som støtte til å produsere
alarmer, vise relevante kliniske retningslinjer eller gi beslutningsstøtte for spesifikke symptomer eller diagnoser.
Dette er et meget komplekst område som krever at fagsystemet som implementerer SNOMED CT kan resonnere
over SNOMED CT-hierarkiet. Dette er det vanskelig å oppnå uten at systemet er designet for det fra bunnen av.
Skal man ha prosess- og beslutningsstøtte på hele det kliniske dokumentasjonsgrunnlaget må også all
informasjon være tilgjengelig på SNOMED CT. Dette vil kreve mapping internt i systemene fra alle dagens
eksisterende kodesystemer, hvis man ikke velger å fase ut alle dagens kodeverk og erstatte disse med SNOMED
CT. Tilbakemeldinger fra referansebesøk og forskningslitteratur peker på at SNOMED CT ikke har samme
modenhet og presisjon som spesialiserte kodeverk som kun dekker et spesialisert område.
Ut fra undersøkelsene så langt er det heller ikke avdekket annet enn meget rudimentær støtte fra de store
leverandørene på slik bruk av SNOMED CT. Eventuell beslutningsstøtte må derfor i tilfelle avgrenses til spesifikke
områder som for eksempel medikamentinteraksjoner, og vil måtte utvikles i samarbeid med leverandører da de
stort sett ikke har støtte for den type funksjonalitet i dag.
Det er også viktig at selv om med en slik implementasjon er SNOMED CT bare en komponent i en helhetlig
løsning. Selv med forhold til informasjonsmodeller avklart og SNOMED CT implementert så er beslutningsstøtte
avhengig av annen informasjon for ønsket funksjonalitet. SNOMED CT representerer terminologisk kunnskap,
med andre ord det vi vet alltid er sant. Eksempelvis beskriver SNOMED CT-konseptet Myocardial infarction
(hjerteinfarkt) at det er et infarkt lokalisert i hjertet. Det stemmer alltid. Andre tegn og symptomer, for eksempel
smerter i bryst, rytmeforstyrrelser og økning av ST-segment på EKG er ikke nødvendigvis til stede i hvert tilfelle,
og disse opplysningene er dermed ikke representert i SNOMED CT. Slike indikasjoner vil imidlertid være meget
verdifulle for et beslutningsstøttesystem.

Bruksscenario: ‘BP: Oppfølging av behandlingsplaner for kronisk syke, inkl. sykepleie’ er et eksempel på
gevinster som kan oppnås ved en slik implementasjonsstrategi.
Hovedgevinst: Bruk av SNOMED CTs hierarkier for prosess- og beslutningsstøtte og oppfølging av kliniske
retningslinjer.
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6.3.

Arkitekturkomponenter for full realisering av SNOMED CT

Det er ekstremt krevende å bygge all logikk relatert til bruk av SNOMED CT inn i den enkelte applikasjon.
Prosjektet anbefaler derfor å vurdere hvordan man kan etablere felles arkitekturkomponenter for å støtte
realisering av gevinster knyttet til mer avansert bruk av SNOMED CT. Aktuelle komponenter kan være:
Applikasjonstjenester
Med applikasjonstjenester refereres til funksjoner i det enkelte fagsystem som støtter SNOMED CT. Funksjoner
som fagsystemet må håndtere inkluderer registrering av data, lagring av SNOMED-begreper, søk i database og
kommunikasjon med eksterne systemer.
Terminologitjenester
Terminologitjenester representerer tjenester og funksjonalitet for å støtte fagapplikasjoner for optimal bruk av
terminologi og kodeverk. En SNOMED CT terminologiserver vil være der SNOMED CT Release Files blir installert
for å tilgjengeliggjøre siste versjon for alle konsumerende fagapplikasjoner. Med alltid oppdaterte data kan en
terminologiserver tilby tjenester som søk på konsept for systemer som ikke støtter dette. En vanlig tjeneste er
også søk/ testing på subsumption, det vil si på begreper som inneholder søkeordet, men som har en høyere eller
lavere granularitet, eller er prekoordinert med et annet begrep. Andre vanlige tjenester inkluderer å svare på
spørringer om et begrep er med i et gitt referansesett, og å få mappet et begrep til et annet kodeverk.
Kunnskapstjenester
En kunnskapstjeneste tilbyr prosess- og beslutningsstøttetjenester for fagapplikasjoner som ikke har støtte for
dette internt. Dersom vi har en kunnskapstjeneste med støtte for SNOMED CT har den implementert regler og
algoritmer basert på blant annet SNOMED CT-hierarkiene. Dette kan være enkle oppslag om
legemiddelinteraksjoner, eller link til klinisk retningslinjer som blir trigget ved innlegging av en diagnose eller
prosedyrer. Men man kan også se for seg mer omfattende spørringer, men disse vil kreve at all nødvendig
kontekst fra fagapplikasjonen sendes med i spørringen.

6.4.

Innføringsstrategier per system

Generelt kan en si at det finnes tre varianter av innføringsstrategier per system:




Ved innføring av helt nye systemer: innføre felles standardisert terminologi som en integrert del av ny
løsning.
Ved vedlikehold og videreutvikling av eksisterende systemer: erstatte eksisterende og fragmenterte
terminologier i et system med en felles standardisert terminologi.
Ved vedlikehold og videreutvikling av eksisterende systemer: gradvis innføring ved å løse nye krav med
felles standardisert terminologi.

Erfaring tilsier at det er vesentlig enklere å innføre ny terminologi når det innføres helt nye systemer, eller hvor det
ikke finnes eksisterende terminologier i dag. Motsatt vil det være utfordrende, og medføre negativ verdi, å innføre
ny terminologi på områder hvor det allerede finnes funksjonell terminologi som fungerer i dag. Et eksempel på det
siste er å erstatte ATC og FEST med SNOMED CT på nåværende tidspunkt.
Det er derfor vår anbefaling at SNOMED CT vurderes i forbindelse med introduksjon av nye systemer, og på
områder hvor det ikke eksisterer dekkende terminologier i dag. I de tilfeller hvor det skal løses nye krav i
forbindelse med eksisterende terminologi, bør man evaluere merverdi per tilfelle.
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6.5.

Leverandørbetraktninger

En effektiv implementering av SNOMED CT er avhengig av at EPJ-leverandørene har kapasitet og evne til å
utvikle funksjonalitet som kan støtte terminologien.
Prosjektgruppen har foretatt en intervjurunde med lokale og internasjonale EPJ leverandører for å undersøke i
hvilken grad felles standardisert terminologi er på EPJ-leverandørenes agenda, og deres kjennskap til SNOMED
CT spesifikt. Vi ønske å få en oversikt over aktiviteter og fremtidige planer på området, og om SNOMED CT
benyttes eller kan benyttes i systemene som leverandørene forvalter.
EPJ-leverandørene som ble intervjuet var: DIPS, Cerner, Epic, Acos (CosDoc), Infodoc, CGM, Fürst, Hove
(SystemX), Visma (Profil), Tieto (Gerica, Infomedics), OpusDental og Cambio. Fokus var på EPJ-systemer, og
ikke spesialsystemer som føde, lab og røntgen.
Forventningen er at leverandørintervjuene kan være med til å bygge opp et veikart mht. implementering
avSNOMED CT. Kan dette kan skje på kort, mellomlang eller lang sikt?

Leverandører som har erfaring med å implementere SNOMED CT
Leverandører med erfaring med å implementere SNOMED CT finnes internasjonalt. De fleste
implementeringserfaringer dreier seg om bruk av SNOMED CT som referanseterminologi, men det er enkelte
erfaringer med enkel beslutningsstøtte. Konkret innebærer dette at det anvendes subsumption søk på is-a
relasjoner for å resonnere over like begreper på ulikt granuleringsnivå. De har så langt ikke identifisert
brukerbehov som krever resonnering på attributtrelasjoner. De bruker underleverandører (IMO, CareCom og
HealthLanguage) til å levere komplementære løsninger for brukergrensesnittstermer og mapping mot andre
terminologier.

Leverandører som har planer om å implementere SNOMED CT
Disse leverandørene påpekte behov for felles terminologi innen enkelte områder (anatomisk lokalisasjon,
symptomer, funn- og henvisningsårsak). De ønsker kun å anvende SNOMED CT som kontrollert vokabular, og
ikke inkludere hierarkiet og relasjonene. Enkelte leverandører har sett behovet for å kunne bruke SNOMED CT
som terminologibinding til utvikling av nye arketyper, og har et udekket behov for terminologi bl.a. innen anatomi
og symptomer.

Leverandører som ikke har planer eller erfaring med SNOMED CT
De fleste av leverandørene har kun perifer kjennskap til SNOMED CT, men flere er opptatt av fordeler felles
terminologi vil ha for deling av informasjon, og er innstilt på å følge en eventuell nasjonal anbefaling om bruk av
SNOMED CT.
Enkelte EPJ-leverandører opplever ikke etterspørsel etter felles standardisert terminologi, mens andre opplever
etterspørsel både etter en felles standardisert terminologi, og behov for å kunne spesifisere koder ytterligere enn
ICD-10 tillater. Andre oppfatter felles standardisert terminologi som et pålegg fra myndighetene.

Sammenfatning av EPJ-leverandørenes modenhet vedrørende felles standardisert terminologi
Alle leverandørene har felles standardisert terminologi på agendaen og kjenner til SNOMED CT i varierende grad.
Erfaring med implementering av SNOMED CT i systemene skal finnes internasjonalt, men det er også et
umiddelbart behov hos nasjonale EPJ leverandører for SNOMED CT som terminologibinding til arketyper. Det er
også en positiv innstilling til standardisering av terminologi generelt, og at terminologien har et internasjonalt
perspektiv spesifikt.
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6.6.

Sammenfatning implementering og IKT hensyn

Erfaringsinnhentingen viser at et klart formål og en tydelig implementeringsstrategi er avgjørende for suksess
med SNOMED CT.
Implementering i IKT-systemene basert på mer avansert analyse, prosess- og beslutningsstøttenivå er meget
krevende å implementere, og det per i dag liten eller ingen støtte for slik funksjonalitet i EPJ-systemene. På
mellomlang sikt vil anvendelse i praksis være begrenset til bruk av enkle kodeverk, primært på områder som ikke
er dekket av terminologistandarder per i dag.
For å vurdere å bruke SNOMED CT som erstatning for etablerte og velfungerende kodeverk og terminologier bør
det kreves overbevisende eksempler på nytteverdi (når markedet kan levere støtte for analyse, prosess- og
beslutningsstøtte).
Erfaring med implementering av SNOMED CT i systemene finnes internasjonalt, men det er også et umiddelbart
behov hos nasjonale EPJ-leverandører for SNOMED CT som terminologibinding til arketyper.
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7. Organisering og forvaltning
IHTSDOs eierskap og struktur

7.1.

The International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) eier og administrerer
SNOMED CT. IHTSDO er en not-profit organisasjon som er eiet og styrt av medlemslandene. Per 01.01.2016
består IHTSDO av 27 medlemsland, jf. figur 11 i kapittel 4 Internasjonal kartlegging.
IHTSDO samarbeider med andre organisasjoner som WHO, LOINC, WONCA og ICNP. Samarbeidet går blant
annet ut på å definere grenser mellom de ulike terminologiene (f.eks. mellom LOINC og SNOMED CT), og
eventuelle "mappinger" av andre terminologisystemer mot SNOMED CT (f.eks. ICD-11, ICNP, ICPC-2 m.fl.).
Terminologien har historikk helt tilbake til 60-tallet med det såkalt SNOP (Systemized Nomenclature of
Pathology). Systemet har utviklet seg gjennom mange revisjoner. Den siste og viktigste endringen var at Clinical
terms version 3 (tidligere Read Codes) fra National Health Service i Storbritannia ble slått sammen med
SNOMED Reference Terminology fra College of American Pathologists og formet IHTSDO i 2007.
IHTSDO er organisert som illustrert nedenfor.

Figur 23: IHTSDOs organisering

Øverste beslutningsorgan er General Assembly hvor alle medlemsland har en representant. Medlemsforum
består av nasjonale organ som er involvert i SNOMED CT utvikling og implementering.
IHTSDO har også flere arbeidsgrupper; ‘special interest groups’ (SIGs):



profesjonelle SIGs f.eks. innen legemidler, tannhelse, sykepleie, anestesi, primærhelsetjeneste og
patologi
funksjonelle SIGs f.eks. innen oversettelse, mapping, implementering og opplæring

IHTSDO har møter to ganger i året der alle prosjektgrupper (PG) og spesielle interessegrupper (SIG) møtes.

7.2.

Hva er de formelle kravene og prosessene for medlemskap i IHTSDO?

For å kunne ta i bruk SNOMED CT må man være medlem i IHTSDO.
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Det er to typer medlemskap:


Nasjonalt medlemskap som gjelder for hele landet. Kontingenten for et nasjonalt medlemskap er basert
på BNP. Per.01.01.2016 er den årlige kontingenten på 152.406 USD per år. Medlemsavgiften er årlig og
bestemt av antall måneder som står igjen av kalenderåret. Når man melder seg inn skal man også betale
en ekstra innmeldingsavgift tilsvarende et års kontingent, så det i realiteten blir det dobbel avgift det
første året.



‘Affiliate’ medlemskap, hvor en organisasjon kan bli medlem hvis landet ikke er medlem. ‘Affiliate’
medlemskap betales per organisasjonsnummer. Per 01.01.2016 er kontingenten per affiliate på 1688
USD for sykehus, og 568 USD for en klinikk per år. Kontingenten er avhengig av organisasjonens
størrelse og art, samt omfang av bruk av SNOMED CT innenfor denne organisasjonen. Hver
allmennpraksis i Norge ville bli betraktet som en organisasjon som skulle betale lisens. Denne lisensmodellen er designet for å oppmuntre til nasjonale lisenser, så ‘affiliate’-lisenser vil aldri kunne lønne
seg. ‘Affiliate’-medlemskap gir ikke tillatelse til å oversette.

Krav til søker/medlem og søknadsprosess
5

For å bli medlem må man følge disse stegene :

7.3.



Forsikre deg om at du kan bli medlem som beskrevet i IHTSDO Articles of Association.



Kontakt din regionale Customer Relations Lead (for Europa er dette for tiden Anna Adelöf
(aad@ihtsdo.org).



Den helsefaglige myndighet fyller inn “IHTSDO Membership Application Form”, som man får fra sin
regionale kontakt



Send signert og skannet kopi av Membership Application Form to info@ihtsdo.org and send den signerte
originalen til IHTSDO per brev til IHTSDO hovedkontor.



Søknaden blir levert til IHTSDO Management Board for godkjenning



Det avholdes et møte mellom ansøker og IHTSDO hvor formålet først og fremst er å avklare
forventninger mht. medlemskap



Når søknaden er godkjent, skal innmeldingsavgift og årlig avgift betales innen 30 dager.



Ved betaling blir landet formelt medlem av IHTSDO og tilgang til SNOMED CT innvilges.

Etablering av et nasjonalt forvaltningsorgan

En forutsetning for medlemskap i IHTSDO er opprettelse av et nasjonalt forvaltningsorgan, et såkalt ‘National
Release Center’ (NRC).
Formålet med å etablere et nasjonalt forvaltningsorgan er å støtte implementeringen av SNOMED CT i et land.
Det nasjonale forvaltningsorganet fungerer som et grensesnitt mellom IHTSDO og alle samarbeidspartnere som
har en interesse i SNOMED CT.
IHTSDO skisserer godt definerte krav til det å drive et nasjonalt forvaltningsorgan. Den generelle funksjon av et
nasjonalt forvaltningsorgan er å administrere lisensiering, utgivelse og distribusjon av SNOMED CT.
Kjerneaktiviteter som kreves for å oppfylle denne funksjonen inkluderer kommunikasjon og dialog med
interessenter, utdanning og opplæring omkring SNOMED CT, ansvar rundt administrasjon av lisensiering og
distribusjon av innhold.
Beskrivelsen under er hentet fra IHTSDO National Release Center Guide, December 2014.
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(…) IHTSDO requires each Member to have a nominated organization that fulfills a small set of core NRC
responsibilities. These responsibilities include receiving the International Release of SNOMED CT from IHTSDO
and making it available to licensees in the Member country. Some NRCs also provide additional products and
services to support national use of SNOMED CT. (…)
For Members that choose only to distribute the International Release of SNOMED CT, the NRC can be limited to
only one or two people to undertake the minimal required services (…)
Tabell 24: Oppgaver i et nasjonalt forvaltningsorgan

Responsibility area

Required

Manage licenses (manually or automatically)

✔

Distribute International Releases

✔

Optional

Manage Extensions (Authoring, release, distribution and maintenance)

✔

Manage Reference sets (Authoring, release, distribution and maintenance)

✔

Manage Mappings (Authoring, release, distribution and maintenance)

✔

Manage Translations (Authoring, release, distribution and maintenance)

✔

Tooling

As user service: To enable users to access and explore SNOMED CT

✔

As NRC tool: Support SNOMED CT management

✔

Manage change requests for organizations in the country

✔

Offer education, promotion and training

✔

Engage stakeholders

✔
✔

Implementation consultancy
7

Det er utarbeidet en NRC guide – som bl.a. beskriver hvilke kompetanser man med fordel trenger i senteret.
7.3.1.

Styringsmodell for det nasjonale forvaltningsorgan

Det er viktig å ha et aktivt forhold til styring, slik at man får implementert løsninger med SNOMED CT-støtte
innenfor de bruksscenarioene man ønsker nasjonalt. Sverige har for en stor del latt implementering være opp til
Landstingene/nasjonale registre, og dette synes ikke å ha vært en optimal modell. Portugal har en litt annen
situasjon, da de har styrbare nasjonale løsninger i form av eierskap til 90 % av IKT-porteføljen i sykehusene.
Nødvendige endringer i IT-systemene må sikres ved at de finansieres. I det videre arbeidet bør modeller for
styring og finansiering av området utredes.

7.3.2.

Hvilke kjerneoppgaver skal det nasjonale forvaltningsorgan håndtere?

Det nasjonale forvaltningsorgans kjerneoppgaver vil være:








Kontakt til IHTSDO og deltakelse i internasjonalt samarbeid
Håndtering av lisens og bruk av terminologien
Administrering og utvikling av referansesett, subsett og nasjonale utvidelser
Oppdatere og publisere nye versjoner
Opplæring og utdanning
Informasjon og promotering
Administrering av prosessen for oversettelse av terminologien (selve oversettelsen kan
gjennomføres eksternt)

Forvaltningsoppgavene, inklusiv relevante suksessfaktorer som er blitt oppfanget under referansebesøkene, blir
detaljert i det følgende.
7
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Være primært kontaktpunkt for IHTSDO og delta i internasjonalt samarbeid
IHTSDO betinger at det ikke skal være direkte kontakt mellom IHTSDO og ‘affiliate’ medlemmer i de land hvor det
finnes et nasjonalt forvaltningssenter. Alle henvendelser og kommunikasjon om SNOMED CT skal derfor gå
gjennom nasjonalt forvaltningsorgan til IHTSDO og omvendt.
Det nasjonale forvaltningsorganet vil også delta i samarbeidsmøter hvis det er relevant, f.eks. i SIG-møter to
ganger årlig.

Håndtere lisensiering og bruk
Det nasjonale forvaltningsorgan vil være kontaktpunkt for alle lisenstakere i Norge. Senteret vil også ha overblikk
og administrere hvem som har lisens nasjonalt, og gi tillatelse til å bruke SNOMED CT for nye brukere.

Utvikling av referansesett, subsett og nasjonale utvidelser
Det nasjonale forvaltningsorganet vil være ansvarlig for å utvikle referansesett, dvs. delmengde av begrep, termer
og relasjoner som utarbeides til et spesifikt anvendelsesområde.
Formålet med å utvikle referansesett er å unngå å skulle søke i samtlige begrep i SNOMED CT, og sikre at
samme begreps-ID brukes for samme anvendelsesområde, uansett system. Ettersom SNOMED CT er meget
omfattende og består av 400.000 begreper, gir det ikke mening å implementere terminologien i sin helhet. En
nyttig måte å administrere og håndtere omfanget og kompleksiteten av SNOMED CT på, er å utvikle subsett og
mapping til andre klassifikasjoner og terminologier hvor det er nødvendig.
Subsett er en gruppe av SNOMED CT-begreper for et spesifikt klinisk område, som veileder en kliniker i å velge
riktige SNOMED CT-konsept. Mapping mellom SNOMED CT og andre klassifikasjoner og terminologier er viktig
for å lette integreringen av sub-sett med eksisterende kodesystemer.

Figur 25: Prosess for utvikling av subsett i en SNOMED CT implementering

Selv om SNOMED CT er en global terminologi, er det ikke alltid mulig å oppnå internasjonal enighet om alle krav
fra de ulike medlemslandene. Derfor er det ofte behov for å tilpasse terminologien for å møte spesifikke lokale
krav. Dette oppnås ved å la hvert enkelt medlemsland utvikle og forvalte en nasjonal utvidelse. For å kunne
opprette en nasjonal utvidelse, må det nasjonale forvaltningsorganet godta forespørsler om nye konsepter fra
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brukerne, og disse lokale konseptene må bli synkronisert med den internasjonale utgivelsen som blir distribuert
av IHTSDO.
Det nasjonale forvaltningsorgan vil også være ansvarlig for å fjerne begreper som ikke er i bruk, for på den måten
sikre at terminologien er oppdatert og holdes levende i likhet med språkets utvikling iht ny kunnskap og forskning.

