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1 Innledning  
Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) skal i samarbeid med Direktoratet for e-helse u�øre en 
kartlegging av markedet for IKT-støte for kodeverk og terminologi, det vil si terminologiservere eller 
beslektede løsninger. 

Denne rapporten beskriver funnene fra kartleggingsarbeidet. 

Forutsetningen for en nasjonal terminologiserver er et fortsat nasjonalt fokus på standardisering in-
nen e-helse. Regionene har gjennom en årrekke arbeidet med standardisering og harmonisering av 
applikasjoner og innhold. I �llegg arbeides det mot implementering og bruk av en ny generasjon EPJ-
systemer der strukturerte data, prosess- og beslutningsstøte, samt sekundærbruk av informasjon 
fremmes i tråd med hovedmålene i Stor�ngsmelding 9, «Én innbygger – én journal». Det er per i dag 
ingen aktører (som fungerer) i markedet for EPJ systemer nasjonalt som ansees som moden i forhold 
�l å knyte seg opp mot en nasjonal terminologiserver. To leverandører utvikler per i dag denne typen 
løsninger (DIPS ASA, og Fürst), i �llegg �l at Helsepla�ormen i Helse Midt-Norge er i en anbudspro-
sess med mål om en slik løsning. Av de leverandørene som har meldt sin interesse har vi vært i kon-
takt med samt fåt svart ut en del spørsmål fra flere, herav DIPS ASA, Cerner, Epic, og IBM. 

Fram�den er fragmentert, i �llegg �l at det internasjonale markedet er prematurt i forhold �l antallet 
eksisterende servere, har vi observert at eksisterende løsninger (�lnærmet lik nasjonale løsninger) i 
stor grad er knytet opp mot Suitesystemer som EPIC i Kaiser Permanente. Det må her presiseres at 
mange har velfungerende løsninger for medisinske kodeverk, samt andre kodeverk av lik karakter 
som det vi har i VOLVEN i dag. Set bort fra disse, har vi valgt å fokusere på løsninger som også har 
inkludert ontologibaserte terminologier som SNOMED-CT. I den grad en terminologiserver er tat i 
bruk på «nasjonalt nivå» kan det per i dag ikke framlegges informasjon som klart viser �l utbredt bruk 
hvor leverandører av EPJ-systemer med forskjellige informasjonsmodeller er integrert mot løsningen. 
I denne sammenhengen er det vik�g å påpeke at standardisert bruk av informasjonsmodeller og on-
tologibaserte terminologier sammen vil være grunnlaget for å få dete �l. 

Utover et overordnet perspek�v på ontologibaserte terminologier har vi set det naturlig å u�orske 
det mulighetsrommet som �lgang på strukturerte data vil gi oss. Nasjonal IKT er for eksempel i en 
fase hvor det planlegges automa�sk høs�ng av data �l nasjonale kvalitetsregistre. Et fram�dig fokus 
på standardisering av variable biblioteket �l disse 54 registrene kan for eksempel gi grunnlag for et 
eget applikasjonsområde i en nasjonal tjeneste. Noe annet er et økt fokus på prosess- og beslutnings-
tøte der leverandører i markedet �lbyr regler for beslutningsstøte, samt standardiserte prosedyrer, 
noe som �l sammen kan være en mulig fram�d såfremt vi opererer med et nasjonalt bibliotek av kon-
sensusbaserte kliniske variabler. 