Oversettelse
Det er flere ulike erfaringer vedrørende oversettelse. Våre naboer i Sverige og Danmark har valgt å oversette hele
terminologien for å understøtte nasjonale satsinger (hhv G-EPJ og Nationellt fackspråk). I Sverige er
oversettelsen gjort over en periode på 3-4 år, til en kostnad på ca. 35 millioner SEK (jf. Vedlegg F). Inntil videre er
det få bruksområder hvor SNOMED CT anvendes, så investeringen med å oversette hele terminologien synes
høy sammenlignet med utbytte. Nyere eksempler på oversettelse av hele terminologien inkluderer Polen som kun
8
har brukt 1,5 år på arbeidet.
Prosjektet anser det derfor som mer effektivt og kostnadsbesparende å målrette oversettelsen til de områder av
terminologien man skal ta den i bruk. F.eks. kan man først starte med å oversette relevante begreper for
tannhelseområdet og begreper som er relevante for terminologibinding til arketyper. Denne fremgangsmåten
benytter man f.eks. i Portugal. Ved å gjøre det på denne måten er det en viss risiko for at man ikke får utnyttet
relasjonene i SNOMED CT fullt ut, siden ikke alle hierarkiene oversettes på en gang. Det er imidlertid ikke mange
overbevisende eksempler på bruk av relasjonene i SNOMED CT, så dette ligger nok uansett litt fram i tid her i
Norge. Erfaringsbesøk i Portugal viste at det er en god tilnærming å oversette og tilpasse terminologien område
for område. Det er mer kostnadseffektivt og det er mer styrbart mht. oppfølging og implementering.
Siden terminologien er oversatt til både svensk og dansk har vi i Norge mulighet for å kunne kryss-verifisere
oversettelsen mot disse språkene, i de tilfellene man skulle være i tvil om begrepsbruken. Vi har også mulighet for
å dra nytte av erfaringene som er gjort i forbindelse med oversetting av begreper til norsk i ICNP og MESH.
SNOMED CT har støtte for alternative beskrivelser av ett og samme begrep. Begrepet har et Fully Specified
Name som er en entydig og komplett beskrivelse av begreper. I tillegg har hvert begrep ett eller flere synonymer.
Et av disse er i terminologien angitt som foretrukket (Preferred Term). Det er derfor støtte i terminologien for å
bruke ulike navn på begrepene avhengig av bruksområde og kontekst.
Når terminologien oversettes skal man være bevisst på om at begrepene er egnet for klinisk bruk. Til dette formål
anbefales det å ha klinikere involvert i oversettelsesprosessen. Det anbefales at den første oversettelsen gjøres
av kvalifisert klinisk personell, og at dette kvalitetssjekkes av eksperter innen området..
Verktøy kan være tidsbesparende i prosessen for å utvikle og forvalte subsett og referansesett, samt i
oversettelsesprosessen. IHTSDO jobber med å utvikle et verktøy for å håndtere referansesett, og som gjøres
tilgjengelig for medlemmer i 2Q 2016. Verktøyet vil gjøre det enklere å administrere aktiviteter som utvikling av
subsett og mapping, og har dessuten funksjonalitet for å søke og navigere i SNOMED CTs innhold.

Publisere og distribuere oppdaterte versjoner
Det blir gjort to internasjonale distribusjoner av nye versjoner per år av internasjonal SNOMED CT, og i Norge vil
det være naturlig å følge opp med en distribusjon av nasjonal versjon ca. fire mnd. etter den internasjonale
publikasjonen. I den nasjonale publikasjonen legges det til oversatte, og evt. nye synonymer og begreper.
Forslag til prosess for endringshåndtering, basert på den svenske versjon:
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Figur 26: Eksempel på prosess for endringshåndtering

Opplæring og utdanning
Ulike nivåer av utdanning og opplæring er nødvendig, avhengig av målgruppen, etterspørselen og interessen for
opplæring. Workshoper dekker vanligvis det innledende behov for kunnskap om SNOMED CT. I tillegg til å
arrangere workshoper, kan det nasjonale forvaltningsorganet gjøre løpende tiltak for å fremme opplæring og
utvikle opplæringsmateriale som online e-læringskurs, webinarer og presentasjoner. IHTSDO tilbyr også
onlinekurs til medlemsland https://elearning.ihtsdotools.org/.
Mer avansert sluttbrukeropplæring vedrørende SNOMED CT kan gis av eksterne konsulenter som blir innleid på
behovsbasis av det nasjonale forvaltningsorganet.

Informasjon og markedsføring
I tillegg til opplæring og utdanning er det vesentlig å promotere terminologien nasjonalt. Spesielt viktig er det å
informere og markedsføre den overfor system bestillere, så det settes krav til felles standardisert terminologi.
Forvaltningsorganet bør også jobbe aktivt mot viktige interessenter som myndigheter, relevante helsetjenester,
tilbydere, etater og klinikere for å få forankret og fremme fordelene av og bruk av terminologien.
Det vil også være fordelaktig å samarbeide med universiteter og utdannelsesinstitusjoner med å informere om
fordelene med felles terminologi generelt, og SNOMED CT spesifikt. Dette gjøres f.eks. i Portugal.

7.3.3.

Ambisjonsnivå og anbefalt organisering av det nasjonale forvaltningsorganet

Organisatorisk er forvaltningsorganet i de fleste land koblet til nasjonalt mandat – i Norge vil det være naturlig å
legge det under Direktoratet for e-helse.
Antall ressurser og type kompetanse som behøves for å drive et nasjonalt forvaltningsorgan er betinget av hvilke
implementeringsprosjekter som gjennomføres. Organisering av det nasjonale forvaltningsorganet henger også
direkte sammen med strategien for bruk av SNOMED CT – hva er ambisjonsnivået, hvor mye skal oversettes,
skal det nasjonale forvaltningsorganet også fungere som implementasjonsstøtte?
Prosjektet anbefaler at det ved medlemskap etableres et kompetanseteam bestående av en kjerne på 3-4
personer innledningsvis som kan danne et fundament for et fremtidig forvaltningsorgan. Et kompetanseteam vil
gjøre satsingen mer uttalt og sikre at innsatsen fokuseres. Teamet vil også bidra til å sikre et sentralisert fokus for
å disiplinere bruken av SNOMED CT, og unngå at det utvikles lokale versjoner.
Kjernegruppen i det nasjonale forvaltningsorganet kan også inngå i et eventuelt strategiprosjekt som inkluderer
SNOMED CT i et fremtidig helhetlig målbilde for terminologi.
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Senteret bør ha solid kompetanse på:





Kliniske terminologier og praktisk bruk i helsetjenesten
Terminologisk kompetanse som forstår modellering, og logikken bak SNOMED CT
IKT-kompetanse
Prosjektledelse

I og med at det er et så bredt klinisk område som dekkes av SNOMED CT er det en utfordring å rekruttere
personer med klinisk kompetanse til det nasjonale forvaltningsorganet som dekker alle områdene. Det vil derfor
være aktuelt å leie inn kompetanse på aktuelle prosjektområder. Det vil også være relevant å hente kompetanse
vedrørende oversetting eksternt, noe som erfaringsmessig har fungert bra i Sverige og Danmark.

Felles forvaltningssenter med andre nasjonale terminologier og klassifikasjoner
En erfaring som er gjort i f.eks. Nederland, og som vurderes i Sverige, er å legge forvaltningsorganet sammen
med forvaltningen av andre nasjonale terminologier, f.eks. ICD-10. Fordelen med dette er at man sikrer en
helhetlig forvaltning av kodeverk og klassifikasjoner i helsetjenesten, og som gjør at det blir enklere å koordinere
bruken av ulike kodeverk for forskjellige bruksområder. Dette er et tiltak som evt. kan vurderes nærmere.

7.4.

Veikart i forbindelse med etablering av et nasjonalt forvaltningsorgan

Nedenstående figur illustrerer et veikart for etablering av et nasjonalt forvaltningsorgan. Veikartet vil være aktuelt
uansett ambisjonsnivå for implementeringen.

Figur 27: Veikart i forbindelse med etablering av nasjonalt forvaltningsorgan

Kort sikt:
På kort sikt skal det ansettes et kompetanseteam til å administrere det nasjonale forvaltningsorganet. De
innledende oppgaver vil være å gjøre seg kjent med SNOMED CTs innhold, versjonsstyring og distribusjon,
utvikling av referansesett, verktøy og mappingfunksjoner. Teamet må også jobbe aktivt mot viktige interessenter
som myndigheter, relevante helsetjenestetilbydere, etater og klinikere for å få forankret og fremme fordelene av
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og bruk av terminologien.
Det vil også være viktig å etablere et forhold til IHTSDOs standarder og delta på fora og arbeidsmøter der det er
relevant.
Løpende oppgaver som bør initieres på kort sikt omfatter utdanning og opplæring, forvaltning og distribusjon av
SNOMED CT og administrasjon av lisensiering.

Mellomlang sikt
Når grunnlaget er på plass må det initieres aktiviteter med det formål å oppnå erfaring i å bruke SNOMED CT på
et praktisk nivå. Aktivitetene som gjennomføres på mellomlang sikt vil være fokusert på implementeringen av
SNOMED CT ved å utvikle begrepskonsensus i nasjonale subsett. Dette vil gi en betydelig læringskurve, og vil
styrke kunnskap og ferdigheter i terminologien.
Andre aktiviteter som bør foretas på mellomlang sikt inkluderer ytterligere investeringer og forbedringer i
distribusjonsprosessen, programvareverktøy, nasjonale utvidelser og mappingfunksjoner. Som nasjonalt
forvaltningsorgan får man gradvis mer erfaring og prosesser, og prosjekter kan gradvis bli mer sofistikerte og
antallet prosjekter kan øke.

Lang sikt
På lang sikt vil visjonen for SNOMED CTs forvaltningsorgan i Norge være å bygge tilstrekkelig kompetanse og
kapasitet til å støtte komplekse implementeringsprosjekter. Dette vil lette gjennomføringen av SNOMED CTprosjekter enten de er små eller store, enkle eller komplekse. Det vil også være viktig å delta aktivt og påvirke
utviklingen av SNOMED CT gjennom i det internasjonale arbeidet.

7.5.

Sammenfatning organisering og forvaltning

Det anbefales å opprette et nasjonalt forvaltningsorgan for felles standardisert terminologi, bestående av en
kjernegruppe på 3-4 personer. Kjernegruppen må inneha klinisk fag kompetanse, i tillegg til kompetanse på IKT,
terminologi og prosjektledelse.
Forvaltningen av SNOMED CT vil kreve et sentralisert arbeid for å disiplinere bruken av terminologien, og unngå
at det utvikles lokale versjoner.
Utvikling av referansesett som inneholder relevante og konsensusbaserte termer for et spesifikt område er en god
måte å administrere og kontrollere terminologien.
Det vil ikke være formålstjenlig å oversette hele terminologien. Ta område for område og fokuser innsatsen.
Prosjektet anbefaler videre å vurdere å legge forvaltningsorganet sammen med forvaltningen av andre nasjonale
terminologier, som f.eks. ICD-10, for å oppnå en helhetlig forvaltning av kodeverk og klassifikasjoner i
helsetjenesten.
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8. Kost-nytte betraktninger og
beslutningsalternativer
8.1.

Tilnærming til den økonomiske analysen

Kost-nytte / kost-virkningsanalysen tar utgangspunkt i dokumentet ‘Samfunnsøkonomisk analyse og
gevinstrealisering av IKT-prosjekter’ fra Senter for statlig økonomistyring.
Hensikten med en samfunnsøkonomisk analyse er å kartlegge og synligjøre alle viktige økonomiske og
administrative konsekvenser av et tiltak før en beslutning fattes.
Det er prosjektgruppens vurdering at det vil være prematurt å gjennomføre en full kvantitativ samfunnsøkonomisk
analyse som basis for beslutningsgrunnlaget, da både kostnader og gevinster vil være drevet av hvilke aktører
som tar terminologien i bruk, og aktørenes ambisjonsnivå og innføringstakt, samt at det er mange usikkerheter
forbundet med fremtidige målbilder for helhetlig terminologi.
I stedet foretok vi, som metoden åpner for, en forenklet samfunnsøkonomisk analyse. Dette innebærer at vi
vurderer fordeler og ulemper ved utarbeidede beslutningsalternativ, og etterfølgende vurderer nytte- og
kostnadsvirkninger, tidsperspektiv og om de estimerte kostnadene av tiltaket kan forsvares med tanke på
forventede nytteverdier. Direkte oppstartskostnader de tre første årene vil kvantifiseres og vurderes.

8.2.

Beslutningsalternativer

Nedenstående oversikt presenterer fem beslutningsalternativer som representerer ulike tilnærmingsmåter.

Figur 28: Beslutningsalternativer

De fem utarbeidede beslutningsalternativene, inklusiv fordeler og ulemper, blir ytterligere detaljert i det følgende.
8.2.1.

Alternativ 0: Videreføre nåsituasjonen

Alternativ 0 innebærer at man aktivt fravelger SNOMED CT som felles terminologi, og viderefører nåsituasjonens
landskap av terminologier og kodeverk, og foretar anskaffelser og utvikler terminologier etter behov.
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Tabell 29: Fordeler og ulemper ved beslutningsalternativ 0

Fordeler

Ulemper:







Større fleksibilitet i valg av
terminologi
Besparelse på kort sikt








8.2.2.

Mindre koordinert landskap av terminologier som kan
medføre større kostnader i forbindelse med forvaltning
Medfører større utfordringer mht. å koordinere bruken av
terminologiene og potensielt større grad av overlapp
Medfører umiddelbart behov for utvikling av eget
kodeverk for tannhelse, symptomer, henvisningsårsaker
og andre kortsiktige behov
Anskaffelser av nye terminologier på områder som ikke
er dekket i dag, og forvaltning som ikke er koordinert, vil
mest sannsynlig bety at det blir en dyrere løsning på sikt
Isolerer Norge fra internasjonalt arbeid med felles
terminologi

Alternativ 1: Avvente beslutning

Alternativ 1 innebærer å avvente beslutningen om innmelding i IHTSDO inntil fremtidige milepæler som kan
styrke beslutningen er nådd.
Aktuelle milepæler er:

Ferdigstilling av ICD-11

Preliminære konklusjoner av forprosjektet til Én innbygger, én journal vedrørende anbefalt løsning og
EPJ anskaffelse (tidligst 1Q 2019)

Erfaringer fra UK-implementering av SNOMED CT i EPJ fra 2017-2020
Dette alternativ betyr at man i avventeperioden gjennomfører avgjørende prosjektaktiviteter som bidrar til
ytterligere å kvalifisere beslutningen. Det anbefales å etablere et prosjekt som utreder SNOMED CTs rolle i en
større kontekst av fremtidens journal med tanke på struktur, prosess- og beslutningsstøtte. Prosjektet skal se på
relasjonen til andre terminologier, men også i forhold til informasjonsmodeller. Prosjektet bør også følge med på
modenhet i leverandørmarkedet, og vurdere behovet for implementering og kostnadssiden på utvikling. Prosjektet
må koordineres med forprosjektet til Én innbygger, én journal.

Tabell 30: Fordeler og ulemper ved beslutningsalternativ 1

Fordeler

Ulemper:



Få en tryggere og bedre kvalifisert
beslutning





Kjenne helhetsbildet og dermed ha
bedre mulighet for å velge korrekt formål
og implementeringsstrategi



Bruke tid på å kartlegge behov i mer
detalj og forberede innføring






Anskaffelse av alternativ terminologi til
tannhelsetjenesten
Medfører at de sentrale arketypene i EPJ blir
utviklet uten terminologibinding til SNOMED CT
Begrenser deltakelse i internasjonalt samarbeid
omkring SNOMED CT
Hindrer innflytelse på en terminologi som vi kan
komme til å ta i bruk på et senere tidspunkt
For lang beslutningsprosess kan påvirke
leverandørenes investeringsvillighet
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8.2.3.

Alternativ 1,5: Innmelding i IHTSDO med utforskningsperiode

Dette alternativ differensierer fra alternativ 1 ved at man velger innmelding i IHTSDO for å ha muligheten for
praktisk utprøving av terminologien i en på forhånd avtalt utforskningsperiode. Utforskningsperioden bør
koordineres med forprosjektet til Én innbygger, én journal. Utforskningsperioden avsluttes med ny beslutning
vedrørende videre implementering av SNOMED CT, foreslått til tidligst 1Q 2019. Det er en betingelse at
konklusjonen av det europeiske SNOMED CT prosjektet ender på en anbefaling av SNOMED CT på europeisk
nivå. Denne konklusjon forventes i juni 2016.
Samtidig som det foregår en utforskningsperiode gis det lisens til de aktørene som har umiddelbart behov for
terminologien, som f.eks. tannhelse og til terminologibinding i utvikling av arketyper. Det vil samtidig være fokus
på at de elementer av terminologien som implementeres kan være reversible, med tanke på at det kan bli aktuelt
å meldes ut av SNOMED CT hvis beslutningen som følge av utforskningsperioden blir at SNOMED CT ikke er en
aktuell terminologi for Norge. I så fall må alle implementerte kodeverk fjernes fra systemer som er tatt i bruk og
erstattes med andre, f.eks. nasjonalt utviklede kodeverk. Historiske data som allerede er registrert med SNOMED
CT behøves ikke å endres.
I praksis kan det vise seg utfordrende å melde seg ut av IHTSDO hvis kodeverket allerede er tatt i bruk og
integrert i ulike systemer. Men i dette alternativet vil vi allikevel ha det som en opsjon, så man ved implementering
tar forholdsregler for at det eventuelt skal være mulig å erstatte kodene på et senere tidspunkt, så vidt mulig.
Tabell 31: Fordeler og ulemper ved beslutningsalternativ 1,5

Fordeler

Ulemper:







Umiddelbare behov for terminologien blir imøtesett,
samtidig som man fokuserer på det fremtidige
helhetsbildet
Gir akademiske miljø anledning til å forske på
fremtidig beslutningsstøtte



Gir innflytelse på tilpasning, komplettering og
forbedring av SNOMED CT



Høste erfaringer som underlag for nye IKTimplementeringer



Forstå og utforske følgene av SNOMED CT i nye
prosjekter



Mer kontrollert og sentralt koordinering av
implementering



Begrenser kostnader i oppstartsfasen



Holder opsjonen for eventuell retrett åpen, og skal
vurderes ved hver enkelt implementering

8.2.4.





Forlenger tidshorisonten før man kan
forvente gevinstrealisering av en felles
standardisert terminologi
Risiko for at kostnader til SNOMED CT
medfører mindre ressurser til utvikling og
vedlikehold av terminologier på andre
områder
Hvis ny beslutning om tre år ender med
utmelding: Må avslutte eventuell bruk av
SNOMED CT i produksjonssystemer

Alternativ 2: Innmelding i IHTSDO og begrenset implementering

Dette beslutningsalternativ innebærer innmelding i IHTSDO og implementer SNOMED CT i frittstående områder
som f.eks. tannhelse, og som begrepskilde for strukturering i EPJ og utvikling av arketyper. I tillegg betyr det å
planlegge begrensede implementeringer i EPJ, f.eks. tilsvarende bruksscenarioet for kliniske funn og
primærlegenes EPJ. Det gis litt friere tøyler mht. implementering enn hva tilfellet er i alternativ 1,5.
Parallelt anbefaler prosjektet å koordinere arbeidet med forprosjektet til Én innbygger, én journal for å oppnå en
helhetlig implementeringsstrategi for terminologi, på lik linje med øvrige kodeverk.
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Tabell 32: Fordeler og ulemper ved beslutningsalternativ 2

Fordeler

Ulemper:








Umiddelbare behov for terminologien blir imøtesett,
samtidig som vi bevarer fokus på det fremtidige
helhetsbildet
Gir anledning og retning til det akademiske miljø til å
forske på fremtidig beslutningsstøtte
Gir akademiske miljø anledning til å forske på
fremtidig beslutningsstøtte



Gir innflytelse på tilpasning, komplettering og
forbedring av SNOMED CT



Høste erfaringer som underlag for planlegging og
gjennomføring av vellykkede IKT implementeringer



Begrenser kostnader i oppstartsfasen

8.2.5.



Risiko for kostnader til SNOMED CT
medfører mindre ressurser til utvikling
og vedlikehold av terminologier på
andre områder
Fare for at ibruktakelse blir like lav som
vi har sett for eksempel i Sverige og
Danmark

Alternativ 3: Innmelding i IHTSDO, bred ibruktakelse og full implementering

Dette alternativet betyr innmelding i IHTSDO og uttalt satsing på en ambisiøs implementering som omfatter EPJ
systemer og områder som ikke er dekket i dag. Alternativet innebærer full implementering med eksplisitt mål om å
understøtte prosess- og beslutningsstøtte fullt ut.

Tabell 33: Fordeler og ulemper ved beslutningsalternativ 3

Fordeler

Ulemper:









8.3.

Ambisiøs satsing kan trigge
investeringsvillighet fra EPJ-leverandørenes
side, men må beregnes betalt av Direktoratet
for e-helse
Gevinster kan potensielt oppnås med en
kortere tidshorisont
Gir akademiske miljø anledning til å forske på
fremtidig beslutningsstøtte
Større satsing på SNOMED CT som base for
felles standardisert terminologi vil kunne gjøre
avhengighetsforholdet til leverandørene
mindre






Mangler helhetsbildet fra Én innbygger, én
journal som utgangspunkt
Store kostnader med å endre EPJ-systemer
Leverandørmarkedet er umodent
Må beregne et stort arbeid med l å koordinere
eksisterende kodeverk med SNOMED CT
Risiko for kostnader til SNOMED CT medfører
mindre ressurser til utvikling og vedlikehold av
terminologier på andre områder

Vurdering av nyttevirkninger

Gevinstene ved felles terminologi blir først mulig å evaluere etter noe tid i bruk – typisk vil man se på et 5+ års
perspektiv. Avkastningen på enhver investering i SNOMED CT må derfor nødvendigvis bli målt på lengre sikt.
Investering i felles terminologi eller kodeverk er en investering i fremtiden, og er ikke et prosjekt som kan vise til
kostnadsbesparelser på kort sikt.
Det er også i de fleste tilfeller utfordrende å måle og kvantifisere gevinstene ved felles terminologi, fordi de fleste
gevinster er sekundære, og dermed forutsetter at aktører i helsetjenesten tar terminologien i bruk. Da det ikke
umiddelbart er mulig å vite med sikkerhet hvem som kommer til å ta terminologien i bruk, og hvilket ambisjonsnivå
og innføringstakt aktørene velger, blir det tilsvarende vanskelig å estimere dette. Det kan også være vanskelig å
skille gevinster som kan tilskrives felles terminologi alene, eller en IKT-implementering. Derfor vil vi i det følgende
foreta en kvalitativ, fremfor en kvantitativ, evaluering av nyttevirkningene av SNOMED CT
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SNOMED CT nyttevirkninger
Som tidligere beskrevet i kapitlet vedrørende internasjonal kartlegging er det begrenset med eksempler på
nyttevirkninger av SNOMED CT i eksisterende IKT-løsninger. Men potensielt kan SNOMED CT gi store gevinster
for helsetjenesten.
Tilgjengelig litteratur som har et økonomisk perspektiv på SNOMED CT er begrenset, men IHTSDO har publisert
et dokument basert på et prosjekt av Canada Health Infoway i 2012 (//her bør fotnotereferansen legges inn).
Dette er publisert for å hjelpe medlemsland med å utvikle eget business case, for å kunne opprettholde og utvide
investeringen i SNOMED CT.
Nedenstående figur gir en oversikt over faser i en SNOMED CT implementering med eksempler på gevinst i form
av besparelser.

Figur 34: Kost nytte i ulike implementeringsfaser og med forskjellige ambisjonsnivå, kilde IHTSDO9

Gevinster og ambisjonsnivå
Gevinstene ved bruk av en felles terminologi sammen med mappingtabeller mot de statistiske klassifikasjonene
som allerede er i bruk til ulike formål (statistikk, aktivitet, finansiering etc.), vil øke etter hvert som terminologien
innføres for ulike områder og tjenester i helsevesenet.
I første omgang er det aktuelt med en enkel bruk av terminologien i eksisterende IT-systemer, slik vi bruker de
fleste kodeverk i dag: Lagring av en kode med tilhørende tekst.
I en fremtidig løsning for «Én innbygger – én journal» bør datastrukturen (hierarkiet) i SNOMED CT innebygges.
Dette muliggjør helt nye muligheter for oversikt og bruk av kliniske data både i pasientbehandlingen, til analyser,
statistikk, evaluering og forskning.

9

Building the Business Case for SNOMED CT®, Promoting and Realising SNOMED CT®’s value in enabling high-performing
health systems, Gordon Point Informatics, Vancouver, BC, 2014.
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Figur 35: Gevinster og ambisjonsnivå

Oversikt over langsiktige gevinster og effekter
Nedenstående modell viser en oversikt over gevinster ved felles terminologi generelt, og SNOMED CT spesifikt.

Figur 36: Felles terminologi langsiktige gevinster

Felles begrepskilde til strukturert registrering


Gi bedre forutsetninger for strukturert registrering



Gi bedre forutsetninger for standardisert registrering og oppfølging av behandlingsplaner



Redusere antall dobbelregistreringer av samme informasjon ved å fasilitere meningsfull utveksling av
informasjon mellom helseaktører og bedre konsistensen av data
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Økt kvalitet på datagrunnlag til statistikk og forskning


Bedring av kvalitet på helsestatistikk kan gi betydelige økonomiske gevinster siden statistikk brukes til
planlegging, styring, forskning, kvalitetsutvikling osv.



Sekundært vil forbedring av helsestatistikk også ha direkte innvirkning på liv og livskvalitet i form av
riktige anbefalinger og tiltak på bakgrunn av korrekt statistikk

Prosess- og beslutningsstøtte


Forbedre kvaliteten på beslutninger, fra pasientbasert planlegging, legemiddelinteraksjoner, til
kvalitetsarbeid. I ytterste fall kan dette redde liv, men det sparer også tid i behandlingsprosessen



Minimere tidsbruk til innhenting og bearbeiding av behandlingsinformasjon



Gir tilgang til oppdaterte veiledninger



Prosesstøtte muliggjør oppfølging av strukturerte behandlingsplaner

Oppnåelse av semantisk interoperabilitet


Muligheten for at et datasystem kan utveksle data med annet system uten å være avhengig av personer
må tolke dataenes betydning (semantikk)



Semantisk interoperabilitet kan føre til tidsbesparelser og økt datakvalitet



Kan benytte mindre ressurser på databehandling, og derfor spare tid og kostnader



Økt datakvalitet vil gi bedre behandlingskvalitet



Bedre støtte til samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten ved at nøkkelopplysninger kan
formidles på en entydig måte



Større fleksibilitet i det å utnytte ressurskrevende tjenester på tvers av virksomheter, ved at styring av
kapasitet og behov lettere kan håndteres uten krav til ny fortolkning av data

Felles terminologis bidrag til oppnåelse av effektmålene i Én innbygger, én journal
Felles standardisert terminologi bidrar/understøtter også flere av effektmålene som er skissert i utredningen Én
innbygger, én journal. Nedenstående figur illustrerer aktuelle områder i grønt.
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Figur 37: Relasjon til Én innbygger, én journal effektmål

Det vil være naturlig at en ytterligere analyse av felles standardisert terminologis understøttelse av effektmålene
kan inngå i et eventuelt forprosjekt som inkluderer SNOMED CT i et helhetlig målbilde for helsetjenesten på sikt.

Gevinstpotensialet
Tabell XX gir en oversikt over gevinstpotensialet for felles terminologi ut fra beslutningsalternativene som er
estimert. Pluss-minusmetoden er benyttet i vurderingen av de ikke-prissatte virkningene i tråd med veileder for
samfunnsøkonomisk analyse. Vurderingen av de ikke-prissatte virkningene er vurdert av personer med
helsefaglig kompetanse i prosjektgruppen.
Det finnes begrenset med dokumenterte gevinster ved innføring av felles standardisert terminologi. Noe av
forklaringen for dette er at effektene i mange tilfeller forutsetter flere ledd av hendelser innen gevinsten blir en
realitet. Felles standardisert terminologi er med til å underbygge potensielle kvalitative gevinster – og er altså i
mange tilfeller en bidragende effekt - men gjengir ikke hele bildet. Gevinstpotensialet er derfor i mange
henseender antagelser.
Nedenstående tabell evaluerer gevinstpotensialet ved de ulike beslutningsalternativ.

Tabell 38: Evaluering av gevinstpotensial

Nyttevirkninger
Alt 1:
Videreføre
nåsituasjonen

Alt 2:
Avvente
(EIEJ
analyse)

Alt 1,5:
Innmeldes
med
utforskningsperiode

Alt 2:
Innmeldes
og
begrenset
innføring

Alt 3:
Innmelding
og full
implementering

Nyttevirkninger
Bedre forutsetninger for strukturert
registrering

0

0

{+}

{+}

{+++}

Økt kvalitet og tilgjengelighet av data

0

0

{+}

{+}

{+++}

Redusere omfang av duplikate data
registreringer

0

0

{+}

{+}

{+++}
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Bedre kvalitet på helsestatistikk som gir
bedre planlegging, styring, forskning og
kvalitetsutvikling

0

0

{+}

{+}

{+++}

Innvirkning på liv og livskvalitet i form av
riktige anbefalinger og tiltak pga. korrekt
statistikk

0

0

{+}

{+}

{+++}

Innvirkning på liv og livskvalitet i form av
riktige anbefalinger og tiltak pga.
prosess- og beslutningsstøtte

0

0

{+}

{+}

{+++}

Tidsbruk til innhenting og bearbeiding av
behandlingsinformasjon

0

0

{+}

{+}

{+++}

Mindre ressursbruk på databehandling

0

0

{+}

{+}

{+++}

2

2

1

Samlet vurdering (rangering der 1 er
foretrukne alternativ)

3

3

Vedr. ikke-verdsatte virkninger: {+} til {+++} indikerer en sannsynlighet for gevinstpotensialet, der {+++} betyr at
dette tiltaket har størst effekt. {0} betyr at tiltaket har null virkning.

Vi vurderer at gevinstpotensialet for alternativ ‘0 – videreføre nåsituasjonen’ er begrenset, da man med dagens
løsning inntil videre ikke har kunnet vise til målbare effekter innenfor de omtalte nyttevirkningene. Delvis
implementering (beslutningsalternativ 1,5 og 2) vil være skritt i retning av oppnåelse av gevinster, mens man for å
kunne dra fordel av hele gevinstpotensialet vil måtte gjennomføre en full implementering av SNOMED CT i
kliniske systemer, inkl. EPJ-systemer (beslutningsalternativ 3).

8.4.

Vurdering av kostnadsvirkninger

Til forskjell fra gevinstene, vil kostnadene være synlige fra dag én. Det følgende gir en oversikt over estimerte
kostnader for de første tre årene for de ulike beslutningsalternativene. Kostnader forbundet med forvaltning av
eksisterende terminologi og kodeverk, og kostnader mht. implementering i IKT-systemer vil evalueres kvalitativt.
Kostnadsvirkninger vil deles opp i to kategorier:



8.4.1.

Direkte kostnader i forbindelse med oppstart de første 3 år
Kostnader forbundet med IKT-integrasjon og utvikling

Direkte kostnader første 3 år (oppstart)

Beslutningsalternativ 0
Dette alternativet vil medføre at man unngår kostnaden ved innmelding i IHTSDO og forvaltning av SNOMED CT
umiddelbart, og derfor kan det betraktes som en besparelse på kort sikt. Men det vurderes på den andre side at
videreføring av nåsituasjonen sannsynligvis vil bli dyrere på lengre sikt, da det vil være behov for å anskaffe
alternative terminologier på områder som er mangelfulle i dag, f.eks. for tannhelseområdet, allergener, kliniske
funn, målinger og observasjoner, kliniske fortolkninger og symptomer, og anatomi. En ikke-koordinert forvaltning
av flere kodeverk vil også gi en større kostnad på sikt.
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Det synes også rimelig å anta at det vil være en ulempe for Norge å stå på utsiden av samarbeidet omkring felles
standardisert terminologi i SNOMED CT, og at man begrenser muligheten til å kunne utveksle strukturert
informasjon internasjonalt.
Kostnaden for de første 3 år er estimert i nedenstående tabell, inkl. relativ kostnad ved å anskaffe alternative
terminologier over en 10-årsperiode på områder som er mangelfulle i dag. Omfanget skal kunne sammenlignes
med beslutningsalternativ 3: Full implementering.
Anskaffelsen av alternative terminologier er gjort ved å identifisere de mest dekkende alternative terminologiene
på aktuelle områder, og estimere hva det vil koste å implementere et identifisert antall begrep som er tilgjengelig
for området i den mest dekkende terminologien, og utvikle et spesifisert antall begrep utover det.
Til å beregne hva det koster å implementere hvert begrep har vi brukt et gjennomsnittlig anslag på 2.070 kr per
begrep som skal mappes, og 12.200 for hvert begrep som skal utvikles. For detaljer om hvordan denne kostnad
er utregnet, vennligst se vedlegg G.
År 1 er uavhengig av årstall.
Tabell 39: Kostnadsestimat beslutningsalternativ 0

År 1
Tannhelse (DDS, 250 begreper – 1 år, forarbeidet allerede
gjennomført)
Allergener (KI Kjernejournal, 15 begreper + utvikling av 300
begrep – 2 år)
Kliniske funn, målinger og observasjoner (LOINC, 6062 begrep +
utvikling av 300 begrep 3 år)
Kliniske fortolkninger og symptomer (ICD-11, 1191 begrep +
utvikling av 1000 begrep – 3 år)
Anatomiske lokasjoner (ICD-11, 2747 begrep + utvikling 1000
begrep – 3 år)
Totalt

År 2

År 3

500

0

0

1 845

1 845

0

5 403

5 403

5 403

4 888

4 888

4 888

5 962

5 962

5 962

18 598

18 098
16 253
Angitt i 1000 NOK

Selv om disse alternative terminologier implementeres, vil det ikke nødvendigvis dekke hele behovet. SNOMED
CT har på alle områder betydelig flere begrep å velge mellom. Dette kan skyldes en større andel prekoordinerte
begreper i SNOMED CT, men det er ikke mulig å estimere denne andelen innenfor prosjektets rammer. For å
undersøke relevansen av de overskytende begrepene gjorde vi stikkprøver på hva slags begrep som finnes i
SNOMED CT, men manglet i den alternative terminologien. For kliniske fortolkninger og symptomer fant vi for
eksempel kussmaul-respirasjon og hikke (singultus) i SNOMED CT, men ikke i ICD-11 draft. Disse begrepene er
relevante for klinisk utredning: de to første begrepene knytter seg til kritisk sykdom, og det siste begrepet kan
knyttes til kreftsykdom. For anatomi fant vi detaljerte inndelinger av kransarteriene rundt hjertet (circumflex, right
anterior descendent LAD) og deler av hjernen som kontrollerer viljestyrt bevegelse (gyrus precentralis) i
SNOMED CT, men ikke i ICD-11 draft. Inndelingen av kransarteriene er avgjørende for å forutsi størrelsen av et
mulig hjerteinfarkt og i hvilken grad det medfører risiko for hjertestans, og skader lokalisert til gyrus precentralis
kan forklare symptomene hos slagpasienter og dermed bekrefte diagnosen. Det er med andre ord viktige
begreper som må utvikles for å dekke klinisk praksis om vi ikke tar i bruk SNOMED CT, og derfor har vi estimert
at det skal skje noe utvikling av begreper i tillegg til de mest dekkende kodeverkene.

Beslutningsalternativ 1
Dette alternativet vil medføre at man på kort sikt unngår kostnaden ved innmelding i IHTSDO, og i stedet kan
fokusere midlene på et utredningsprosjekt for å avklare behov mer i detalj og utvikle et helhetlig målbilde for
terminologi og informasjonsmodeller.
Valg av dette alternativ medfører også at det må anskaffes/utvikles alternative kodeverk for områder som har
umiddelbare behov, f.eks. tannhelse, og begrenset kodeverk til terminologibinding for arketyper. De estimerte
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kostnadene ved denne anskaffelsen vurderes som noe mindre enn for alternativ 0, da det kun er akutte behov for
ny terminologi vil bli anskaffet.
Hvis det viser seg at avventeperioden ender med at Norge ikke søker medlemskap, vil man ved å velge dette
beslutningsalternativet ha unngått en stor merkostnad.
Kostnadene vil bestå av prosjektressurser for å gjennomføre den strategiske utredningen av SNOMED CT i et
10
helhetsbilde. Vi anslår at dette prosjektet vil kreve 4 FTE med en gjennomsnittlig årslønn på ca. 644.000 NOK .

År 1 er uavhengig av årstall
Tabell 40: Kostnadsestimat beslutningsalternativ 1

År 1
Utredningsprosjekt for ytterligere kvalifisering av beslutningen. 3
FTE á 644.000 gjennomsnittlig årslønn.
Tannhelse (DDS, 250 begreper – 1 år)
Terminologibinding i forbindelse med utvikling av arketyper
(utvikling av arketyper med begrenset støtte i kodeverk)
Internasjonal medvirkning
Totalt

År 2

År 3

1 932

1 932

1 932

500
250

0
250

0
250

500
3 182

500
500
2 682
2 682
Angitt i 1000 NOK

Kostnaden er relativt lavere enn andre beslutningsalternativ, fordi den i realiteten representerer en
undersøkelsesperiode som utsetter kostnadene – kostnadene til SNOMED CT eller kostnader til alternative
terminologier – og potensielle gevinster.

Beslutningsalternativ 1,5
Merkostnad for innmelding og medlemsavgift, samt for opprettelse av forvaltningsorgan og prosjektaktiviteter i
forbindelse med strategisk målbilde for terminologiområdet. Samtidig gir det grunnlag for at aktører med
umiddelbare behov kan ta i bruk terminologien, og det gis anledning for å teste ut terminologien for å høste
erfaringer som grunnlag for beslutning om videre implementering eller ei. Gevinstene er usikre, og ligger langt
frem i tid.
Beslutningsalternativ 1,5 forutsetter et kjerneteam på 4 personer og innleie av eksterne ressurser til oversettelse
og kvalitetssjekk ved behov (anslått til ca.4-8 timer per uke).
Oversettelse og mapping/harmonisering de første par år konsentreres om de områder hvor det er identifisert et
umiddelbart behov, som f.eks. tannhelse og terminologibinding til arketyper. Disse områder vurderes som
værende relativt avgrensede (f.eks. for tannhelse dreier det seg om 250 begreper). Omfanget av begreper som er
relevante for terminologibinding til arketyper anslås å være ca. 600 begreper.
År 1 er uavhengig av årstall, dvs. fra innmelding og 1 år frem

Tabell 41: Estimerte kostnader beslutningsalternativ 1,5

Beslutningsalternativ 2
Merkostnad for innmelding og medlemsavgift, samt for opprettelse av forvaltningsorgan og prosjektaktiviteter i
forbindelse med strategisk målbilde for terminologiområdet. Samtidig åpnes det for at terminologien kan tas i bruk

10

Gjennomsnittlig årslønn for kompetanse med ‘Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting’ 644.000 NOK ifølge SSB.
Arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader medregnet.
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av aktører innenfor frittstående implementeringer, i tillegg til tannhelsetjenesten og terminologibinding i
forbindelse med utvikling av arketyper. Gevinstene er usikre, og ligger lengre frem i tid.
Beslutningsalternativ 2 forutsetter et kjerneteam på 4 personer og innleie av eksterne ressurser til oversettelse og
kvalitetssjekk ved behov (anslått til ca.6-12 timer per uke).
Oversettelse og mapping/harmonisering de første årene konsentreres om områder hvor det er identifisert et
umiddelbart behov, f.eks. tannhelse og terminologibinding til arketyper. Disse områdene vurderes å være relativt
avgrensede (f.eks. for tannhelse dreier det seg om 250 begreper). Omfanget av begreper som er relevante for
terminologibinding til arketyper anslås å være ca 600 begreper. Omfanget av symptomer og kliniske målinger må
vurderes nærmere, men forventes heller ikke å være meget omfattende. Anatomisk lokasjon må også utredes i
mere detalj, og forventes å ha større omfang (>5000 begreper).
År 1 er uavhengig av årstall, dvs. fra innmelding og 1 år frem

Tabell 42: Estimerte kostnader beslutningsalternativ 2

År 1
Utredningsprosjekt i forbindelse med helhetlig terminologisk
målbilde. 2 FTE*
Prosjektledelse 1 FTE + innleie av spesialkompetanse fra
fagpersoner på timebasis**
Lisens***
Internasjonal medvirkning, 2 årlige internasjonale møter og
samarbeid i SIGs (Special interest groups)
Oversetting
Mapping og harmonisering
Promotering og opplæring
Totalt

År 2

År 3

1 288

1 288

1 288

1 112

1 580

1 580

2 700

1 350

1 350

500

500

500

500

750

750

750

1000

1000

500

500

500

7 350

6 968

6 968
Angitt i 1000 NOK

* Gjennomsnittlig årslønn på 644.000 NOK inkl. arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader
** Gjennomsnittlig timepris for fagperson/spesialist på 1500 NOK per time. Anslått behov 6 timer/uke første år, 12 timer/uke
2.+3.år.
***Første år inkluderer innmeldingsgebyr på 1,35 mio NOK + årlig lisens 1,35 mio NOK.

Beslutningsalternativ 3
Høy kostnad ved innmelding og lisens, samt etablering av forvaltningsorgan. I tillegg høyere kostnader ved å
tilrettelegge og implementere i EPJ-systemer. Potensialet for gevinster er større enn ved de andre
beslutningsalternativene, men samtidig er de enda mer usikre idet vi ikke kjenner terminologilandskapet for
fremtiden.
Beslutningsalternativ 3 forutsetter et kjerneteam på 6 personer (3 prosjektledere) og innleie av eksterne ressurser
til oversettelse og kvalitetssjekk ved behov (anslått til ca.24-32 timer per uke).
Aktivitetsnivået ved oversetting og lokalisering av terminologien forventes at være høyere, også på kort sikt.
Oversettelse og mapping/harmonisering de første årene konsentreres om samme områder som i
beslutningsalternativ 0 – tannhelse, allergener, kliniske funn, målinger og observasjoner, kliniske fortolkninger og
symptomer, samt anatomiske lokasjoner.
Det er ikke satt av ressurser til et separat utredningsprosjekt.
År 1 er uavhengig av årstall, dvs. fra innmelding og 1 år frem
Tabell 43: Estimerte kostnader beslutningsalternativ 3
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År 1
Prosjektledelse 3 FTE + innleie av spesialkompetanse fra
fagpersoner på timebasis*
Lisens**
Internasjonal medvirkning, 2 årlige internasjonale møter og
samarbeid i SIGs (Special interest groups)
Oversetting
Mapping og harmonisering
Promotering og opplæring
Totalt

År 2

År 3

3 804

4 428

4 428

2 700

1 350

1 350

1000

1000

1000

1 000

2 250

2 250

1 500

3 000

3 000

1 250

1 250

1 250

11 254

13 278

13 278
Angitt i 1000 NOK

* Gjennomsnittlig timepris for fagperson/spesialist på 1500 NOK per time inkl.mva. Anslått behov 24 timer/uke første år, 32
timer/uke 2.+3.år.
** Første år inkluderer innmeldingsgebyr på 1,35 mio NOK + årlig lisens 1,35 mio NOK.

8.4.2.

Kostnader forbundet med IKT-implementering

Det vil ikke være mulig på nåværende tidspunkt å kvantifisere kostnadene av implementeringen i IKT-systemene,
da dette vil være direkte relatert til hvilke aktører som tar terminologien i bruk, og aktørenes ambisjonsnivå og
innføringstakt. Dette kan vi ikke vite med sikkerhet i denne fasen av prosjektet. Det vil være naturlig å estimere
dette i forkant av hvert enkelt IKT-implementeringsprosjekt i gjennomføringsfasen.
Kostnader forbundet med implementering av SNOMED CT i kliniske IKT-systemer, bør være finansiert i
forbindelse med IKT-prosjektene og ikke spesifikt av det nasjonale forvaltningsorganet.
Nedenstående oversikt spesifiserer hvilke typer av kostnader som typisk vil være involvert, og angir en relasjon
mellom ambisjonsnivå i beslutningsalternativene og kostnader forbundet med IKT-implementeringene.
Tabell 44: Kostnader forbundet med IKT implementering

Kostnader ved IKT implementering
Alt 0:
Videreføre
nåsituasjonen

Alt 1:
Avvente
(EIEJ
analyse)

Alt 1,5:
Innmeldes
med
utforskningsperiode

Alt 2:
Innmeldes
og
begrenset
innføring

Alt 3:
Innmelding
og full
implementering

Kostnadsvirkninger, tekniske
Programvare, konfigurering

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Utvikling av integrasjoner

n/a

n/a

{-}

{-}

{- - -}

Infrastrukturkostnader til kjernesystemer

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Konvertering

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Innføring

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Fagutvikling

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Løsningsarbeid

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Test

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Kostnadsvirkninger, kundesiden
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Administrasjon

n/a

Samlet vurdering (rangering der 1 er
foretrukne alternativ (minst
kostnader)

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

1

1

2

n/a

Vedr. ikke-verdsatte virkninger: {-} til {- - -} indikerer en sannsynlighet for kostnadsnivået, der {- - -} betyr at dette
tiltaket har størst kostnad.
Større ambisjonsnivå og dypere implementering vil også gi de største kostnader forbundet med IKTimplementering. Full implementering forventes derfor å være det alternativ som vil ha høyest kostnader forbundet
med IKT implementeringer.