Nasjonal IKT har gjennom snart tre år arbeidet med et nasjonalt bibliotek av konsensusbaserte struk-
turerte elementer �l bruk i en fram�dig strukturert EPJ. Biblioteket inneholder �l nå 50 sentrale ele-
menter hvor klinikere fra hele landet med varierende klinisk bakgrunn systema�sk har gåt gjennom 
elementene i flere iterasjoner og oppnådd konsensus. Utover de 50 arbeides det iherdig med begren-
sede ressurser mot konsensus på mere enn 100 nye elementer koordinert av det nasjonale utvalget for 
arketyper (NRUA). Vi anser det som svært vik�g at det satses på videre utvikling av denne standarden 
for å kunne lykkes i innføringen av en nasjonal tjeneste der ontologibaserte terminologier er inkludert. 
Biblioteket er basert på openEHR arketyper og hvert enkelt konsensusbaserte element utvikles i dag 
gjennom bruk av verktøy som baserer seg på openEHR sin kliniske informasjonsmodell og referanse-
modell. I �llegg brukes verktøy som CKM (Clinical Knowledge Manager) �l lagring og konsensus, og 
Archetype Editor �l å bygge selve arketypen.  Vi ønsker her å presisere at valget av klinisk informasjons-
modell for utvikling av arketypene og det konsensusbaserte innholdet må skilles. Det konsensusbaserte 
innholdet i hver enkelt arketype har enorm seman�sk verdi. Innholdet �l hvert enkelt element kan 
trekkes ut og være grunnlag for seman�sk interoperable data som kan sendes på tvers/langs og dermed 
bidra �l oppretholdelse av et helhetlig pasien�orløp. Basert på dete kan enhver leverandør av EPJ 
eller kliniske spesialist systemer hente ut et felles nasjonalt seman�sk innhold og benyte det �l felles 
prosess- og beslutningsstøte (regler), nasjonale kvalitetsregistre, samt felles prosedyrer. En annen me-
tode for å videreutvikle samt støte utviklingen av seman�ske variabler vil kunne være å bygge opp et 
parallelt bibliotek av FHIR ressurser eter hvert som disse utvikles.   
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2 Bakgrunn 
Prosjektets overordnede mål er å gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere erfaringer rundt helhetlig IKT-
støte for terminologi og kodeverk. Funnene som gjøres skal brukes i Direktoratet for e-helse sit pro-
sjekt «Helhetlig IKT-støte for kodeverk og terminologier», som er en del av «Program for kodeverk og 
terminologi». 

Leveransene i prosjektet er en kartlegging av markedet for terminologiservere og beslektede løsninger, 
i �llegg �l en kunnskapsoppsummering av literatur på området:  

1. Kartlegging av markedet for IKT-støte for kodeverk og terminologi 
a. Utredningen skal se på erfaringer med sentraliserte løsninger for terminologistøte i 

andre land 
b. Hovedfokus i utredningen er infrastruktur og arkitekturprinsipper, hva er «state-of-the-

art» innenfor området.  
i. Hvilke IKT-løsninger er i bruk i markedet i dag, hvilke arkitektur�lnærminger er 

disse basert på, og nødvendig infrastruktur.  
ii. Støte for sann�dsoppslag.  

iii. Terminologiservere er en mulig løsning, men utredningen må i �llegg se på 
alterna�ve løsninger.  

c. I �llegg �l terminologistøte er det ønskelig at utredningen ser på løsninger for klinisk 
beslutningsstøte knytet �l kodeverk (kodingsmodul) 

d. Løsningenes relevans/overførbarhet �l norske forhold skal vurderes 
e. Utredningen skal beskrive trender og status i markedet når det gjelder IKT-støte for 

medisinsk kodeverk og terminologi. Hvilken funksjonalitet er kri�sk? Hvordan kan EPJ 
og sentraliserte løsninger for kodeverk og terminologi best fungere sammen? 

2. Kunnskapsoppsummering av forskning på området. Hvilken type løsninger kommer på lit 
lengre sikt? 

3 Metode 
I informasjonsinnsamlingen fra leverandører, interessenter og andre aktører har vi benytet oss av en 
semistrukturert intervjumal. Det har i kontakt med eksterne aktører blit opplyst om prosjektets rolle i 
Program for kodeverk og terminologi, og at informasjonen vil bli brukt i et kunnskapsgrunnlag overle-
vert Direktoratet for e-helse. Det er opplyst om at kontakt ikke legger direkte føringer for en eventuell 
fram�dig anskaffelse, og at prosjektet ikke har �l hensikt eller mandat �l å jobbe med dete. 

Respons på forespørsler har vært gjennomgående god, og prosjektet opplever at aktører i markedet er 
godt orientert om teknologien. Informasjonsinnhen�ngen har likevel vært begrenset som følge av at vi 
ikke har hat anledning �l å signere NDA med leverandører, noe som begrenser hvor detaljert informa-
sjon leverandørene har anledning �l å dele. 

Det er gjennomført et metodisk literatursøk, der søket er suksessivt spisset. Funn analysert og avgren-
set. Relevant literatur er presentert i kapitel 6.8 Litteratursøk. 