8.5.

Vurdering av beslutningsalternativer

Nedenstående tabell sammenstiller de kvalitative og kvantitative vurderinger som er gjort om kost og nytte.
Tabell 45: Overordnet kost-nytte

Sammenstilt kost nytte analyse
Alt 0:
Nullsituasjonen
(situasjon i
dag + evt
planer)

Alt 1:
Avvente
(EIEJ
analyse)

Alt 1,5:
Innmeldes
med
utforskningsperiode

Alt 2:
Innmeldes og
begrenset
innføring

Alt 3:
Innmelding og
full
implementering

Nyttevirkninger
- Bedre forutsetninger for
strukturert registrering
- Økt kvalitet og tilgjengelighet av
data
- Redusere omfang av duplikate
dataregistreringer
- Bedre kvalitet på helsestatistikk
for bruk til planlegging, styring,
forskning og kvalitetsutvikling
- Innvirkning på liv og livskvalitet i
form av riktige anbefalinger og
tiltak pga. korrekt statistikk
- Innvirkning på liv og livskvalitet i
form av riktige anbefalinger og
tiltak pga. prosess- og
beslutningsstøtte
- Tidsbruk til innhenting og
bearbeiding av
behandlingsinformasjon
- Mindre ressursbruk på
databehandling

0

0

{+}

{+}

{+++}

0

0

{+}

{+}

{+++}

0

0

{+}

{+}

{+++}

0

0

{+}

{+}

{+++}

0

0

{+}

{+}

{+++}

0

0

{+}

{+}

{+++}

0

0

{+}

{+}

{+++}

0

0

{+}

{+}

{+++}

52 949

8 546

19 056

21 286

37 810

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Kostnadsvirkninger
Kostnader første 3 år
IKT implementeringskostnader,
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tekniske
IKT implementeringskostnader,
kundesiden

n/a

n/a

{- -}

{- -}

{- - -}

Samlet vurdering (rangering
der 1 er foretrukne alternativ)

5

3

1

2

4

Vedr. ikke-verdsatte virkninger: + til +++ indikerer sannsynlighet for gevinstpotensial, der +++ betyr at dette tiltaket
har størst gevinstpotensial. {-} til {- - -} indikerer en sannsynlighet for høyere kostnadsnivå, der {- - -} betyr at dette
tiltaket har størst kostnad.

Beslutningsalternativ 0 vurderes ikke som optimalt, da det har en høy kostnad, og minimalt gevinstpotensial. Den
nåværende situasjon av fragmenterte terminologilandskap er ikke fordelaktig og understøtter ikke umiddelbart
visjonen for Én innbygger, én journal. Utfordringene med et fragmentert landskap av ulike kodeverk og
terminologier viser at videreføring av nåsituasjonen ikke er en bærekraftig løsning for helse- og omsorgstjenesten.
Beslutningsalternativ 3 har det høyeste gevinstpotensialet, og det høyeste kostnadsnivået. Men prosjektet
anbefaler ikke å gå for full implementering på nåværende tidspunkt, da det er for mange usikkerheter forbundet
med det helhetlige målbildet for terminologi.
Det anbefales derfor at man gjør en gradvis innføring, aller helst med praktisk utprøving i forbindelse med pilot
implementering for å redusere usikkerheten. Vurderingen er derfor at det foretrukne beslutningsalternativet skal
finnes på midten, hvor man har en utprøvende tilnærming, med eller uten tilgang til SNOMED CT, og det
anbefales at man etablerer et utredningsprosjekt som fokuserer på SNOMED CTs rolle i det fremtidige målbildet
for strukturert journal og prosess- og beslutningsstøtte som skal understøtte en fremtidig beslutning om full
implementering i SNOMED CT.
Spørsmålet er om denne utforskningsperioden skal gjøres med eller uten tilgang på SNOMED CT som
terminologi, og det er denne beslutning som avgjør hvilket alternativ som er mest fordelaktig.
Differensen i kostnader over en 3-årsperiode er som tidligere beskrevet:
Alt.1: Avvente beslutning

8.546.000 NOK (2.848.667 NOK per år)

Alt.1,5: Innmelding med utforskningsperiode

19.056.000 NOK (6.352.000 NOK per år)

Alt. 2: Innmelding med begrenset implementering

21.286.000 NOK (7.095.333 NOK per år)

Fordelene med å ha SNOMED CT tilgjengelig i utforskningsperioden:







Mulighet for å gjennomføre praktisk utprøving og pilotimplementering
Tettere samarbeid med IHTSDO og internasjonalt nettverk
Mulighet for å påvirke innholdet
Mulighet for å påbegynne arbeid som kan gjenbrukes, f.eks. oversetting og utvikling av subsett
Mulighet for å anskaffe verktøy for håndtering av subsett/referansesett, mapping og oversettelse
Gir adgang til terminologien til aktører med umiddelbare behov

En utforskningsperiode uten SNOMED CT tilgjengelig:


Terminologien kan utprøves ved å lese innholdet via SNOMED CT browser og utføre papirøvelser

Vurderingen er at det vil gi klart større fordeler å ha SNOMED CT tilgjengelig i utprøvingsperioden. Det vil gi
anledning til å utprøve SNOMED CT for norske forhold i en større skala enn hvis SNOMED CT ikke er tilgjengelig.
Samtidig vil det gi mulighet for påvirkning og internasjonalt samarbeid, og det vil gi aktører med umiddelbare
behov for terminologien adgang. Dette peker derfor på beslutningsalternativ 1,5 eller 2.
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Ettersom det på nåværende tidspunkt ikke foreligger sterke erfaringsmessige eksempler på SNOMED CTs
nytteverdi, og fordi det er et tydelig behov for å utrede det terminologiske målbildet for strukturert journal og
prosess- og beslutningsstøtte ytterligere innen det tas en beslutning om full implementering i EPJ systemer, vil
det være mest formålstjenlig å velge et mere kontrollert utforskningsforløp som skissert i beslutningsalternativ 1,5.
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9. Samlet vurdering og anbefaling
Det er gode og valide argumenter både for og i mot innmelding i IHTSDO, og det er også en del argumenter som
taler for å avvente en beslutning om medlemskap.

Argumenter mot innmelding i IHTSDO
Den europeiske kartleggingen har ikke resultert i overbevisende funn vedrørende gevinst og nytteverdi, på tross
av omfattende investeringer i flere land.
Analysen av bruksscenarioene viser at selv om omfanget og granulariteten i SNOMED CT gir god dekningsgrad,
gir det også store krav og utfordringer mht. til implementering ut over enkle utvalg brukt som avgrensede
kodeverk.
Undersøkelsen blant leverandørene viser også at det er mangler støtte i EPJ-systemene for å kunne utnytte
funksjonaliteten i SNOMED CT for scenarier som analyse, prosess- beslutningsstøtte og semantiske søk fullt ut.
Overordnet vurdering av kost-nytte viser at inngangsbilletten til å bruke SNOMED CT er høy, tatt i betraktning av
at usikre gevinster først kan realiseres på lang sikt.
På bakgrunn av dette vil det ikke umiddelbart anbefales innmelding i IHTSDO.

Argumenter for å avvente beslutning om innmelding i IHTSDO
Det er også flere forhold som taler for at det kan lønne seg å avvente en beslutning om medlemskap.
På grunn av uavklarte forhold rundt helhetlig bruk på terminologiområdet og uavklarte avhengigheter til tilhørende
informasjonsmodeller, kan det være en fordel å ha en strategi for hvordan man ønsker å ta SNOMED CT i bruk
innen man beslutter innmelding i IHTSDO. Utarbeidelse av en slik strategi må koordineres med forprosjektet til Én
innbygger, én journal.
Det kan også gjøres en mere omfattende kartlegging av områder hvor det er et behov for terminologi, og
forberede innføring av disse.
ICD-11, som er betydelig videreutviklet i forhold til ICD-10, forventes ferdigstilt i 2018. Underveis har det vært et
samarbeid mellom WHO og IHTSDO. Det vil være en fordel å undersøke relasjonen mellom disse standardene
og hvordan disse sammen best kan understøtte nasjonale terminologibehov. ICD-11 er fortsatt under utvikling, så
vurderingen kan ikke gjøres på nåværende tidspunkt.
Det vil også bidra til å styrke beslutningen å få med erfaringene som gjøres når Storbritannia gjør en storsatsing
på å ta i bruk SNOMED CT som varer fra 2017-2020.
Sett på bakgrunn av den utvikling som har vært de siste 10 år, og de kliniske IKT systemenes nåværende
mulighet til å ta i bruk avansert SNOMED CT, taler disse argumentene for at man kan avvente innmelding.

Argumenter for innmelding i IHTSDO
Analysen av bruksscenarioene førte til at terminologien ble vurdert til å være egnet og dekkende for de
undersøkte områdene.
Det finnes ingen gode alternative terminologier med tilsvarende klinisk omfang, granularitetsnivå og internasjonal
rekkevidde som SNOMED CT.
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Kortsiktige behov for kodeverk innen tannhelse, kodeverk til arketyper (symptomer, kontaktårsaker, anatomisk
lokasjon) og utveksling av kliniske målinger må dekkes. Gitt en innmelding bør det vurderes om kodeverk for
kritisk informasjon skal baseres på SNOMED CT.
Visjonen i Én innbygger, én journal forutsetter underliggende dekkende terminologistøtte. SNOMED CT er et
viktig verktøy til oppnåelse av denne visjon, dog ikke en forutsetning. Men det vil være en fordel å komme i gang
med å utprøve SNOMED CTs egnethet til dette formål, og bearbeide og tilrettelegge nasjonale subsett for
terminologien i kontekst av Én innbygger, én journal så snart som mulig. Dette er omfattende arbeid i samarbeid
med fagpersonell og som krever anskaffelse av terminologiverktøy.
Selv om man på senere tidspunkt treffer valg av annen ønsket terminologi, vil arbeidet med å velge ut begreper
og oppnå konsensus om begreper i SNOMED CT stadig være relevant og verdifull.
Norge har i en årrekke vært observatør til det internasjonale arbeidet vedrørende terminologi, og har lært av
andres erfaringer. Det vil være fordelaktig å innmeldes i IHTSDO for å være med til å påvirke og bidra til
utformingen av terminologien nasjonalt så vel som internasjonalt.
Ved å etablere et strategiprosjekt for SNOMED CTs rolle i et fremtidig helhetlig målbilde for terminologi, og
opprette et forvaltningssenter som også inkluderer andre nasjonale terminologier og kodeverk, vil satsingen på
SNOMED CT forhåpentlig også indirekte bli en katalysator for oppgradering av området for nasjonal terminologi
og kodeverk som helhet.

Konklusjon
Prosjektet anbefaler å iverksette et utredningsprosjekt som vil inkludere SNOMED CT i et helhetlig terminologisk
målbilde, og det anbefales at dette utredningsarbeidet starter så snart det kan la seg gjøre. Anbefalingen vil derfor
bero på kost-nytte betraktninger med henblikk på å ha SNOMED CT tilgjengelig i denne utredningsperioden.
Prosjektet vurderer at fordelene ved å ha SNOMED CT tilgjengelig i utredningsperioden oppveier merkostnaden.
Hovedgevinstene vil være at vi får en grundigere praktisk utprøving av SNOMED CT for norske forhold, et
sterkere internasjonalt samarbeid og vi oppfyller behov for aktører med umiddelbart bruk for terminologien.
Samtidig anbefales det at implementeringen av SNOMED CT koordineres sentralt, og at det etter endt 3-årig
utforskningsperiode foretas en ny evaluering og beslutning om hvorvidt det vil være aktuelt å foreta en bredere
implementering av SNOMED CT i EPJ systemene, og dermed om fortsatt relevans av SNOMED CT som
understøttende terminologi til det fremtidige målbildet for strukturert journal og prosess- og beslutningsstøtte.
En betingelse for anbefalingen er at konklusjonen av ASSESS CT, som gjøres tilgjengelig i løpet av juni 2016, er
positiv i forhold til europeisk satsing på SNOMED CT. Signalene er på nåværende tidspunkt positive. Dette vil gi
en sterkere politisk føring for fremtiden og den videreutvikling av SNOMED CT. Hvis resultatet av ASSESS CT
prosjektet mot formodning er negativt, ønsker vi å foreta en ny vurdering sett i lys av det.

Hovedanbefaling: Beslutningsalternativ 1,5 Innmelding i IHTSDO med utforskningsperiode


Innmelding i IHTSDO



Etablere et kompetanseteam som jobber spesifikt på SNOMED CT/felles standardisert terminologi



Arbeide på å løfte kompetansenivået vedrørende felles standardisert terminologi/SNOMED CT



Etablere utredningsprosjekt som inkluderer SNOMED CT i et fremtidig helhetlig terminologisk målbilde
for strukturert journal og prosess- og beslutningsstøtte



Følge utviklingen for ICD-11



Gjøre SNOMED CT tilgjengelig for de som har umiddelbare behov – tannhelse og arketypeutvikling
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Ny evaluering og beslutning om videre implementering av SNOMED CT etter endt 3-årig
utforskningsperiode
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Vedlegg A: Ord, uttrykk, definisjoner

Attributt-relasjon – beskriver i SNOMED CT relasjon mellom begrep ulike begreper for å beskrive en
avhengighet. For eksempel kan attributtet finding site si noe om begrepets forhold til anatomisk lokasjon.
Concept – et grunnbegrep i Snomed CT. Dokumentet bruker også ordet begrep synonymt.
Description Logic - formelt språk for kunnskapsrepresentasjon som gjør at datamaskiner kan ressonnere
over modellene og ”forstå” semantikken som ligger i bunn. Logikken gjør også at en datamaskin kan utlede
semantisk sanne relasjoner selv om disse ikke er eksplisitt definert i modellen. Snomed CT er designet med
støtte av DL.
Entity Relations (ER) – diagram er en modell hvor egenskaper til begreper blir beskrevet og definert også ut
fra forhold til andre relaterte begreper. en bygning kan bestå av 0 til mange leiligheter. Brukes typisk i
beskrivelse av informasjonsmodeller ved programmering av IT-systemer og databaser.
First-Order Logic – tilsvarende funksjon som Description Logic men med strengere krav til matematisk og
lingvistisk formalitet.
Fully defined concept – et konsept som er unikt og entydig definert ut fra dets relasjoner til andre konsepter.
IHTSDO – International Health Terminologi Standards Development Organization. Internasjonal stiftelse som
eier rettighetene til SNOMED CT, og utvikler terminologien videre.
Informasjonsmodell – begrepet informasjonsmodell uttrykker det samme som et ER-diagram, men har en
mer presis kardinalitet. Det vil si at i stedet for bare å kunne definere relasjoner mellom begreper som 0..*
eller 1..*, kan kardinalitet defineres til å kunne være 1..3 eller 4..*.
IS-A-relasjon – beskriver i SNOMED CT begreper som går fra mer overordnede nedover i hierarkiet til stadig
mer detaljerte begreper i hierarkiene.
Klassifikasjon/taxonomi – En uttømmende liste termer som er organisert i et hierarki. Termene på hvert nivå i
hierarkiet skal være dekkende og gjensidig ekskluderende. Hver term kan bare høre hjemme på ett sted i
hierarkiet. Eks. ICD-10, zoologisk klassifisering av organismer (planter og dyr).
Kodesystem – liste av koder med semantikk definert av eier av kodesystemet
Kontrollert vokabular – En avgrenset liste foretrukne termer for et gitt formål. Lista er uttømmende og
termene er gjensidig ekskluderende. Inneholder en kode knyttet til hver term. Eks. NCSP, NCMP.
Liste – En enkel liste termer som ikke nødvendigivis er uttømmende. Termene er ikke nødvendigvis gjensidig
ekskluderende.
Mapping – prosess for å mappe fra en informasjonsstruktur til en annen. Denne prosessen kan inkludere
oversettelse fra et kodeverk til et annet. I den prosessen vil man ikke alltid finne nøyaktige tilsvarende
begreper i det motsvarende kodesystemet og semantikk kan gå tapt.
Resonnering/reasoning – dataprosess som bruker de formelle relasjonene i en ontologi (ex SNOMED CT) til
logisk prosessering for analyser eller søk.
Terminologi – et systematisk oppsett av termer innen et fagområde. Representerer gjerne noe som er
allmenngyldig sant. Terminologier kan representerers i form av lister av begreper (kontrollerte vokabular),
hierarkier, eller som ontologier som beskriver begrepene også i forhold til andre begreper. SNOMED CT er
basert på en ontologisk tilnærming, men kan også brukes som kontrollert vokabular.
Thesaurus- En hierarkisk liste termer med koblinger mellom termene. Knytter sammen synonymer og
antonymer.
Subsumption søk – et søk som finner alle begreper på mer detaljert nivå enn søkebegrepet, eventuelt filtrert
også på gitte attributtrelasjoner.
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Value Set – spesifikt sett av koder som er gyldig i en gitt kontekst, for eksempel koder fra et kodeverk som
benyttes i en dropdown-box.
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Vedlegg B: Tematisk Klassifikasjon av e-Helse
Standarder (TKeS)
Kartlegging av relevante bruksområder for SNOMED CT
For å identifisere bruksområder for standarder - og i dette tilfellet SNOMED CT - har vi utviklet en klassifisering,
her kalt ‘Tematisk klassifikasjon av e-helsestandarder’ (TKeS). Metoden tar utgangspunkt i de 172 standarder
som er publisert i referansekatalogen på ehelse.no. Innholdet i de 172 standarder er gjennomgått og innholdet
kategorisert. Kategoriene ble organisert hierarkisk etter tema, og kategorier for områder der det mangler
standarder på ble lagt til. Kategorier og standarder ble lagt inn i en database og koblet sammen. Der en standard
passer med flere kategorier opprettes så mange koblinger som nødvendig Hver akse/dimensjon/hierarki av
SNOMED CT ble lagt til og koblet til samme kategorier som de eksisterende standardene
TKeS kategorier
De tre øverste kategoriene i TKeS er Pasient/person, Omgivelser og Helsetjeneste. Konsepter som sorterer
under de to førstnevnte finnes naturlig, mens undersistnevnte finnes konseptene som en funksjon av menneskers
aktiviteter og oppfatninger. Under pasient/person er hovedgruppene opplysninger som er rimelig stabile i løpet av
livet (genetiske varianter, anatomi, allergi), og variable opplysninger (laboratorieundersøkelser, symptomer,
kliniske målinger som blodtrykk og puls) Under Helsetjenesten finnes hovedgruppene kjerneprosesser (knyttet til
pasientbehandling), støtteprosesser og roller/kontekster. Oppsummert fordeler de publiserte standardene seg
som følger i klassifiseringen:

Tittelsti

Mulig bidrag fra
SNOMED CT

Antall i bruk

01.Pasient
01.Pasient\ 01.Stabile opplysninger
01.Pasient\ 01.Stabile opplysninger\ 01.Pasientdemografi

2

0

01.Pasient\ 01.Stabile opplysninger\ 02.Anatomi

0

1

01.Pasient\ 01.Stabile opplysninger\ 03.Gener

0

0

01.Pasient\ 01.Stabile opplysninger\ 04.Allergier og CAVE

1

1

01.Pasient\ 01.Stabile opplysninger\ 05.Fysiologi

0

0

01.Pasient\ 02.Variable opplysninger\ 01.Pasientens tilstand

22

21

01.Pasient\ 02.Variable opplysninger\ 02.Pasientens funksjon

1

0

01.Pasient\ 02.Variable opplysninger\ 03.Sosiale forhold

1

1

01.Pasient\ 02.Variable opplysninger\ 04.Hendelser hos pasienten

0

1

65

34

02.Omgivelser\ 01.Geografisk sted

0

1

02.Omgivelser\ 02.Fysiske objekter

0

1

02.Omgivelser\ 03.Fysisk miljø

0

1

02.Omgivelser\ 04.Fysisk påvirkning

0

1

02.Omgivelser\ 05.Stoff

0

1

02.Omgivelser\ 06.Organismer\ 01.Kan infisere mennesker

1

1

02.Omgivelser\ 06.Organismer\ 02.Kan ikke infisere mennesker

0

1

02.Omgivelser\ 07.Hendelser rundt pasienten

0

1

01.Pasient\ 02.Variable opplysninger

01.Pasient\ 02.Variable opplysninger\ 05.Tiltak og behandling
02.Omgivelser

02.Omgivelser\ 06.Organismer
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03.Helsetjeneste
03.Helsetjeneste\ 01.Kjerneprosesser
03.Helsetjeneste\ 01.Kjerneprosesser\ 01.Uavhengig av fase

1

0

132

10

66

3

03.Helsetjeneste\ 02.Støtteprosesser\ 02.Medisinske tjenester

2

0

03.Helsetjeneste\ 02.Støtteprosesser\ 03.Apotek

4

0

03.Helsetjeneste\ 01.Kjerneprosesser\ 02.Avhengig av fase
03.Helsetjeneste\ 02.Støtteprosesser
03.Helsetjeneste\ 02.Støtteprosesser\ 01.Administrasjon

Detaljer om klassifiseringen og plasseringen av standarder i den finnes i vedlegg x Katalog over eksisterende og
foreslåtte standarder innen helsetjenesten.

Potensielle bruksområder for SNOMED CT
Terminologien har stor anvendelse, men på de fleste områder finnes det allerede etablerte standarder fra før av.
Vi har et stort antall standarder som regulerer ulike arbeidsprosesser i helsetjenesten (eks. rekvirering og
svarrapportering), og der har SNOMED CT en begrenset rolle.
Identifiserte bruksområder for SNOMED CT omfatter:








Anatomi
Kliniske målinger og observasjoner
Kliniske funn og tolkninger
Diagnoser (mer detaljert enn andre klassifikasjoner)
Symptomer
Sosiale forhold
Hendelser hos/rundt pasienten

Fagfeltet tannhelse dekker flere av disse områdene. I TKeS-klassifiseringen er følgende detaljerte
anvendelsesområder funnet for SNOMED CT:

Områdene med grønn bakgrunn har ikke egne standarder i dag, mens områder med hvit bakgrunn har dekkende
standarder i dag.
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Identifiserte bruksområder for SNOMED CT og sammenheng med bruksscenarioer

TH = tannhelse, KI = Kritisk Informasjon, BP = Behandlingsplaner, SK = Statistisk klassifikasjon, KF = Kliniske
funn, PS = Patient Summary, PE = Primærlegers EPJ
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Vedlegg C: Eksempel intervjuguide
Overordnede spørsmål:



Hva var de avgjørende faktorer når det ble besluttet å søke medlemskap i IHTSDO?
Hva var ambisjonsnivået da implementeringen av SNOMED CT startet, og har det endret seg i
etterkant?