Videre i kunnskapsoppsummeringen er egen kunnskap og interne ressurser på NSE benytet for å be-
lyse bredden i samarbeidsprosjektet. 
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4 Kartlegging av løsninger for terminologiservere 
Kartleggingen vil presentere et utvalg leverandører og løsninger i detalj, andre vil bli omtalt i et 
mindre omfang. Utvalget baserer seg på literatursøk, og de omtalte løsningene er vurdert som rele-
vante for å besvare prosjektets hovedmål. Sam�dig blir nå-situasjonen og trender i markedet belyst 
gjennom erfaringsbeskrivelser fra �lstøtende prosjekter i andre land.  

Prosjektgruppen har gjennom en felles prosess vurdert resultatene fra den ini�ale kartleggingen. Føl-
gende løsninger ble funnet som mest interessant: 

• NEHTA/NCTS - Den australske nasjonale kliniske terminologitjenesten. 
• Mayo Clinic 
• CareCom HealthTerm 
• Elisa CodeServer 
• Nasjonal terminologiserver i Sverige 

I �llegg �l disse har prosjektet vurdert en rekke andre løsninger. Selv om disse kan være relevant for 
det videre arbeidet i Program for kodeverk og terminologi med et bredere scope, er de på bakgrunn 
av rapportens omfang kun omtalt kort. 

I innhen�ng av informasjon om spesifikke løsninger har prosjektet utarbeidet en semistrukturert in-
tervjumal som har vært brukt opp mot eksterne aktører og leverandører. I dialog med andre har 
denne vært brukt for å innhente svar og relaterte opplysninger for bruk i rapporten. Bruk av et mal-
verk gjør at informasjonen letere kan frams�lles systema�sk, og sammenligningsgrunnlaget øker be-
traktelig. Intervjumalen og brukerhistoriene er vedlagt rapporten. 

4.1 NEHTA 
Prosjektgruppen har kontaktet og innhentet informasjon fra det australske Na�onal Electronic Health 
Transi�on Authority (NEHTA) for å bygge rapporten på erfaringer de har fra sit arbeid med en nasjo-
nal terminologitjeneste..  

Den australske nasjonale kliniske terminologitjenesten (NCTS), underlagt Australias e-helsebyrå (Aust-
ralian Digital Health Agency), er ansvarlig for å utvikle, forvalte, og distribuere nasjonale terminologier, 
terminologiverktøy og tjenester �l det australske helsevesenet. Gjennom sit mandat leverer de (1): 

• Terminologiserver 
• Web-basert browser 
• Produksjonspla�orm 
• Nasjonal syndikasjonsserver/distribusjonsserver (NSS) 

Prosjektet ønsker å gjøre bruken av kliniske terminologier enklere, samt mo�vere leverandører og 
brukere (sykehus, organisasjoner) �l å adoptere tjenesten ved å anskaffe og implementere en nasjo-
nal terminologiserver. Prosjektet satser tungt på å få etablert standardiserte spesifikasjoner for imple-
mentasjon og bruk av terminologier gjennom nasjonale infrastrukturtjenester. Det er også verdt å 
merke seg at det legges et betydelig arbeid i �lpasning av �lhørende lovverk, reguleringer og poli�kk. 

4.1.1 NEHTA - Content management and mapping 
NCTS har hovedansvaret for forvaltning, herunder mapping, av terminologier i den nasjonale løs-
ningen. Gjennom bruk av den nasjonale terminologitjenesten gis brukere �lgang �l: 

• Tilgang 
o En felles portal for �lgang �l terminologiinnhold 
o Mulighet �l å dele lokalt innhold med et større miljø 
o Sann�dsoppslag av terminologier gjennom standardiserte API 

• Oppdaterte terminologier 
o Sikker på at man all�d bruker nyeste versjon av terminologier 
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• Effek�visert arbeidsflyt 
o Mindre dobbeltarbeid – �lgang �l innhold andre har skapt; eliminerer dobbeloppfø-

ringer 
o Tilgang �l kvalitetssikrede verktøy for oppretelse og mapping av terminologier 
o Tilgang �l å lagre og bruke innhold 
o Tilgang �l brukerstøte og implementasjonsstøte 

 

NEHTA oppgir at mapping mellom standardiserte terminologier og klassifikasjoner kan være vanskelig 
da mappingene som regel er bygget for spesifikke situasjoner, og ikke er generiske. På grunn av lav 
gjenbruksverdi har derfor den totale verdien også vist seg å være lav. Det vanligste scenarioet for 
mapping angis å være mellom standardiserte og lokale terminologier (standardisert <-> lokal). Selv 
om disse mappingene også er situasjonsspesifikke, er de enklere å håndtere enn mapping mellom 
standardisert <-> standardiser terminologiert. Serverløsningen har verktøy for dete. I �lfeller der det 
ikke er noen standardisert term å mappe lokale koder �l, kan brukere legge inn forespørsler om opp-
retelse av nye koder, eventuelt kan man mappe �l «no map» som tydeliggjør at det mangler �lsva-
rende konsepter i andre terminologier. Under mapping kan brukere også indikere om koder er �lsva-
rende, underordnet, eller en generalisering av koder i andre terminologier. Slik kan ufullstendige 
mappinger fortsat være verdifulle.  

Visse terminologier, som SNOMED CT, garanterer at koder har en fast betydning, slik at de ikke endrer 
mening over �d. For kodeverk og terminologier som ikke garanterer dete, er versjonshåndtering 
svært vik�g. 

Servertjenesten �l NEHTA �lbyr automapping, som i de fleste �lfeller gjør mye av grovarbeidet. Ma-
nuelle gjennomganger må fortsat påberegnes før de kan tas i bruk, og mapping er generelt beskrevet 
som svært ressurskrevende. De opererer i dag med 4 kategorier med s�gende sikkerhetsgrad: 

1. Automa�sk men ikke reviewed 
2. Manuelt men ikke reviewed 
3. Automa�sk og reviewed 
4. Manuelt og reviewed 

4.1.2 NEHTA - Teknisk løsning 
Terminologiserveren er �lgjengelig for brukere gjennom HL7 FHIR-basert API. Brukere gis kun lese�l-
gang på innhold her. API-et er beregnet for å gi brukere av systemet forslag for konsepter mens de fyller 
ut felter med informasjon. For korte value sets opp�l 10 konsepter foreslås alle for bruker i en liste, 

Figur 1: Nasjonalt terminologiservermiljø 
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mens ved større value sets spisses foreslåte konsepter i tråd med at bruker skriver. Det er også denne 
serveren som brukes for run-�me integrasjoner for kliniske systemer. For skrive�lgang brukes lokale 
serverinstallasjoner som motar oppdaterte terminologiversjoner via den nasjonale distribusjonsser-
veren. NSS fungerer derfor som primærkilden for nasjonalt terminologiinnhold for brukere og konsu-
menter (2). 

I dete miljøet kan flere systemer koble seg �l og konsumere data fra terminologiserveren. Det er også 
mulig for brukere å kjøre egne installasjoner av terminologiserveren lokalt, som automa�sk oppdateres 
fra den nasjonale installasjonen. 

Terminologiserveren inneholder nasjonale terminologiset, blant annet SNOMED CT-baserte termino-
logier (SNOMED CT-AU), LOINC, HL7 FHIR1, i �llegg for støte �l lokale terminologier. 

Om FHIR API-et utdyper NEHTA: 

FHIR for terminology implementation services. The FHIR Terminology Service API is a really 
nice API that deals simply with the majority of needs that implementers will have. Much of 
the complexity of terminologies like SNOMED CT are wrapped up behind the interface in the 
server, which reduces the effort each vendor/implementer is going to have to go to. 
 
FHIR also provides a good interface that can be used for all of the code systems, allowing 
many vendors/implementers to interact with all the national terminologies/code systems 
through the same API. For some this means they don’t have to even worry about which code 
system is is they are actually using. 

 

 

 

Funksjonalitet og re�gheter i de (i prinsippet) to serverne kan inndeles som følger: 

Server 1: Nasjonal distribusjonsserver 

Terminologihåndtering, oppdatering 

Server 2: Lokal serverinstallasjon 

Read-only implementering og bruk 

Multi user and management of concurrent edit-
ing 

Download of full release in standard formats 

Audit trail of changes Extrac�on of required parts of the terminology 
through simple APIs (i.e. APIs that do the work of 
resolving preferred terms etc.) 