Ref nedenstående tabell: På hvilken måte blir SNOMED CT anvendt I dag? Og hva er målsetningen?



I hvilken grad brukes SNOMED CT I dag – hvor mange brukere, på hvilke områder?




Hva kan bidra til å øke bruken av SNOMED CT?
Hva er barrierene for utbredelsen av bruk av SNOMED CT?



Hva skal til får at implementeringen av SNOMED CT i Danmark vil beskrives som en suksess?
o Finansielt?
o Helsemessige effekter?



Basert på de svenske erfaringer, hva vil dere anbefale andre land å gjøre når SNOMED CT skal
implementeres?

Spor 1: Helsefaglig egnethet




Hva er effekten på de pasientrettede arbeidsprosesser av å implementere SNOMED CT?
Hvilke helsefaglige områder kan man hente størst gevinster?
Hva er merverdien i forhold til dagens situasjon innenfor utvalgte use cases?
o Terminologi for kritisk informasjon (inkl. allergier)
o Beslutningsstøtte (eks. Skrive og vurdere henvisninger)
o Tannhelse
o Overføring av informasjon til helseregistre (nasjonale og lokale)
o Oppfølgende behandlingsplaner for kronisk syke (eks. diabetes)
o Overføring av informasjon over landegrenser
o Bruk av samme anatomiske terminologi
o Terminologi for kliniske funn (vekt, høyde)
o Bruk av SNOMED CT I både primær og spesialisthelsetjenesten (diagnoser)
o Patient summary (sykehistorie, aktuell sykdom)




Hva er dekningsgraden innenfor forskjellige helsefaglige områder?
Hva er erfaringene mht. oversettelse?

Spor 2: IKT-messige hensyn
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Hva er de antatte bruksområder
o I dagens IKT-løsninger
o Fremtidige målbilder
Hvordan fungerer SNOMED CT med andre standarder som
o arketyper
o HL-7…
Har SNOMED CT blitt inkorporert I EPJ systemene på optimal måte?
Hvilken implementasjonsstrategi valgte dere?
Hvilken implementasjonsstrategi vil dere anbefale?

Spor 3: Organisering og forvaltning



Hva er suksessfaktorene for et National Release Center?
Hvordan ser det danske NRC ut i forhold til:
o Mandat
o Størrelse
o Oppgaver
o Organisering
o Finansiering



Hvor har de største innsatsområder finansielt og ressursmessig lagt
o År 1?
o År 2?
o År 3?
Hvis det var mulig å starte opp på nytt, hva ville dere gjort annerledes mht. organisering?
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Vedlegg D: Bruttoliste bruksscenarioer
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Vedlegg E1: Bruksscenario SK – Statistisk
klassifikasjon
Introduksjon
Relevans for aktuelle scenario
Utprøving av et scenario som illustrerer mapping fra strukturert journaldokumentasjon basert på SNOMED CT til
den statistiske sykdomsklassifikasjonen ICD-10. Scenarioet vil belyse hvordan det ved etablering av strukturert
journal basert på SNOMED CT kan tilrettelegges for delvis automatisk koding (mapping) fra detaljert
journaldokumentasjon til kodeverk for rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Eksempler vil vise hvordan
diagnosebeskrivelser koplet til SNOMED CT kan mappes til kategori i ICD-10. I tillegg illustreres hvordan
tilleggsopplysninger må brukes i regler for beslutningsstøtte for koding til ICD-10.
Erfaring fra USA og England viser at lister med predefinerte kliniske diagnosebeskrivelser for ulike fagområder
fungerer godt i klinisk bruk. Det forutsettes avansert søkefunksjonalitet bl.a. hvor de hyppigst brukte treff vises
først, mulighet for å etablere «favorittliste» etc. God implementering i IT-løsning er avgjørende. SNOMED CTkoder og mapping til ICD-10 kan holdes skjult for brukeren (men aktiveres om ønskelig).
Lister fra USA og England bør kunne danne mønster for bruk i Norge. Det er i regi av IHTSDO utarbeidet
autoriserte mappingtabeller til ulike klassifikasjoner.
Formål
Dette scenario skal illustrere hvordan begreper, beskrivelser og data registrert iht SNOMED CT i
journaldokumentasjon for en stor del kan mappes automatisk til statistiske klassifikasjoner som f.eks.
sykdomsklassifikasjonen ICD-10. Hensikten med en mapping fra SNOMED CT til ICD-10 er å tilrettelegge for en
koding (mapping) fra detaljert journaldokumentasjon til kodeverk og klassifikasjoner for rapportering til Norsk
pasientregister (NPR) samt andre helseregistre og kvalitetsregistre. Dette antas å kunne forenkle
kodingsprosessen og rapporteringsrutiner og forbedre datakvaliteten ved sekundærbruk av opplysninger for bruk i
kvalitetssikring, statistikk, evaluering og finansiering.
Scenariet vil også indirekte illustrere hvordan rapportering til andre helseregistre og til kvalitetsregistre kan
gjennomføres på en mer effektiv måte enn i dag, og trolig med bedre datakvalitet. Derved forbedres også
mulighetene til mer pålitelige resultater ved rapportering og ved vurdering av kvalitet av tjenester. Når det gjelder
overføring av informasjon til kvalitetsregistre (nasjonale og lokale) har det lenge vært en visjon at det skal kunne
skje en automatisk rapportering fra EPJ. I dag er det i stor grad manuell rapportering via spesialapplikasjoner som
innebærer dobbeltregistreringer. Ved overgang til registrering av strukturerte data i EPJ basert på SNOMED CT
vil rapportering kunne skje mer effektivt. Til forskjell fra bruk av SNOMED CT via mapping til klassifikasjon for
aggregert rapportering, vil registrering i kvalitetsregistre i stor grad kunne skje på samme detaljeringsnivå mellom
ulike systemer/registre.
Forutsetninger
Scenarioet avgrenses til mapping fra SNOMED CT til ICD-10 og forutsetter strukturert registrering i
pasientjournalen iht predefinerte valg fra kliniske diagnoselister. Et alternativ basert på avansert friteksttolking
(NLP-teknikk) med maskinell koding til SNOMED CT er vurdert, men metoden er ikke tilstrekkelig utviklet, spesielt ikke for norsk språk.
Det må utarbeides en mapping til den norske utgaven av ICD-10 (som har noen forenklinger i forhold til
originalutgaven). IHTSDO vedlikeholder en mappingtabell til ICD-10, som også er utgangspunktet for tilsvarende
videreutviklet mappingtabell til den amerikanske utvidete utgaven av ICD-10 (ICD-10-CM).
Eksemplene tar utgangspunkt i hvordan SNOMED CT er tatt i bruk i den nasjonale satsningen «Meaningful Use»
for utviklingen av EPJ i USA. Alle pasienter skal ha en aktuell «problem list» - en oppdatert oversikt over aktuelle
sykdommer og helseproblemer som pasienten har. Denne diagnoselisten (problem list) er nasjonalt vedtatt basert
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på SNOMED CT-koder. Listen utarbeides som et utvalg fra de prekoordinerte begrepene i SNOMED CT som
egner seg for en diagnoseliste. Dette dreier seg om henimot 70 000 begreper.
Tilsvarende er det også i UK ved innføring av SNOMED CT i sykehus utviklet utdrag (subsett) fra SNOMED CT i
form av lister med diagnoseformuleringer for de aller fleste pasientgrupper som behandles ved sykehuset. Man
kan velge mellom en felles liste på ca. 65 000 begreper eller spesialitetsbaserte lister med mulighet for etablering
av «favoritter». Dette for å oppnå en mest mulig entydig bruk av SNOMED CT og fordi klinikerne ikke har tid til å
finne de korrekte begrepene i en så omfattende terminologi som SNOMED CT.
Seleksjonskriterier
Iht. seleksjonskriteriene for valg av scenariene oppfylles kriteriene om informasjon med ulik detaljering, utveksling
mellom systemer og gjennomførbarhet innen prosjektets rammer.
Metode for utprøving
I scenariet tas det utgangspunkt i eksempler fra en omfattende diagnoseliste som er tatt i bruk i USA som ledd i
prosjektet «Meaningful Use» for å stimulere EPJ utvikling i ønsket retning. Staten gir i USA økonomisk tilskudd til
helsetjenesteleverandører som oppfyller visse kriterier. I «Meaningful Use, stage 2» forutsettes det at det for alle
pasienter skal etableres en «Problem List», dvs. en oversikt over sykdommer og helseproblemer for hver pasient
som henvender seg for behandling. Utgangspunktet er en omfattende liste av presise kliniske
diagnosebeskrivelser som er knyttet til SNOMED CT og mappet til den amerikanske utgaven av ICD-10 (ICD10CM, som er langt mer detaljert enn den norske utgaven).
Det ligger flere års internasjonalt samarbeid bak utvikling av mappingtabellen mellom SNOMED CT og ICD-10,
hvor det er innebygget regler for koding, som inneholder inklusjoner, eksklusjoner og er relatert i f.eks. alder,
kjønn, svangerskap, etc. Det er også utviklet en demonstrator som illustrerer bruk av diagnoseliste basert på
SNOMED CT, søkefunksjonalitet, beslutningsstøtte ved mapping til ICD-10 og resultatet av mappingen. Dette
utviklingsarbeidet er godt omtalt og dokumentert i artikkelen «Semantic Interoperation and Electronic Records:
Context Sensitive Mapping from SNOMED CT to ICD-10». http://ebooks.iospress.nl/publication/34069
Gjennom et eksempel for en alminnelig diagnose illustreres hvordan journaldokumentasjon forbedres, SNOMED
CT koder lagers og genererer mapping til ICD-10, samt at kvalitetssikring før rapportering til NPR gjennomføres.
Dette skisseres en mulig endring og effektivisering i arbeidsprosesser og dokumentasjon både for lege og
kodekonsulent ved innføring av strukturert journal med bruk av SNOMED CT som kodet terminologi.
Scenarioet betinger ikke en avansert implementering av hierarkiet i SNOMED CT og er derved et realistisk
eksempel med et antatt tilfredsstillende kost/nytte-forhold.
Automatisk mapping til mulige ICD-10 kategorier vil lette arbeidet med kontroll av medisinsk koding. En
mappingtabell fra SNOMED CT begreper til ICD-10 kan ofte gi korrekt resultat, men pga. at regelverket i ICD-10
krever opplysninger om pasientenes alder og kjønn, om pasientene er gravid, om sykdommen er medfødt eller
f.eks. oppstått som resultat av medisinsk behandling, skade etc., vil kodingen for den enkelte pasient ofte
forutsette tilleggsopplysninger eller kontrolleres manuelt. Dette gjennomføres ofte raskere dersom det foreligger
en liste over potensielt korrekte ICD-10 koder
Gjennom innføring av strukturert registrering kan det enklere enn i dag vurderes hvilke sykdommer som skal
rapporteres til NPR for ulike sykehusopphold.

Situasjonen i dag
Diagnosebeskrivelser
Diagnoser bør i journaldokumentasjon beskrives med velformulert, entydig og lett forståelig klinisk terminologi. I
Norge har vi imidlertid den uheldige tradisjon å angi diagnoser som har vært undersøkt og behandlet under
kontakten i form av ICD-10 koder, hvor kategoriteksten ofte er upresis i forhold til den enkelte pasients sykdom.
SNOMED CT er utviklet for detaljert journaldokumentasjon, mens ICD-10 er utviklet for statistikk. ICD-10
aggregerer pasienter til statistiske kategorier som ofte blir for generelle til å bruke på enkeltpasienter (ofte av type
«andre spesifiserte sykdommer i …»). Legene velger ofte en samlekode av en sykdomskategori av type
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«uspesifisert». Dette presisjonsnivået er som regel tilstrekkelig for DRG/ISF finansiering, men er uegnet til å
beskrive pasientens sykdom overfor fastlege eller andre behandlere.

Forslag til løsning, og forutsetninger
Scenarioet kan realiseres gjennom utvikling av et tilfredsstillende sett med kliniske diagnosebeskrivelser basert
på SNOMED CT og mappingtabell til ICD-10.
SNOMED CT er et omfattende rammeverk som må tilrettelegges for praktisk bruk i klinikken, f. eks gjennom
standardiserte kliniske diagnosebeskrivelser som innehar SNOMED CT koder. Mapping til norsk ICD-10 må
utføres og kvalitetssikres. Slik tilrettelegging krever en del ressurser over tid. En norsk diagnoseliste for
spesialisthelsetjenesten basert på SNOMED CT med mapping til ICD-10 må utvikles, testes og kvalitetssikres.
Lister fra USA og England vil danne et godt utgangspunkt. Implementeringen av listen i et effektivt søkesystem
med egnet brukergrensesnitt bør skje i en nasjonal kodingsmodul som leverandørene kan integrere med sine
løsninger mot. Kodingsmodulen må har tilgang på pasientdata som alder, kjønn etc. og vil foreta full eller delvis
mapping til ICD-10 basert på legens valg fra diagnoselisten.
Visjonen er at i journaldokumentasjon skal det benyttes presis klinisk terminologi (på forhånd mappet til SNOMED
CT). Brukeren velger fra en liste med predefinerte kliniske diagnosebeskrivelser. Neste trinn er aktivering av
mapping til statistiske klassifikasjoner for nasjonal bruk (NPR) eller f.eks. til variabler som skal meldes til et
kvalitetsregister. Både SNOMED CT kodene og kodene for mapping til ICD-10 kodene kan og bør holdes skjult
for klinikeren (men f eks vises ved høyreklikk på diagnosebeskrivelsen). Valg av korrekt kode i ICD-10 forutsetter
ofte tilgang til alder, kjønn, evt. svangerskap, medfødt tilstand etc. Mapping fra SNOMED CT krever altså en
«kodingsmodul», som ut fra tilleggsdata fra journal kan bidra til korrekt koding, slik det beskrives i et forprosjekt
gjennomført av Helsedirektoratet i samarbeid med helseregionene og ulike organisasjoner, jf.
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3912.aspx .
Forventet resultat
Dersom metodikken for journalføring gjennomføres, vil kvalitet i journaldokumentasjonen bli bedre, det dannes et
godt datagrunnlag for beslutningsstøtte, og det tilrettelegges for mer effektiv rapportering og bedre datakvalitet til
NPR og andre helse- og kvalitetsregistre. Det forutsettes en avansert og tilfredsstillende implementering av
SNOMED CT i kliniske IT-løsninger, samt at det utvikles en nasjonal kodingsmodul.

Praktisk utprøving
Under «utprøving» og vurdering av scenarioet er det benyttet en demonstrator I-MAGIG utviklet ved U.S. National
Library of Medicine: http://imagic.nlm.nih.gov/imagic/code/map, sammen med flere ulike SNOMED CT browsere:
https://uts.nlm.nih.gov/snomedctBrowser.html (krever passord) eller en av de åpne internasjonale

http://browser.ihtsdotools.org/?
Resultater og eksempler fra utprøvingen fremgår av vedlegg.
Den praktiske utprøvingen og vurdering er foretatt etter innvilget søknad om tilgang til Unified Medical Language
System Terminology Services ved U.S. National Library of Medicine, som forvalter bl.a. SNOMED CT verktøy og
datafiler i USA. Mappingtabeller, faglig og teknisk dokumentasjon etc. har blitt lastes ned og vurdert. All bruk i
praksis som involverer SNOMED CT forutsetter imidlertid lisens fra IHTSDO.
Konseptbaserte diagnosebeskrivelser (basert på prekoordinerte SNOMED-CT begreper med mapping til ICD-10)
slik dette er tatt i bruk i utstrakt bruk i USA og delvis i England, vurderes som en egnet form for
diagnosebeskrivelser i EPJ. Journaldokumentasjonen blir mer presis, entydig og lettere å forstå for
samarbeidspartnere og pasienten.
Dekningsgraden blir vurdert som tilfredsstillende i omfanget av listene som benyttes i USA og England. Evt.
behov for lokale utvidelser ved enkelte sykehus vurderes som mindre aktuelt. Presisjonsnivået på
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journaldokumentasjon og mulighetene for bruk og gjenbruk av strukturerte data øker betydelig. Det er ikke bruk
for komplementære terminologier utenom ICD-10 for gjennomføringen.

Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?







Tilrettelegger for systematisk og presis kobling av journaldokumentasjon til detaljert klinisk terminologi
(med spesifisert og entydig kodet)
Økt kvalitet i journaldokumentasjon ved å tilrettelegge for bruk av presise kliniske diagnosebeskrivelser (i
stedet for dagens bruk av generelle ICD-10 statistiske kategorier)
Mulighet for noe automatisering av medisinsk koding basert på mappingtabeller
Tilrettelegger for kodingsmodul for kvalitetssikring av medisinsk koding
Danner grunnlag for diagnosebasert prosess- og beslutningsstøtte
Bedre kvalitet og mulighet for mer detaljert sekundærbruk av diagnosedata

Hva er risikoene for at scenarioet ikke kan realiseres?
Det må utvikles en for strategi for endring av arbeidsprosesser og omlegging av journaldokumentasjon og
kodepraksis. Viktige momenter for å redusere risiko ved innføring er:
Løsningen forutsetter god faglig tilrettelegging av predefinerte diagnoselister, kvalitetssikret mappingtabell til
norsk ICD-10, utarbeidelse av nasjonal kodingsmodul med integrasjon mot aktuelle PAS/EPJ og effektiv
søkemotor og godt brukergrensesnitt. Opplæring og brukerstøtte må ivaretas.
Konklusjon:
Erfaringene fra gjennomføring av scenariet understøtter en positiv beslutning mht. bruk av SNOMED CT.

På de følgende sider gis en detaljering av den praktiske utprøvingen.
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Detaljering av praktisk utprøving for SK Statistisk klassifikasjon
SK bruksscenario: Mapping fra detaljert journaldokumentasjon til statistisk klassifikasjon

Under «utprøving» og vurdering av scenarioet er det benyttet en demonstrator I-MAGIC (Interactive Map-Assisted
Generation of ICD Codes) utviklet ved U.S. National Library of Medicine:
http://imagic.nlm.nih.gov/imagic/code/map, sammen med flere ulike SNOMED CT browsere:
https://uts.nlm.nih.gov/snomedctBrowser.html (krever passord) eller en av de åpne internasjonale

http://browser.ihtsdotools.org/?

I-MAGIC Demo Page forklares best med et skjermbilde og tilhørende forklaring:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

This demo tool simulates the Problem List of an Electronic Health Record to illustrate how the healthcare
provider can capture clinical problems in SNOMED CT and then derive ICD-10-CM codes for
reimbursement and other purposes.
Using the rule-based SNOMED CT to ICD-10-CM Map, the algorithm determines whether a valid ICD10-CM code can be found based on the SNOMED CT term and patient context information (age and
gender). The user will be prompted for additional input if a valid ICD-10-CM code cannot be decided
(mandatory refinement).
Even when a valid ICD-10-CM code is found, the Map contains additional information on how the code
can be refined (optional refinement) by additional user input e.g. laterality, trimester; or by choosing a
more specific SNOMED CT concept (problem refinement).
ICD-10-CM coding notes associated with the ICD-10-CM code, if present, will give additional information
e.g. restriction in the use of the code, other coding requirements.
For detailed documentation of the Map and the I-MAGIC algorithm, refer to Mapping SNOMED CT to
ICD-10-CM Technical Specifications.
To provide feedback on this tool, please contact Dr. Kin Wah Fung, Lister Hill National Center for
Biomedical Communications, National Library of Medicine. Contact Us.

Eksempel fra en “standard” SNOMED CT Browser fra US National Library of Medicine
Her søkes basert på godt presisert søkekriterium: urinveisinfeksjon i svangerskap – og det gis kun ett treff.
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Søkes det basert på en vanlig forkortelse gir det flere treff: uti = uvi = urinveisinfeksjon

Legen benytter ikke en slik avansert SNOMED CT, men et tilrettelagt søkeverktøy for predefinerte
diagnosebeskrivelser med tilhørende mappingtabell og regler for korrekt koding med veiledning basert på
kontekst. Dette er en enkelt form for kodingsmodul, jf. søk i I-MAGIC på neste side.
Pasienten helseplager viser seg å skyldes en urinveisinfeksjon i svangerskapet – dette skal registreres i EPJ.
Legen taster inn i søkefeltet «urin tract inf» og får mange treff.
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Diagnoselistene er lett søkbare, men det må pga mange treff helst beskrives med noen tegn for flere aktuelle
vanlige medisinske termer. Tilbakemeldingen ovenfor er at det er mange treff, at noen aktuelle vises. Vi ser
imidlertid her fullt treff på siste linje i søkeboksen. Dette velges og oppdatering foretas. SNOMED CT navn for
helseproblemet er angitt.

Dette er nok for legen. En god klinisk beskrivelse for diagnosen.
Dersom man vil se SNOMED CT kodene og forslag til ICD-10 koder kan knappen «Get ICD Codes» velges.
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Det gis mulighet for å spesifiserer ytterligere, f eks stadium i svangerskapet eller å lese kommentarer i ICD-10.

Implementering av kodingsmodul med godt brukergrensesnitt for valg av hovedtilstand (hoveddiagnose), andre
samtidige tilstander (sykdommer), effektivt søkesystem og funksjonalitet for raskt å sjekke underliggende
mapping til ICD-10 er viktig. Kodingsmodul må ha tilgang til pasientopplysninger som alder, kjønn etc. for å gi
best mulige forslag til ICD-10 koder.
Mapping fra SNOMED CT krever altså en «kodingsmodul», som ut fra tilleggsdata fra journal kan bidra til korrekt
koding, slik det beskrives i et forprosjekt gjennomført av Helsedirektoratet i samarbeid med helseregionene og
ulike organisasjoner i 2012, jf. http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3912.aspx.

Nærmere beskrivelse for bruken av demoen:
I-MAGIC Demo Page – to see the Map in action. The I-MAGIC (Interactive Map-Assisted Generation of ICD
Codes) Algorithm utilizes the SNOMED CT to ICD-10-CM Map in a real-time, interactive manner to generate ICDFelles standardisert terminologi – vurdering av SNOMED CT
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10-CM codes. This demo simulates a problem list interface in which the user enters problems with SNOMED CT
terms, which are then used to derive ICD-10-CM codes using the Map.

The Map can be used in the following scenarios:



Real-time use by the healthcare provider – In this scenario, the Map is embedded in the problem list
application of the EHR used by the physician or other healthcare provider. At the end of a clinic encounter,
the clinician updates the problem list, which is encoded in SNOMED CT. The Map-enabled problem list
application outputs a list of ICD-10-CM codes based on algorithmic evaluation of map rules, which makes
use of patient context (e.g. age, gender) and co-morbidities (other problems on the problem list) to identify
the most appropriate candidate ICD-10-CM codes, in accordance with ICD-10-CM coding guidelines and
conventions. If necessary, the clinician is prompted for additional information to decide between alternative
codes, or to refine the output codes. The clinician confirms the suggested ICD-10-CM codes. (See the IMAGIC algorithm and demo page)



Retrospective coding by coding professionals – In this scenario, the Map is used within an application to
suggest candidate ICD-10-CM codes to coding professionals based on a stored SNOMED CT encoded
problem list. The degree of automation can vary. Textual advice can be displayed in cases where
automated rule processing is not available.

En detaljert teknisk beskrivelse gis her:
An I-MAGIC Implementation Guide is now available
**
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Vedlegg E2: Bruksscenario KI - Kritisk Informasjon

Introduksjon
Kjernejournal er en portalløsning for kritisk og viktig helseinformasjon, hvor legen skal logge inn og registrere
informasjon. Det flagges hvis pasienten som legen har oppe, har assosiert kritisk informasjon. I dag benyttes
nasjonale kodeverk, for legemidler benyttes ATC. Det er utviklet et kodeverk for kritisk medisinske tilstander. Det
er også støtte for å legge inn andre tilstander som vurderes som kritisk (som ikke finnes i dette kodeverket).
Det er behov for å registrere kritisk informasjon slik at det er tilgjengelig på tvers av virksomheter og løsninger.
Kjernejournal inneholder mye av den informasjonen som er interessant å utveksle f.eks. gjennom patient
summary / ePrescription i kontekst av epSOS/EXPAND-prosjektet. Hvis informasjonen er kodet med SNOMED
CT er det et bedre grunnlag for å sende informasjon over landegrensene.
Dette bruksscenario understøtter de pasientrettede arbeidsprosesser vedrørende prosess og beslutningsstøtte
(2), f.eks. basert på informasjon om allergiske reaksjoner. Det understøtter også pasientrettede arbeidsprosesser
vedrørende samhandling på tvers av organisasjoner, forvaltningsnivå og språk (3), samt vedrørende gjenbruk av
informasjon fra ulike systemer (4).

Situasjonen i dag
Kjernejournal planlegges integrert med EPJ og dette fører til økt behov for nasjonale kodeverk, f.eks. for
reaksjonstyper, implantater, kritisk medisinsk tilstand, mv. Dvs. hvis overgang til SNOMED CT så må det
implementeres i EPJ.
Legemidler kodet med ATC. Kritisk medisinsk tilstand mappet til ICD-10 (hjelper for søkeformål/innlegging av
tilstander som ikke inngår i absoluttlisten).

Forslag til løsning, og forutsetninger
Det vil bli utviklet tett integrasjon mellom kjernejournal og EPJ. Det foreslås utviklet nasjonale subsett (utvalg av
SNOMED CT-koder) for kritisk medisinsk tilstand, reaksjoner etc. Dette gir grunnlag for overføring av informasjon
til andre land.

Praktisk utprøving
Formålet med den praktiske utprøving (mapping) er å kartlegge om SNOMED CT er dekkende for innholdet i
Kjernejournal, og dermed kan være gjenstand for integrasjon med EPJ og kommunikasjon med andre språk som
har tatt i bruk SNOMED CT. Det forventes at det er høy dekningsgrad.
Socialstyrelsen i Sverige har gjort mapping basert på samme modell som er benyttet i Norge. Deres mapping
indikerer høy dekningsgrad. I tillegg er det gjort vi en mapping for å sjekke av at det er dekning på de kritisk
medisinske tilstander og allergener hvor det ikke er noen direkte parallell i den svenske mappingen.
For kritisk medisinske tilstander er det nesten komplett mapping: Av 56 medisinsk kritiske tilstander lot 53 (95 %)
seg mappe presist, mens tre var usikre. Eksempler på usikre mappinger var Fettsyreoksydasjonsdefekt,
vaskulære malformasjoner i hjernen. Døvblindhet krevde postkoordinering.
For allergener er det nesten komplett mapping, med noe postkoordinering: Av 14 allergener lot 13 (93 %) seg
mappe presist. Allergenet "Lupin" var usikkert, og "Andre nøtter enn peanøtter" mappes med postkoordinering.
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Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
Innføring av SNOMED CT vil gi grunnlag for overføring til andre språk. Grunnlag for beslutningsstøtte, prosessstøtte hvis slik er basert på SNOMED CT (hvilket ikke nødvendigvis er tilfelle).
Et risikomoment kan være avhengig til leverandører hvis det planlegges at leverandører også skal implementere
meningsinnholdet i form av SNOMED CT-koder.
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Vedlegg E3: Bruksscenario TH - Tannhelse

Introduksjon
Bruksscenarioet har som formål å kartlegge SNOMED CT for bruk i tannhelsesektoren for å vurdere grunnlag for
om dette kan være et helhetlig kodeverk for alle interessante elementer.
Utprøvingen er gjort i eget prosjekt ledet av Jørn Andre Jørgensen fra Tannhelsetjenestens Kompetansesenter
Midt-Norge.
Dette scenariet er interessant ut fra alle fem seleksjonskriterier.
Kriterium
Mellom systemer

Utredning og behandling
Mellom kommune/
spesialisthelsetjeneste eller land:
Ulik detaljering
Prosjektets ramme

Evaluering
Det er behov for tannhelsedata, da de ikke eksisterer i dag, og at en
felles begreper er nødvendige for å kunne gjøre treffsikre søk mellom
ulike systemer, eventuelt overføre informasjon fra et system til et
annet.
Tannhelsedata er helt sentrale opplysninger for en rekke beslutninger i
utredning, pleie og behandling av pasienter.
Tannhelsedata som følges over lengre tid vil være aktuelle å utveksle
strukturert mellom ulike aktører i helsetjenesten
Mapping fra detaljert tannhelsejournal til statistisk klassifikasjon og
helseregistre
Scenariet er begrenset, og kan gjennomføres innenfor prosjektets
nåværende ramme.

Situasjonen i dag
Norge har per i dag ikke noe helhetlig kodeverk for bruk innen tannhelse. Bruksscenarioet har som formål å
kartlegge SNOMED CT for bruk i tannhelsesektoren for å vurdere grunnlag for om dette kan være et helhetlig
kodeverk for alle interessante elementer. Utprøvingen er gjort i eget prosjekt ledet av Jørn Andre Jørgensen fra
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge.
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) påpeker store mangler i kunnskap om befolkningens tannhelse og bruk av
tannhelsetjenester. Nåværende klinisk informasjon i tannlegenes EPJ1 kan ikke, i følge rapporten, være datakilde
for et nasjonalt tannhelseregister. Dette til tross for at EPJ i utgangspunktet er strukturert i møtet med
behandleren.
For å utnytte den datamengden som ligger i tannlegenes EPJ, og å heve kvaliteten på dataene ytterligere er det
blant annet følgende mangler:




Helhetlig kodeverk, eksisterende kodeverk er fragmentert og ufullstendig.
Fast struktur på lagring.
Standardisert og strukturert eksport av data.

Felles standardisert terminologi – vurdering av SNOMED CT

Side 100

Forslag til løsning, og forutsetninger
Tannhelseområdet har behov for nytt kodeverk. Til dette formål undersøkes to kodeverk som er vurdert som de
mest egnede: SNOMED CT og DDS (Dental Diagnostic System).

Praktisk utprøving
Kjernen i prosjektet er å kontrollere hvorvidt SNOMED CT dekker tannhelsefeltet. Dette er gjort ved å legge
SNOMED CT konsepter under eksisterende struktur i EPJ. For å oppnå dette måtte det gjøres et utvalg av
informasjonselementer og detaljeringsgrad.
Opus Dental har levert strukturert informasjon som et uttrekk til SNOMED-CT og DDS.
Det er gjort to uttrekk:

Fullstendig tannstatus for pasient på undersøkelsestidspunkt.

Behandlingsrapport for sist utførte behandling.
Følgende informasjonselementer er hentet ut:

Klinikkens organisasjonsnummer

Klinikkens navn

Pasientnummer (klinikkens)

Fødselsnummer

Pasientens etternavn

Pasientens fornavn

Dato

Tann, hvis aktuelt

Flate(r), hvis aktuelt

Diagnose, prosedyre, status
Diagnose, prosedyre og status vises i samme kolonne, men er spesifisert på flere linjer og delt inn for hver enkelt
tann/flate(r).

Funn:
Dekningsgraden for SNOMED-CT er funnet å være meget god for de informasjonselementene som er inkludert i
uttrekket.
Dette er begrenset til de elementene som faktisk er inkludert i uttrekket. For SNOMED-CT er lokalisering på
tann/flate, diagnoser og status/prosedyrer inkludert. For DDS er kun diagnoser inkludert.
Begge terminologiene er langt mer omfattende enn det som er inkludert i uttrekket, og det er vanskelig å vurdere
om det vil mangle konsepter i forhold til bruk i Norge innenfor disse kategoriene. Tokede et al (Tokede, 2013) har
vist at over 1000 av de tilgjengelige 1321 konseptene for diagnoser ikke var blitt benyttet i testperioden. Dette
underbygger at et relativt lite antall konsepter vil dekke det aller meste innenfor det odontologiske spekteret.
SNOMED CT er det mest dekkende kodeverk for bruk i daglig odontologisk praksis. Terminologien kan benyttes
som grunnlag for dagens strukturerte informasjon og for videre utvikling av EPJ for å få strukturert informasjon
også innenfor andre informasjonselementer.
Det ble totalt funnet en mangel på 5 konsepter (knyttet til prosedyrer) innenfor SNOMED CT i forhold til den
vurderingen som er gjort basert på uttrekket. Disse konsepter er meldt inn som endringsforslag til IHTSDO.
SNOMED CT støtter vesentlig større detaljeringsgrad enn andre kodeverk (DDS)
Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
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SNOMED CT vil representere et helhetlig kodeverk til erstatning av eksisterende kodeverk som er fragmenterte
og ufullstendige. Dette vil øke datakvaliteten, som igjen vil øke den samlede datakilden til planlagt nasjonalt
tannhelseregister.
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Vedlegg E4: Bruksscenario BP - Behandlingsplaner

Introduksjon
Pasienter med kroniske sykdommer møter ofte et stort antall behandlere, institusjoner og sykehus i løpet av sin
oppfølgingen. Disse aktørene har hver sine roller og oppgaver som skal inngå i en samlet behandlingskjede for
pasienten. Denne kjeden henger ikke alltid sammen. Mulighetene vi har for å formidle status og planer,
koordinere oppgaver og anmode om tiltak er begrenset til tekstlige dokumenter, ofte sendt i papir. Det er
vanskelig for både pasient og behandler å skaffe seg oversikt over hva som er gjort og hva som skal gjøres, og
tilsvarende krevende å sørge for at en plan blir gjennomført etter intensjonen. Dette scenariet undersøker om
SNOMED CT kan brukes i funksjonalitet og meldingsstrukturer som kan understøtte koordinering og
gjennomføring av behandlingsplaner for kronisk syke (eks. revmatikere og diabetikere) samt pakkeforløp mellom
ulike aktører i helsetjenesten. Slik funksjonalitet skal kunne føre til:
-

Prosess- og beslutningsstøtte ved gjennomføring av pasientforløp
Bidra til mere spesifikk merking av hendelser i pasientforløpet
Øke interoperabiliteten av strukturerte opplysninger.
Økt gjenbruk av data til sekundære formål

Situasjonen i dag og forslag til løsning
Kliniske og organisatoriske pasientforløp er ikke strukturerte per i dag. Prosess- og beslutningsstøtte finnes til en
viss grad i elektroniske kurvesystemer og er planlagt i kommende elektroniske pasientjournalsystemer, men for å
få slik funksjonalitet til å virke for pasientforløp i ulike systemer må det referere til en felles kilde. En kartlegging
vil kunne avklare hvilke deler av pasientforløpet SNOMED kan være tilstrekkelig for. Foreløpig er den
organisatoriske delen av pasientforløpet diskutert, der hvor pasienter flyttes mellom avdelinger/helsetjenester og i
den grad nye behandlere og pleiere kommer til.
En tverrfaglig behandlingsplan og historisk forskjellig bruk av terminologier på tvers kan være en utfordring. ICNP
kan i denne sammenheng ha en rolle som støtte for sykepleiefaglig praksis, mens SNOMED CT kan ha en rolle
for medisinsk-faglig praksis. SNOMED CT har mapping mot ICNP, som vil bli vurdert i dette scenariet.

Praktisk utprøving
Dette scenariet tar utgangspunkt i en behandlingsplan for hoftebrudd, pakkeforløp for brystkreft og generelt
kravene til individuell plan. Konseptene som brukes i planene er hentet ut og klassifisert ut fra følgende:




Organisatorisk som beskriver overganger mellom forvaltningsnivå og mellom aktører
Overordnede tjenester og tiltak i pakkeforløp og forgreninger
Detaljspesifisering av bestillinger og tiltak

I utprøvingen ble variabler fra de to første aspektene hentet ut. De regnes som utfordrende for en internasjonal
terminologi, mens siste punkt regnes som mindre problematisk, og delvis dekket av øvrige scenarier.
Mappingen mellom SNOMED CT og ICNP ble også studert med tanke på eventuell parallell bruk av disse to
terminologiene.

Resultater
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Det ble hentet 309 begreper fra behandlingsplanene, 74 av disse ble knyttet til hovedlinjene. Totalt lot 42 av 74
(57 %) seg mappe til SNOMED CT, og av de resterende er 29 (39 %) usikre, kun delvis dekkende eller ikke
funnet i det hele tatt. Begrepene ble videre klassifisert i grupper, og det ble funnet store variasjoner i
dekningsgrad innenfor disse:
Gruppe
Organisatorisk funksjon (spesialisthelsetjeneste,
fastlege etc.)
Tiltak

Resultat
12 av 27 (44 %) er dekkende
14 av 19 (74 %) er dekkende

Status i forløpet
7 av 9 (78 %) er dekkende
Pasientadministrative tiltak
3 av 8 (38 %) er dekkende
Profesjon/spesialitet/rolle
3 av 6 (50 %) er dekkende
Annet
3 av 5 (60 %) er dekkende
I tillegg ble det identifisert 53 begreper i SNOMED CT som kunne anvendes i planlegging slik pakkeforløp for
brystkreft fremsto, men som ikke ble mappet spesifikt.
Det var relativt god dekning av tiltak og status i forløpet, men mindre god eller dårlig dekning for øvrige kategorier.
Særlig var det vanskelig å finne gode samsvarende begreper under organisatoriske funksjoner.
ICNP
Tidligere arbeid med sykepleiefaglige terminologier viser en direkte bruk av diagnoser, intervensjoner og mål for
tiltak for å oppnå et standardisert pasientforløp. Dette er allerede kjent gjennom bruk av NIC og NANDA i HSØ.
ICNP har en mer kompleks struktur som kan vise seg fordelaktig når man nettopp skal spesifisere innholdet i et
pasientforløp.
ICNP har vært diskutert og vil være aktuell for å dekke sykepleierens spesifikke behov. I dette scenariet er
mapping mellom SNOMED CT og ICNP vurdert med tanke på en situasjon hvor leger og sykepleiere bruker hver
sine terminologier. Om hele ICNP lar seg mappe 1:1 til SNOMED CT, kan førstnevnte tenkes implementert som
en del av sistnevnte. Imidlertid er det ikke tilfelle. Sentrale deler av ICNP lar seg mappe til SNOMED CT, men
ikke hele. Særlig er det områder med sykepleiespesifikke tiltak og risiko for sykdom som savnes. Dette betyr at
SNOMED CT sin rolle som oversetter mellom leger og sykepleieres begreper fortsatt er begrenset.

Individuell plan
Føringer for individuell plan ble vurdert ut fra innholdet i Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator (Helsedirektoratet, 2015), og ulike publiserte maler innenfor habilitering og BUP. Det viste seg
vanskelig å finne konkrete begreper som lot seg mappe mot SNOMED CT. Imidlertid peker tiltak og tjenester,
pasientens funksjon og organisatoriske roller seg som fokusområder i både veileder og maler. For tiltak,
undersøkelser og tjenester er det funnet relativt god dekning i øvrige scenarier, men her finnes det kodeverk i
bruk allerede (NCxP, ICPC-2, NLK). Pasientens funksjon er kun delvis dekket i SNOMED CT, og her er ICF
allerede lansert som et mer egnet alternativ. Organisatoriske roller er funnet dårlig dekning for i dette scenariet.

Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
Bruk av SNOMED-CT vil kunne bedre interoperabiliteten for spesifikke tiltak og undersøkelser som ikke er dekket
av eksisterende kodeverk, og for faser i utredninger. På områder knyttet til organisasjon og profesjonsroller er det
imidlertid vanskelig å få til en god mapping. For formidling og koordinering av behandlingsplaner vil det være
nødvendig med andre kodeverk, her vil SNOMED CT bare kunne brukes i begrenset grad.
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Vedlegg 1: Eksempler på SNOMED-CT koder som kan brukes i pakkeforløp for brystkreft
Under vises eksempler på SNOMED-CT koder som kan inkluderes i Pakkeforløpet for brystkreft. Lista inneholder
så langt primært koder for kliniske parametere, samt noe for overgang mellom helsetjenester og avdelinger.
SNOMED CT mangler en del på organisasjonsnivåer, og det er ikke funnet kode for neo-adjuvant behandling:
-------LIST OF CODES---------

FASTLEGE:
[1232303012]
[285279011]
[119035015]

[S]
[P]
[P]

General practitioner
Seen by general practitioner
Mammography

[P]
[P]
[P]
[S]
[P]
[P]
[S]
[S]
[P]
[S]
[P]
[P]
[P]
[P]

Multidisciplinary review
Multidisciplinary assessment
Referral by GP
Referral from GP
Cancer primary healthcare multidisciplinary team
Specialist multidisciplinary team
Radiographic examination of breast
Examination
Pathology
Cytology laboratory test
Laboratory test
Immunology laboratory test
Histology laboratory test
Laboratory test requested

Utredning:
--------[3032772019]
[456087018]
[448541017]
[448542012]
[1488803011]
[2160011012]
[119039014]
[1490610015]
[1488323015]
[2550474011]
[25832012]
[375813017]
[1488867014]
[257092013]

Outpatient (Hospital)
[373864002] Outpatient (person)
[29476017] [P]
Medical consultation with outpatient
[2870823014]
[P]
Hospital outpatient progress report
[1212307015]
[P]
Outpatient
""
[1495657016]
[S]
Pre-surgical preparation
[55118011]
[S]
Hospital-based outpatient clinic
[394636013]
[P]
Intravenous chemotherapy
[1491239019]
[S]
Teach chemotherapy care
[1491238010]
[S]
Chemotherapy management
[484999019]
[S]
Chemotherapy
Neo-adjuvent chemotherapy not coded<---NOTE
[3032772019]
[P]
Multidisciplinary review
[456087018]
[P]
Multidisciplinary assessment

RøD- INITIAL BEHANDLING-----------------------[2160019014]
[453495016]
[393931013]
[393932018]

[P]
[P]
[P]
[P]

Breast surgery
Breast surgery department
Right reduction mammoplasty
Left reduction mammoplasty
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[393930014]
-[3032772019]
[456087018]
-1212289016]
-[484999019]
-261698017]
261696018]
2693715010]
[283785018]
342848014]
448124013]
262892015]
-[379662011]
[151601018]
[427110015]

[S]

Bilateral reduction mammoplasty

[P]
[P]

Multidisciplinary review
Multidisciplinary assessment

[P]

Adjuvant - intent

[S]

Chemotherapy

[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]

Radiotherapy stopped
Radiotherapy started
Radiotherapy to axilla
Radiotherapy follow-up
Radiotherapy planning
Seen by radiotherapist
Hormone therapy

[S]
[P]
[P]

Breast cancer
Diagnostic procedure on breast
Diagnostic aspiration of breast cyst

FOLLOW UP
---------------------------[55118011]
[S]
[248060019]
[P]
[2870823014]
[P]
[1488343014]
[P]
[37320011]
[P]
[55118011]
[S]
[441031015]
[P]
[283757015]
[P]
[1490644010]
[S]
42192012]
[S]
[459377012]
[P]

Hospital-based outpatient clinic
Hospital physicist
Hospital outpatient progress report
Hospital nurse
Hospital
Hospital-based outpatient clinic
Follow-up 6 months
Follow-up 4-6 months
Follow-up
Recurrence of tumor
Local recurrence of malignant tumor of breast
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Vedlegg E5: Bruksscenario PS – Patient Summary

Introduksjon
Iht seleksjonskriterier forbruksscenarioer dekker dette scenariet kriterium 4: Utveksling av informasjon mellom
kommune- og spesialisthelsetjenesten eller over landegrenser, altså samhandling på tvers av organisasjoner,
forvaltningsnivå og språk.

Formål
Å kunne gi en strukturert oversikt over sykehistorie og aktuell sykdom er viktig ved kommunikasjon over
forvaltningsnivå, ved overføring av behandlingsansvar, ved reiser ut over landegrenser etc. Dette scenario skal
illustrere anvendeligheten av SNOMED CT til å kunne registrere sykdomsoversikt og viktig informasjon.

Detaljering
Gjennomgang av strukturen i epSOS og Den gode epikrise.
epSOS er et avsluttet EU-prosjekt - Smart Open Services for European Patients, hvor 23 medlemsland
samarbeidet for å utarbeide og prøve metoder for utveksling av helseopplysninger på en sikker måte over
landegrensene (i stor grad tilsvarende norsk "kjernejournal" (http://www.epsos.eu/).

“epSOS aimed to design, build and evaluate a service infrastructure that demonstrates cross-border
interoperability between electronic health record systems in Europe”. ” A cross-border electronic healthcare
record system (including Patient Summaries) and electronic Prescriptions (ePrescriptions) can provide you with
all the relevant patient data allowing you to provide the best possible healthcare for foreign patients.”

‘Den gode epikrise’ er norsk mal for epikrise (tilbakemelding etter pasientbehandling)
(https://ehelse.no/Documents/Standarder/HIS_80232_2002_Epikrise%20MedFagligInnhold%202002%20Revidert
%20Rapport%203112021.pdf)

Senario skal beskrive EpSOS hovederfaringer, og sammenligne epSOS strukturen og 'Den gode epikrise', samt
vurdere om epSOS ville ha fungert i Norge.

Praktisk øvelse
Den praktiske utprøvingen vil bestå av:
-

Se hva som er gjort for å mappe SNOMED CT til sentrale begreper i pasient summary
Sammenligne epSOS strukturen med 'Den gode epikrise'

Gjennomføring
Å kunne gi en strukturert oversikt over sykehistorie og aktuell sykdom er viktig ved kommunikasjon over
forvaltningsnivå, ved overføring av behandlingsansvar, ved reiser ut over landegrenser etc.
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Dette scenario skal illustrere anvendeligheten av SNOMED CT til å kunne registrere sykdomsoversikt og viktig
informasjon.
Til dette formål er det tatt utgangspunkt i det arbeid som er gjort i det europeiske interoperabilitetsprosjekt
epSOS, som bl.a. har foretatt en utprøving av å kunne strukturere elektroniske ‘Pasient Summary’ på tvers av
landegrenser. SNOMED CT ble også anvendt i denne sammenhengen, jf. Nationellt fackspråk för vård och
omsorg. Slutrapport 2011. Socialstyrelsen.
I rapporten beskrives bl.a.: ”Projektet epSOS har beslutat att använda Snomed CT:s begrepp och begreppens idnummer där så är möjligt. Projektet epSOS använder sig också av klassifikationer, t.ex. ICD-10 och ATC
(läkemedel) för att kommunicera information över gränserna.
Begrepp från Snomed CT står för drygt tio procent av terminologin i epSOS. Det gäller framförallt information om
överkänslighet, allergi och blodgrupper. ICD-10 står för knappt 20 procent, och läkemedelskodverket ATC är den
dominerande terminologin.”
Norge deltok ikke aktivt i dette prosjektet, men det er forsøkt å gjøre en praktisk utprøving av om Pasient
Summary ville kunne anvendes i Norge, forutsatt av Norge hadde tilgang til SNOMED CT terminologien.
Det er også foretatt en vurdering av epSOS erfaringene i Sverige og epSOS strukturen sammenliknet med
strukturen i ‘Den gode epikrise’.

epSOS Patient Summary
epSOS Patient Summary er et strukturert sett av grunnleggende medisinske data som inkluderer de viktigste
kliniske fakta som kreves for å gi trygge og sikre helsetjenester.
Dette sammendrag av pasientens medisinske data gir helsepersonell viktig informasjon som er nødvendig for å
kunne gi helsehjelp ved en uventet eller ikke planlagt medisinsk situasjon (f.eks. krise eller ulykke) på tvers av
landegrenser.

epSOS Patient Summary inneholder følgende data:
- Generell informasjon om pasienten (navn, fødselsdato, kjønn).
- En medisinsk oppsummering bestående av de viktigste kliniske pasientdata (f.eks. allergier, nåværende
medisinske problemer, medisinske implantater eller store kirurgiske inngrep i løpet av de siste seks måneder).
- En liste over alle foreskrevet medisiner som pasienten bruker på nåværende tidspunkt.
- Informasjon om Patient Summary selv; f.eks. når og av hvem pasient Summary ble generert eller oppdatert.
Denne informasjonen blir også brukt for protokoll og sikkerhetsmessige årsaker.

‘Den gode epikrise’
Som del av Sosial- og helsedirektoratets prosjekt for storskalautbredelse av løsninger for elektronisk epikrise og
henvisning utarbeidet en arbeidsgruppe i 2001 et forslag til mal for struktur og innhold for den medisinsk-faglige
delen av epikrisen.

Faglige krav til standard epikrise:
Epikrisen skal inneholde strukturert informasjon om (koder og tekst):

Hoveddiagnose, evt. bidiagnoser (ICD-10).

Kliniske prosedyrekoder (NCSP, NCMP, NCRP).
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Epikrisen skal inneholde strukturert informasjon om:

Legemidler ved utskrivning.

CAVE-opplysninger (reaksjoner, allergier, viktige forhold).
Informasjon om legemidler skal organiseres som separate dataelementer, minimum
inneholdende: Preparatets navn, styrke, mengde og dosering samt fritekstkommentar
(f.eks. om seponering). Tilsvarende informasjon registreres for CAVE-opplysninger (bør
beskrives nærmere i kommentarfelt).

Detaljer mht. hvilke medisinsk-faglige avsnitt epikrise skal inneholde fremgår under 1.4 Praktiske øvelser.
Situasjonen i dag
Ved utforming av epikrisemalen ble det forutsatt at det medisinsk-faglige innholdet i epikrisene ble utformet ut fra
mottakerens behov, og strukturert slik at innholdet (eller deler av det som for eksempel medisinering eller
laboratoriesvar) kunne inngå som elementer i en problembasert og/eller strukturert pasientjournal hos mottaker,
og presenteres og søkes etter på lik linje med annen informasjon i journalen i tillegg til at epikrisen oppbevares
som et eget dokument i journalen.
Slik strukturering er ikke tatt i bruk per i dag. Epikrisene legges inn i mottakers EPJ som formatterte
tekstdokumenter, men uten identifiserte søkbare avsnitt for systematiske oversikter. Innholdet i avsnittene er
fritekst, selv om f eks blodprøveresultater i utgangspunktet er lagret som dataelementer i sykehusenes EPJ.

Hva er behovet, og hvordan kan det hensiktsmessig dekkes?
Strukturert oversikt sykehistorie og aktuell sykdom inngår ikke i kjernejournal.
Allmennlegene etterspør gjennom EPJ-løftet med struktur, definerte variabler og søkbarhet i tråd med intensjonen
bak strukturen i malen for ‘Den gode epikrise’. Dette er nærmere belyst gjennom scenario EP: Variabelliste fra
EPJ-løftet.
En del av variablene i en strukturert epikrise kan beskrives med dagens kodeverk, f.eks. ATC, ICD-10, NCSP,
NCMP, NCRP og NLK. Men for en rekke variabler må det enten utarbeides nasjonale kodeverk eller benytte
SNOMED CT, som vurderes som mest dekkende.
Søk med bakgrunn i en standard terminologi vil være atskillig enklere enn ut fra spesifiserte koder hentet fra et
stor antall kodeverk/klassifikasjoner.
Når det gjelder de pasientrettede prosessene omtalt i 5.1 Helsefaglig egnethet, vil en strukturering og systematisk
registrering av informasjon basert på definerte variabler eller konsepter fra en terminologi i epikrise eller
pasientsammendrag som i epSOS spesielt være aktuelt for:
o
o
o

Prosesstøtte og beslutningsstøtte
Samhandling på tvers av organisasjoner, forvaltningsnivå og språk
Gjenbruk av informasjon fra ulike systemer

Forslag til løsning, og forutsetninger
Som omtalt ovenfor må det for en rekke variabler utvikles nasjonale kodeverk dersom SNOMED CT ikke tas i
bruk i Norge. Gjennomgangen av epSOS, intensjonen med eksisterende mal for epikrise og scenario EP:
Variabelliste fra EPJ-løftet viser at bruk av SNOMED CT vil gi en dekkende og enhetlig koding basert på en
klinisk terminologi.
Sykdomsoversikt og viktig informasjon bør derfor registreres basert på SNOMED CT. Bruk av klassifikasjoner
som ICD-10 er ikke spesifikke nok på pasientnivå. SNOMED CT er egnet til detaljert pasientrettet dokumentasjon,
jf. bruksscenario SK.
En forutsetning er at mal for epikrise og struktur i allmennlegenes EPJ struktureres og tilrettelegges for bruk av
SNOMED CT koder. Funksjonaliteten må understøtte bruken av SNOMED CT, trolig med utgangspunkt i
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prekoordinerte konsepter (valglister, jf. scenario SK). I første omgang kan ønskede effekter oppnås gjennom en
ganske enkel bruk av SNOMED CT som et kodeverk.
En slik enkel implementering bør kunne innføres i løpet av få år, på samme måte som leverandørene håndterer
innføring av nasjonale kodeverk. Søkeverktøy som kan aggregere og systematisere funn basert på definerte
variabler bør være ganske enkelt å implementere.

Praktisk utprøving for epikrisemal
Det er bare for avsnittsoverskriftene at det er krav om strukturering/identifisering.
Resten av innholdet er i dag fritekstbasert. For diagnoser og prosedyrer samt legemidler er det klassifikasjonene
ICD-10, NCSP, NCMP, NCRP og ATC som benyttes. Noen av avsnittsoverskriftene kan identifiseres med
SNOMED CT koder, men terminologien er mest innrettet mot konkret beskrivelse av slike forhold, ikke til generell
innholdsbeskrivelse.
Mht. til avsnittsoverskrifter i Den gode epikrise som Årsak til innleggelse, Familie/sosialt, Tidligere sykdommer,
Sykmelding etc. finnes det «brukbare» SNOMED CT-koder. Slike begreper for spesielle formål/fagområder
samles gjerne i nasjonale subsett (reference sets). Begrepene kan defineres nasjonalt med egne koder og kan
også meldes inn sentralt for vurdering om de skal inngå i den internasjonale versjonen.

Mal for epikrise må kunne inneholde følgende medisinsk-faglige avsnitt:

SNOMED CT koder som egner seg til å beskrive innhold i påfølgende avsnitt er satt inn i parentes ovenfor.

Diagnose(r)
Concept: [439401001] Diagnosis
Concept: [39154008] Clinical diagnosis
Prosedyre(r)
Concept: [71388002] Procedure (procedure)
(IHTSDO konseptet har 31 «Children» – men ingen passer for generell beskrivelse beskrivelse av
kirurgiske/medisinske prosedyrer. Ei heller gir «interventions» brukbare treff.
CAVE er generelt uttrykk som ikke gjenfinnes i SNOMED CT. Her må det benyttes termer for hva som beskrives.
Årsak til innleggelse
Concept: [185351004] Administrative reason for encounter
Familie/sosialt
Concept: [450978001] Family history reference set for GP/FP
reason for encounter
Concept: [450983009] Social history reference set for GP/FP reason for encounter
Tidligere sykdommer
Concept: [439401001] Diagnosis
Concept: [39154008] Clinical diagnosis
Concept: [64572001] Disease
Funn og undersøkelsesresultater
Concept: [276217004] Clinical findings type
Forløp og behandling
Concept: [276239002] Therapy
Ubesvarte prøver
Concept: [135866007] Partially informed of test results
Funksjonsnivå/hjelpetiltak
Concept: [246464006] Function
Vurdering
Concept: [441742003] Evaluation finding
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Planer for videre oppfølging
Concept: [308273005] Follow-up status
Legemidler
Concept: [416608005] Drug therapy
Sykmelding
Concept: [224459001] On sick leave from work
Informasjon til pasient/pårørende
Concept: [310386007] Patient information status

Funn og resultater

Dekningsgrad
epSOS
Mht. epSOS legges erfaringene i Sverige til grunn: «Begrepp från Snomed CT står för drygt tio procent av
terminologin i epSOS. Det gäller framförallt information om överkänslighet, allergi och blodgrupper. ICD-10 står
för knappt 20 procent, och läkemedelskodverket ATC är den dominerande terminologin.”
Situasjonen antas å bli den samme i Norge fordi Norge benytter ATC og ICD-10 tilsvarende som i Sverige. Mht.
mapping fra ATC til SNOMED CT antas det at det er en-til-en dekning.
Mapping fra ICD-10 koder til SNOMED CT vil treffe på ulike nivåer mht. presisjonsnivå, for det meste en-til-en ved
korrekt koding i ICD-10, men ICD-10 er utviklet for statistikk og samler ofte sjeldne sykdommer i mer overordnede
kategorier. epSOS inneholder imidlertid rubrikker for mer detaljert beskrivelse av sykdommer, men disse feltene
er ikke obligatoriske og egner seg ikke for automatisk mapping til SNOMED CT.

Den gode epikrise
Det er bare avsnittsoverskriftene som er forsøkt kodet i henhold til SNOMED CT. For noen avsnitt (begreper) er
det behov for nasjonale utvidelser, jf. 1.4. SNOMED CT har imidlertid en del områder som ikke dekkes utfra
formålet med terminologien, f.eks. selve måleresultatene som registreres for de enkelte variablene. Det er i en
viss grad behov for nasjonale subsett (reference sets) og komplementære terminologier

Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
SNOMED CT dekker begreper innen områder hvor vi i Norge i dag ikke har terminologier for å beskrive
helsetilstand eller helseopplysninger.
En enhetlig og internasjonal flerspråklig helsefaglig terminologi er fordelaktig ved utveksling av helseopplysninger
på tvers av språk (kodene er entydige på tvers av ulike språk).
Koding av informasjonsavsnitt letter søk, gjenfinning og sammenstilling av ulike typer opplysninger
(synsundersøkelser, rygg, sykmeldinger etc.)
Systematisk registrering og gjenfinning kan gi økt pasientsikkerhet og bedre grunnlag for kliniske vurderinger av
behandling og andre tiltak.
Realisering krever faglig konsensus om behov for strukturering av EPJ, felles nasjonale definisjoner av variabler
og en systematisk og korrekt registrering ved pasientkontakter.
Datakvaliteten må være tilstrekkelig god dersom opplysninger som sammenstilles basert på søk og analyser skal
danne grunnlag for kliniske beslutninger og oppfølgning.
Dette scenariet understøtter en positiv beslutning mht. bruk av SNOMED CT som overordnet nasjonal
terminologi, ikke som et frittstående innføringstiltak, men vurdert sammen med øvrige bruksscenarioer.
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Vedlegg E6: Bruksscenario KF – Kliniske Funn

Introduksjon
Informasjon om kliniske funn og symptomer finnes i et stort antall kliniske IKT-systemer, og registreres ofte av
pasienten selv i ulike former for symptomregistreringsskjema, pasientdagbøker og tilhørende apper. Når klinikere
skal ta stilling til hvilken diagnose pasienten har, og hva slags behandling vedkommende skal ha står funn og
symptomer sentralt. Ofte blir effekt av behandling vurdert ut fra kliniske funn og omfang og intensitet av
symptomer. I dag er informasjonen isolert i adskilte systemer hos flere ulike aktører, og det er svært vanskelig å
få samlet inn og sammenstilt opplysningene. Dette gjør arbeidet med å følge opp behandlingen vanskeligere for
klinikerne, og reduserer muligheten for å utnytte pasientenes egne registreringer på en systematisk måte.

Dette scenariet er interessant ut fra alle fem seleksjonskriterier.
Kriterium
Mellom systemer

Utredning og behandling
Mellom kommune/
spesialisthelsetjeneste eller land:
Ulik detaljering

Prosjektets ramme

Evaluering
Dette er kriteriet hvor scenariet har sterkest relevans. Vi vet at
klinikerne har behov for disse opplysningene, og at en fellesnevner er
nødvendig for å kunne gjøre treffsikre søk mellom ulike systemer,
eventuelt overføre informasjon fra et system til et annet.
Kliniske funn og symptomer er helt sentrale opplysninger for en rekke
beslutninger i utredning, pleie og behandling av pasienter.
Klinisk funn og symptomer som følges over lengre tid vil være aktuelle
å utveksle strukturert mellom ulike aktører i helsetjenesten
I visse tilfeller kan koblingene mellom konseptene i SNOMED brukes
til å aggregere data fra mer detaljerte varianter til en fellesnevner.
Eksempler her er blodtrykk målt internt sammenstilt med eksternt målt
blodtrykk, puls målt på EKG sammenstilt med puls målt fra pulsklokke.
Scenariet er begrenset, og kan gjennomføres innenfor prosjektets
nåværende ramme.

SNOMED CT kan brukes til å utvikle mekanismer for å utveksle funn og symptomer mellom ulike systemer,
uavhengig av hvilken teknisk struktur de har. For å undersøke terminologiens egnethet vil vi se nærmere på hvor
godt konsepter i SNOMED kan knyttes til tilsvarende opplysninger i ulike strukturerte kliniske systemer, og
dermed brukes til å hente ut og sammenstille data. Det vil bli tatt stilling til om det er behov for ytterligere
informasjonsmodeller ut over SNOMED for å tolke opplysningene. Til slutt vil det bli vurdert hvordan
terminologibinding og senere informasjonsuthenting kan utføres i aktuelle systemer.

Situasjonen i dag
I dag registreres det meste av funn og symptomer som fritekst i elektronisk pasientjournal (EPJ), og i økende grad
som strukturerte opplysninger i elektronisk kurve, enkelte spesialistsystemer og i MTU. Det mest brukte EPJ i
Norge er i ferd med å utvikle strukturering av det kliniske innholdet ved hjelp av openEHR arketyper, og Nasjonal
IKT har etablert en felles nasjonal forvaltning av arketyper på norsk. Med unntak av høsting av data direkte fra
MTU til elektronisk kurve finnes det ingen utveksling mellom disse systemene som gir semantisk interoperabilitet
på et tilstrekkelig detaljert nivå.
Funn og symptomer måles og registreres praktisk talt hver gang en kliniker har kontakt med pasient, enten det er
på intensivavdelingen, under operasjon, på sengeposten, på dagenhet eller på poliklinikken. Når klinikere skal
sammenstille denne informasjonen over en viss periode må de slå opp i flere systemer, ringe eller sende skriftlige
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forespørsler til andre aktører, og deretter rekonstruere strukturen i dataene selv. Svært få kan ta seg tid til dette,
og velger i stedet å klare seg med målingene de har gjort selv. Dette betyr at de har presise data kun fra en
kortere periode, og har mer begrenset informasjon om sykdommens presentasjon og utvikling, og sammenheng
mellom behandling og resultat.

Forslag til løsning, og forutsetninger
Dette scenariet skal undersøke om SNOMED CT kan benyttes til å gjøre det lettere å utveksle basale kliniske
funn og symptomer mellom ulike systemer, uavhengig av hvordan informasjonen er lagret. Ved å undersøke om
det er samsvar mellom referansekonseptene og datafeltene vi finner i de ulike systemene, kan vi si noe om
sannsynligheten for at uttrekkene vil uttrykke mål på et og samme fenomen, selv om dataene kommer fra ulike
kilder. Om det er en god match, kan hvert datafelt i de ulike systemene merkes med det aktuelle SNOMEDkonseptets unike ID. Om disse ID’ene benyttes i eksportscript eller integrasjonsgrensesnitt, skal dataene kunne
sammenstilles uten videre behov for mapping, også der den underliggende datastrukturen er blitt endret.
Noen strukturerte systemer har allerede støtte for slik konseptbinding (DIPS Arena, MetaVision), mens andre
(Meona, Partus, JAC) vil måtte tilpasses. I tillegg vil grensesnittene for uttrekk måtte tilpasses SNOMED, og
funksjonalitet for å kjøre høsting utvikles. Tidshorisonten for slik tilpasning er 1-3 år per system, avhengig av dets
arkitektur og fleksibilitet.

Praktisk utprøving
Scenariet tar utgangspunkt i fem basalfysiologiske målinger og ni hyppig forekommende symptomer. Vi tar
utgangspunkt i de nasjonale arketypene og et standardisert og mye brukt symptomscoringsskjema
Utvalgte variabler

Konsept

Tilpasning

Referanse

Kroppsvekt

Inkluderer både kg og gramangivelse
Ekskluderer justert
kroppsvekt, fødselsvekt og
påkledning.

Høyde/lengde

Inkluderer høyde/lengde og
kommentar. Ekskluderer
justert høyde/lengde med
metainformasjon,
kroppsstilling, konfunderende
faktorer, fødselslengde
Inkluderer både puls (målt på
blodstrømmen) og
hjertefrekvens (målt på
hjertet), fysisk anstrengelse,
kroppsstilling, rytme og
målemetode. Ekskluderer
karakter, klinisk beskrivelse,
klinisk tolkning, måleapparat,
målested og konfunderende
faktorer.
Inkluderer systolisk og
diastolisk trykk, pulstrykk,
fysisk anstrengelse, stilling og

Nasjonal arketype
openEHR-EHROBSERVATION.
body_weight.v1
publisert 29.05.2015 på
arketyper.no
Nasjonal arketype openEHREHROBSERVATION.height.v1
publisert 01.09.2015 på
arketyper.no

Puls/hjerte-frekvens

Blodtrykk

Nasjonal arketype openEHREHROBSERVATION.pulse.v1
publisert 23.06.2015 på
arketyper.no

Nasjonal arketype openEHREHR-OBSERVATION.
blood_pressure.v1 publisert
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Eksempler på
klinisk anvendelse
Utregning av BMI,
tilpasning av
legemiddeldose,
oppfølging ved
underernæring
Oppfølging av barns
høydevekst i forhold
til alder og vekt,
utregning av
legemiddeldosering,
utregning av BMI
Behandling av
hjertesvikt, KOLS,
utredning av
synkope

Behandling av
hypertensjon,
oppfølging av
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Åndedrett

ESAS-r

kommentar. Ekskluderer tilt,
konfunderende faktorer,
søvnstatus, uspesifisert
hendelse og 24-timers
gjennomsnitt
Frekvens og klinisk fortolkning
er tatt med

23.06.2015

synkope

Nasjonal arketype openEHREHR-OBSERVATION.
respiration.v1 publisert
23.06.2015

Oppfølging av
hjertesvikt, KOLS,
utredning av
synkope.

Inkluderer alle ni spesifiserte
symptomer, ekskluderer det
brukerspesifiserte symptom.

Kaasa S, Haugen DF.
Palliativ medisin (Leder).
Tidsskr Nor Legeforen 2006;
126: 294 og Bergh I et al,
Symptom-kartlegging i
palliativ medisin, Tidsskrift
Nor Legeforen 2012; 132:18 9

Oppfølging av
pasienter under
palliativ behandling,
generell symptomkartlegging

Feltene i referansen ble mappet mot SNOMED CT-konsepter. Der feltene hadde oppgitt en måleenhet eller
hadde knyttet kategoriske valg til seg (eks. målested kroppstemperatur), ble disse aspektene også mappet. I
tabellen under vises alle mappingene. Felter med delvis match har oransje bakgrunn. To av feltene lot seg mappe
til direkte antonymer.

Konseptene i SNOMED CT ble videre mappet mot eksisterende datafelter i et utvalg systemer som er i klinisk
bruk i dag (se under).
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Aktuelle systemer
System
MetaVision (elektronisk kurve)
Meona (elektronisk kurve)
DIPS Arena / Arketypeforvaltning

Brukes ved (kontekst)
Intensiv, anestesi, akuttmedisin,
sengepost
Sengepost, intensiv
Sengepost

Finnes ved (institusjoner)
Helse Sør-Øst (Ahus, OUS,
Sykehuset Østfold), Helse Nord
Helse Vest (Haukeland US)
Helse Sør-Øst (OUS)

Gjennomføring av mapping
Konseptene og datafeltene og deres verdiangivelse vil bli mappet mot internasjonal engelskspråklig SNOMED CT
(SNOMED CT) pr. juli 2015, og IHTSDO sin egen browser (http://browser.ihtsdotools.org/) vil bli brukt. Graden av
samsvar ble evaluert for hvert felt og kategorisert som OK, DELVIS DEKKENDE eller IKKE FUNNET. Der det ble
funnet konkurrerende
Resultat
Mapping fra openEHR-arketyper til SNOMED CT: Komplett mapping, men mange konkurrerende begreper
Alle målinger og måleenheter (10 av 21 konsepter) lot seg presist mappe til konsepter i SNOMED CT. For en
rekke konseptene finnes det imidlertid prekoordinerte og beslektede konsepter, for eksempel "On examination"varianter av blodtrykk. Det var ikke kapasitet i prosjektet til å drive systematiske søk etter disse, men de ble notert
etter hvert som de ble funnet.
Tilleggsinformasjon (11 av 21 konsepter) lot seg presist mappes i syv tilfeller, men for fire tilfeller ble det kun
funnet delvis treff (kommentar til kroppsvekt, kommentar til høyde/lengde, kommentar til blodtrykk og
mansjettstørrelse). Målested for kroppstemperatur og blodtrykk kunne mappes presist til prekoordinerte
konsepter, men her ble det funnet mange varianter når man tar med postkoordinering. For målemetode for
blodtrykk var postkoordinering nødvendig for å oppnå dekkende mapping.
For symptomer ble det funnet et stort antall prekoordinerte begreper innen smerte, særlig i gruppen "clinical
finding". Etter konsultasjon med fageksperter fra IHTSDO ble konsepter fra gruppen "observable entity" benyttet,
siden hvert symptom i ESAS-r scores med et måltall 0-10. Dette ga presis mapping, med unntak av symptomene
"nedsatt matlyst" og "tung pust". Begge ble mappet til sine antonymer, "food appetite, function" og "ease of
respiration". Det må utredes videre hvordan en slik diskrepans skal håndteres.
Mapping fra SNOMED CT til MetaVision: Dekkende for alle målinger og noen symptomer, men
transformeringer er nødvendig. Tilleggsinformasjon er i liten grad dekket.
MetaVision er et elektronisk kurvesystem med utspring fra anestesi, intensiv og operasjon (AIO). Det er i bruk ved
samtlige enheter av disse typene ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS), Akershus Universitetssykehus HF og
Sykehuset Østfold HF. Ved sistnevnte sykehus brukes MetaVision også ved sengeposter. MetaVision har en flat
struktur av kundedefinerte variabler, som følger installasjonen. Scenariet ble testet på installasjonen ved OUS,
ved hjelp av Lene Mathisen, overlege i anestesi.
Alle målinger med relevante måleenheter lot seg mappe til variabler i MetaVision. På grunn av strukturen i
systemet er alle variabler prekoordinert. Blodtrykk med målemetode og målested lot seg for eksempel kun mappe
i kombinasjon til variabler som Trykk_blod_arterie_systolisk_noninvasivt_arm_ve og
Trykk_blod_arterie_diastolisk_noninvasivt_ben_hø.
Med unntak av målemetode og målested lot tilleggsinformasjon seg i liten grad mappe til variabler i MetaVision.
Det er mulig å legge til variabler i MetaVision som dekker dette, men dagens installasjon hadde dem ikke.
Delvis observerbare symptomer som smerte, kvalme og apetitt lot seg mappe til variabler i MetaVision, men ikke
de syv øvrige. Dette kan delvis forklares med dagens utbredelse av MetaVision i AIO, hvor pasienten som regel
er bevisstløs.
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Mapping fra SNOMED CT til Meona
Meona er et elektronisk kurvesystem med utspring fra arbeid ved sengepost. Det er i bruk ved en rekke
sengeposter ved Haukeland Universitetssjukehus HF i Bergen, og er under innføring ved sengeposter ved
Stavanger Sykehus. Meona har et hierarki av konsepter, og et betydelig antall av konseptene i løsningen er ifølge
rådgiver Thor-Einar Stemland ved Haukeland Universitetssjukehus HF ikke oversatt fra tysk og ikke tatt i bruk
ennå. Mappingen er foretatt på et uttrekk av 867 variabler i bruk, totalt antall variabler i løsningen er 20 693.
Totalt ble det funnet dekkende mapping på 12 av 30 (40 %) konsepter, og ytterligere 5 usikre eller delvis
dekkende. I likhet med MetaVision ble det funnet mye høyere mapping på faktiske målinger, her finnes 9 av 12
(75 %). For tilleggsinformasjon til målinger (9) ble det kun funnet 3 usikre eller delvis dekkende. For symptomer
ble det funnet dekkende mapping på 3 av 9 (33 %) begreper. Det må tas høyde for at mappingen ikke er gjort på
den totale listen, og at videre implementering kan tenkes å ta i bruk flere variabler.

Mapping fra SNOMED CT til Continua: Dekkende for alle målinger og noe tilleggsinformasjon, men ingen
symptomer.
Continua er en standard for utveksling av informasjon til og fra styringssystemer og sensorer innen
velferdsteknologi og konsumentmarkedet. I dette scenariet er høsting av data biosensorer studert. Continua
benytter kodeverket IEEE 11073 til å angi målinger med måleenhet.
Alle målinger med måleenheter, og målested for kroppstemperatur lot seg mappe presist til konsepter i IEEE.
Kroppsstilling lot seg ikke mappe, men øvrig tilleggsinformasjon som målested for blodtrykk og kommentar til
måling av høyde/lengde kunne delvis utledes fra utstyrsspesifikke profiler. Kodeverket hadde ingen plass for
symptomer.

Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
SNOMED CT vil muliggjøre å høste kliniske målinger fra mange forskjellige systemer for å bedre informasjon til
kliniske beslutninger. Dette gir for mulighet for helsepersonell å følge opp pasienter med lange forløp, for
eksempel fange opp underernæring og vekttap hos kreftpasienter på et tidligere tidspunkt, styre behandling bedre
hos pasienter med høyt blodtrykk, og lettere gjenbruke faktiske målte verdier til legemiddeldosering.
Tilleggsinformasjon som omhandler hvordan målingene er utført bør følge med for å bistå tolkninger, særlig av
uventede verdier. Dette er ikke lagt til i systemene som er undersøkt, men kan legges til av systemforvaltningen
lokalt.
Tilsvarende utfordringer finnes for symptomer. Om disse feltene legges til i kurvesystemer og EPJ ut fra
konseptene i SNOMED CT, kan man høste strukturerte symptomregistreringer, og for eksempel styre behandling
av smerte eller kvalme ut fra dette. For pasienter under behandling med morfin vil detaljerte registreringer av
effekt og dosering fra tidligere behandling (fra andre ulike systemer) gjøre det lettere å oppnå smertefrihet uten
overdosering.
Sammenstilling av informasjon av denne typen krever lik bruk av SNOMED CT-konsepter i hvert system, og at
informasjon knyttet til konseptene lar seg formidle via standardiserte grensesnitt mellom systemene. For å sikre
korrekt tolkning av data behøves en felles informasjonsmodell, slik at vekt i kg kommer over som tall, og målested
angis som tolkbare koder.
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Vedlegg E7: Bruksscenario PE – Variabelliste fra EPJ
løftet
Introduksjon
Prosjekt EPJ-løftet – delprosjekt G – Rapportering, har identifisert en variabelliste som prosjektet ønsker å knytte til
unike begreper/identifikatorer. EPJ-løftet ønsker å ha en enighet om hva variablene betyr og refererer til. Dette vil
kunne bidra til høyere kvalitet på rapporterte opplysninger og annen deling av opplysninger. Prosjekt Felles
standardisert terminologi (FST) bidrar i den forbindelse med å mappe dette til SNOMED CT for å undersøke om
denne terminologien er dekkende for formålet. I første fase er dette prosjektet avgrenset til overskrifter i EPJ, selve
resultatene, observasjonene og funnene tenkes å beskrives i fritekst.
Dette scenariet tar som beskrevet utgangspunkt primærlegers behov for strukturerte data og mapper det mot
SNOMED CT for å undersøke hvorvidt konseptene i SNOMED CT egner seg for denne yrkesgruppen.
Dette bruksscenarioet favner vidt, og understøtter ulike sider av alle de pasientrettede arbeidsprosesser beskrevet
over. Scenariet knytter seg til følgende utvelgelseskriterier:




Gjenbruk og utveksling av informasjon mellom ulike systemer og helseregistre
Understøtte prosesser for utredning og behandling
Utveksling av informasjon mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten eller over landegrenser

Situasjonen i dag
I dagens EPJ-systemer for primærleger benyttes i stor grad fritekst i dokumentasjon av helsehjelp, med innslag av
koder, for eksempel for ICPC-2. Enkelte moduler i fastlegesystemene er imidlertid strukturert og basert på nasjonale
informasjonsmodeller, f.eks. forskrivningsmodul og modul for håndtering av prøvesvar.

Forslag til løsning, og forutsetninger
SNOMED CT kan benyttes som en kilde til unike begreper. Dette gjelder både overskriftsnivå og ev. funn
observasjoner som i dag dokumenteres uten koding. Forutsetning er at systemene må ha støtte for bruk av SNOMED
CT-identifikatorer og termer. Overskriftsnivåene antas å være enklere å implementere i disse systemene enn en mer
detaljerte struktur for resultater, funn og observasjoner.

Praktisk utprøving
En liste med 57 variabler innenfor klassene prosedyrer, kliniske funn, tjenester og diverse opplysninger ble mappet til
SNOMED CT.
Følgende variabler ble mappet:
Gruppe

Variabel

Prosedyrer

Legemiddelgjennomgang 182836005 | Review of medication (procedure) |

Beste SNOMED CT-begrep

Mapping
OK

Prosedyrer

Legemiddelsamstemming 182836005 | Review of medication (procedure) |

OK

Prosedyrer

Interaksjonsvurdering

182836005 | Review of medication (procedure) |

OK

Prosedyrer

EKG

102592004 | Electrocardiogram finding (finding) |

OK

Prosedyrer

Spirometri

251880004 | Respiratory measure (observable entity) |

OK

Prosedyrer

Gang-test

252478000 | 6-minute walk test (procedure) |

Usikker

Prosedyrer

Rektoskopi

249597005 | Rectum finding (finding) |

OK

Prosedyrer

Koloskopi

118436003 | Finding of large intestine (finding) |

OK

Prosedyrer

Gastroskopi

118434000 | Stomach finding (finding) |

OK

Prosedyrer

Audiometri

397653009 | Finding of ability to hear (finding) |

OK

Prosedyrer

Tympanometri

91573000 | Tympanometry testing (procedure) |

Usikker

Prosedyrer

Tonometri

164729009 | Tonometry (procedure) |

Usikker

Prosedyrer

24t-BT

314463006 | 24 hour blood pressure (observable entity) |

OK

Kliniske funn BMI

60621009 | Body mass index (observable entity)

OK

Kliniske funn Rektaleksplorasjon

249597005 | Rectum finding (finding) |

OK

Kliniske funn Mammae

116339002 | Breast finding (finding) |

OK

Kliniske funn Axiller

609630008 | Finding of axilla (finding)

OK

Kliniske funn Abdomen

609624008 | Finding of abdomen (finding) |

OK

Kliniske funn GU

248842004 | Female genitalia finding (finding) |

OK

Kliniske funn Hud

106076001 | Skin finding (finding) |

OK

Kliniske funn Rygg

414252009 | Finding of back (finding) |

OK

Kliniske funn Hofte

299231009 | Hip joint finding (finding) |

OK

Kliniske funn Reflekser

246581004 | Peripheral reflex (observable entity) |

OK

Kliniske funn Puls på fotrygg

Kliniske funn Vibrasjonsans

275286005 | On examination - dorsalis pedis pulse - right
OK
(finding) |
275293009 | On examination - posterior tibial pulse - left
OK
(finding) |, 75289003 | On examination - posterior tibial pulse
- right (finding) |
163743008 | On examination - vibration sense (finding) |
OK

Kliniske funn Monofilament 4/4

134388005 | Monofilament foot sensation test (procedure) |

Usikker

Kliniske funn Visus

363983007 | Visual acuity (observable entity) |

OK

Kliniske funn Hjerte-kar risiko

161639008 | At risk of heart disease (finding) |

OK

Tjenester

Kommunal fysioterapi

OK

Tjenester

Hjemmesykepleie

Tjenester

Psykiatrisk sykepleie

Tjenester

Hjemmehjelp

Tjenester

Barnevern

305614000 | Under care of community-based physiotherapist
(finding) |
305574004 | Under care of community-based nurse (finding)
|
305575003 | Under care of community psychiatric nurse
(finding) |
365487001 | Finding related to provision of home help
(finding) |
288171000119109 | Child in welfare custody (finding) |

Tjenester

Støttekontakt

160770002 | Social worker involved (finding) |

Usikker

Tjenester

Treningskontakt

160770002 | Social worker involved (finding) |

Usikker

Tjenester

Sykehjem fastplass

160734000 | Lives in a nursing home (finding) |

OK

Tjenester

Bofellesskap

224219001 | Lives in independent group home (finding) |

Usikker

Tjenester

Omsorgsbolig

394923006 | Lives in a residential home (finding) |

OK

Tjenester

Dagsenter

304903009 | Provision of day care (regime/therapy) |

Usikker

Opplysninger Fysisk aktivitet

106020009 | Finding of activity exercise pattern (finding) |

OK

Opplysninger Gjennomført
diabeteskurs
Opplysninger Egenkontroll av
blodsukker
Opplysninger verge

413597006 | Attended diabetes structured education
program (finding) |
308113006 | Self-monitoring of blood glucose (procedure) |

OK

58626002 | Legal guardian (person) |

OK

Kliniske funn Puls bak mediale malleol

OK
OK
OK
Usikker

OK
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Opplysninger hjelpeverge

-

Ikke funnet

Opplysninger tolk

315594003 | Interpreter needed (finding) |

OK

Opplysninger smitte

385821000 | Infection control management (procedure) |

Usikker

Opplysninger rullestol

225612007 | Wheelchair bound (finding) |

OK

Opplysninger LAR

78092008 | Drug rehabilitation (regime/therapy) |

Usikker

Opplysninger Hjelpetrengende pga
hypoglykemi

443430002 | Requires assistance with all daily activities
(finding) |, 42752001 | Due to (attribute) |, 237630007 |
Hypoglycemic disorder (disorder) |,
106020009 | Finding of activity exercise pattern (finding) |

OK med
postkoordinering
OK

125678001 | First degree blood relative (person) |,
414545008 | Ischemic heart disease (disorder) |, 243884009
| Abnormally early (qualifier value) |
413909005 | Consent status for record sharing (finding) |

OK med
postkoordinering
Usikker

365981007 | Finding of tobacco smoking behavior (finding) |

OK

Opplysninger Regelmessig fysisk
aktivitet (dager per uke)
Opplysninger Førstegradsslektninger
med prematur hjertekarsykdom
Opplysninger samtykke til registre
Opplysninger Røyk - bruk

Mappingen av variablene lå generelt på 77 %, men varierte stort etter område. Dekningsgraden var høyest for kliniske
funn, og lavest for tjenester. Se tabellen under, med eksempler:
Område
Prosedyrer

Prosent entydig
mapping
77 %

Kliniske funn

95 %

Tjenester

55 %

Diverse
opplysninger

71 %

Beskrivelse

Eksempler

10 av 13 lar seg entydig mappe
mot SNOMED CT, resten er usikre
18 av 19 lar seg entydig mappe
mot SNOMED CT, resten er usikre
6 av 11 lar seg entydig mappe mot
SNOMED CT, resten er usikre
10 av 14 lar seg entydig mappe
mot SNOMED CT, tre er usikre og
en er ikke funnet

Gang-test, tympanometri og tonometri
er usikre
Monofilament 4/4 er usikker, men ble
regnet som en følsomhetstest
Barnevern, Støttekontakt og
treningskontakt er usikre
Hjelpeverge er ikke funnet, smitte,
LAR og samtykke til registre er usikre.

Resultater tyder på at SNOMED CT er dekkende for formålet, men best for kliniske funn og målinger.. I den grad
SNOMED CT ikke er dekkende, bør det i fremtidige implementasjoner finnes mulighet for å dokumentere med lokale
koder hvis ikke nasjonale koder finnes. Behovet for komplementære terminologier er sannsynligvis ikke stort.
Hvilken merverdi vil SNOMED CT tilføye ideelt sett?
SNOMED CT gir mulighet for å rapportere på et sett med begreper som det er enighet om og hvor hvert begrep er
definert og har en unik identifikator i et terminologisystem. Enklere gjenbruk til søk i EPJ, oversikter, statistikk og
kvalitetsutvikling hvis mulighetene til SNOMED CT utnyttes (hierarki og definisjoner av begrepenes attributter).
Sistnevnte bruksscenario er det knyttet usikkerhet til i og med at det er en avansert funksjonalitet som svært få
journalsystemer har tatt i bruk.
Hvordan kan IKT understøtte implementeringen av scenariet ideelt sett?
Ingen av de norske journalsystemene er tilrettelagt for identifikatorer fra SNOMED CT i dag, og det vil ta lang tid for
noen av dem er i stand til å håndtere den fulle kraften i et description logic-system som SNOMED CT er.
Bruken som tenkes er 1) SNOMED CT som kodesystem, ev. 2) som terminologi for brukergrensesnitt (gitt at
passende norske oversatte termer føres inn i SNOMED CT for dette begrepet).
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Vedlegg F: Oppstartskostnader i Sverige
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Vedlegg G: Kostnad for implementering av alternativ
terminologi
SNOMED CT inneholder et svært stort antall termer og konsepter. Denne utredningen har vi påpekt en rekke
bruksområder, og de mest aktuelle er gjengitt under. Vi har undersøkt i hvilken grad det er mulig å bruke andre
terminologier på disse områdene. Vi har utelatt områder hvor det ikke er sannsynlig at SNOMED CT blir benyttet i
utstrakt grad, for eksempel diagnoser og prosedyrer.
Bruksområde

Antall
relevante
konsepter i
SNOMED CT

Største
alternative kodeverk

Antall konsepter i
alternativt
kodeverk

Antall konsepter
til utvikling

-

250

419

Kritisk og viktig
informasjon i
kjernejournal v2.0

15

404

9 981

LOINC

6 062

3 919

88 794
27 394
126 838

ICD-11
ICD-11

1 191
2 747
10.015

87 603
24 647
116 823

Tannhelse (vurdert separat)

250

Allergener
Kliniske funn, målinger og
observasjoner
Kliniske fortolkninger og
symptomer
Anatomi
Sum

Tabellen viser at selv de beste alternativene har et betydelig lavere antall konsepter på disse områdene. Dette kan
skyldes en større andel prekoordinerte begreper i SNOMED CT, men det er ikke mulig å estimere denne andelen
innenfor prosjektets rammer. For å undersøke relevansen av de overskytende konseptene gjorde vi stikkprøver på
hva slags konsepter som var tilstede i SNOMED CT, men manglet i den alternative terminologien. For kliniske
fortolkninger og symptomer fant vi for eksempel kussmaul-respirasjon og hikke (singultus) i SNOMED CT, men ikke
ICD-11 draft. Disse konseptene er relevante for klinisk utredning; de to første konseptene knytter seg til kritisk
sykdom, og det siste konseptet kan knyttes til kreftsykdom. For anatomi fant vi detaljerte inndelinger av kransarteriene
rundt hjertet (circumflex, right anterior descendent LAD) og deler av hjernen som kontrollerer viljestyrt bevegelse
(gyrus precentralis) i SNOMED CT, men ikke i ICD-11 draft. Inndelingen av kransarteriene er avgjørende for å forutsi
størrelsen av et mulig hjerteinfarkt og i hvilken grad det medfører risiko for hjertestans, og skader lokalisert til gyrus
precentralis kan forklare symptomene hos slagpasienter og dermed bekrefte diagnosen. Det er med andre ord viktige
konsepter som må utvikles for å dekke klinisk praksis om vi ikke tar i bruk SNOMED CT.
Hva koster det å utvikle nye termer?
Vi opplevde dette spørsmålet som svært vanskelig å besvare, med store spenn i kostnader ut fra hvor komplekst et
konsept er. I prosjektet med å utvikle 145 konsepter i kritisk informasjon i Helsedirektoratet (v/Bent Asgeir Larsen) ble
det anslått at det gikk med 3 årsverk. Med en midlere timelønn på 800 NOK tilsvarer dette 27 000 NOK (34 timer) per
konsept.
Vi gikk også inn i problemet ved å gjenskape den prinsipielle arbeidsprosessen ved utvikling av termer:
Mapping av eksisterende begrep
Arbeidsprosess
Identifisering av samsvarende termer

Min
0,25

Max
0,5

Oversetting

0,25

1

Mid
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Forankring (arbeidsgruppe på 5 personer)

1,25

5

Administrasjon

0,25

0,5

Timelønn ved 644.000 kr/år + sosiale utgifter

2
460

7
460

Kostnad

4,5
460
2070 NOK

Nyutvikling av begrep
Arbeidsprosess
Innhenting av eksisterende info på området

Min
0,25

Max
17

Sortering og klassifisering

0,25

1

Definering

0,25

2

Forankring

0,25

5

Teknisk tilpasning

0,25

3

Publisering

0,25

1

Total
Kostnad

1,5
1200 NOK

29
23 200 NOK

Mid

15,25
12 200 NOK

Et tidsestimat herfra varierer i svært stor grad, fra 1,5 til 29 timer per konsept (1200-23 200 NOK) Tidsestimatene har
ikke tatt inn administrativt overhead, og er trolig for lave.
Eksemplene på manglende konsepter tyder på at en rekke konsepter må utvikles om alternative kodeverk velges.
Med estimatene vist over er det betydelig risiko for ikke å dekke det kliniske behovet selv med investeringer i utvikling
tilsvarende kostnadene med SNOMED CT.
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