Integra�on of descrip�on logic classifier Integra�on of extension/deriva�ve product cre-
a�on tools 

Workflow to manage from crea�on to publica-
�on 

Integra�on of run�me systems using terminol-
ogy (note that this is best done with a decentral-
ized server approach) 

QA, including managed/audited review process 
and automated quality checks 

 

 
                                                                                                                                                                                     

1 HL7 FHIR:  

• Selvdefinerende kodeverk, evt. FHIR resource representa�on av et eksisterende kodeverk 

• Verdiset (value set) – situasjonsspesifikke koder fra et eller flere kodeverk, terminologier 

• Konseptkart – kart over verdier fra et verdiset �l et annet med konkrete �lsvaringer mellom setene. 
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Automated to support crea�on of content – re-
duce human effort to increase produc�vity but 
also quality as consistency is improved 

 

Tools to aid consuming deliveries of upstream 
interna�onal terminologies (e.g. SNOMED CT In-
terna�onal deliveries) to plan and manage re-
sultant na�onal localiza�on work. 

 

 

Denne løsningen �llater at brukerins�tusjoner (sykehus, helsesenter) får nasjonalt og oppdatert inn-
hold, sam�dig som de kan publisere og distribuere lokalt innhold sentralt. I mer detalj beskrives de to 
serverne slik: 

Our two terminology servers are quite different, because their use cases are quite different. 
 
The terminology authoring server (1) is a single centralised server which must deal with a 
steady stream of write operations. In our example we use a Java Enterprise application server 
providing REST services using a relational database with a rich web client. The web client al-
lows for work easily on many different devices across different sites. 
 
The terminology implementation server (2) is essentially read only (from a terminology con-
tent point of view – it is possible to add code system versions, value sets, maps etc). As a re-
sult, it is a Spring Boot application which uses denormalised precalculated Lucene indexes for 
the terminology content and exposes REST services. It is designed to be a zero maintenance 
application (no DBAs etc required) and is packaged and distributed using Docker to make it 
easy for others to run and update. We deploy the national instance in AWS. 

 

Prosjektet leverte i �llegg en infrastrukturapplikasjon for lagring og indeksering av data, uavhengig av 
format. Tjenesten inneholder også mekanismer for distribusjon av innhold fra én applikasjon �l en an-
nen, samt visning av innhold gjennom API-erv. Samlet skal infrastrukturapplikasjonen bidra med ska-
lerbarhet, ytelse og �lgjengelighet, sam�dig som det gis støte �l høy oppe�d og sentral forvaltning. 

 
Innhold i terminologiserveren kan i hovedsak integreres med andre systemer og tjenester på 3 ulike 
måter: 

• Iboende terminologidatabase (design-�me) 
o Lagt inn i systemet på utviklings�dspunktet, forutseter regelmessig konfigurasjon og 

oppdateringer, men krever ikke �lgang �l terminologiserver(e). 
• Run�me-integrasjon 

o Systemet integreres med terminologiserveren gjennom API for sann�dsbruk. Denne 
løsningen sørger for at terminologier i bruk all�d er oppdatert, men krever kon�nuerlig 
�lgang �l terminologiserver. 

• Run�me-integrasjon med cache 
o Samme integrasjon som ved vanlig run�me-integrasjon, men systemet vedlikeholder 

en lokal kopi for sann�dsbruk. Denne løsningen sørger for kon�nuerlig oppe�d selv 
når den ikke har kontakt med terminologiserver. Tradisjonelt mer ressurskrevende im-
plementering og mer kompleks forvaltning. 

På spørsmål om hvordan systemintegrasjoner NEHTA anbefaler oppgir de: 

We want clinical systems to integrate to the server rather than extract and embed the termi-
nology data in their own reference data, because it is much easier to update the terminology 
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via runtime terminology integration. Note that this requires decentralised instances of the ter-
minology server providing a local “cache” of the national content, possibly with some localisa-
tion. It isn’t practical to connect all clinical systems in the nation to one terminology server. 

 

4.1.3 NEHTA - Klinisk beslutningsstøte 
Per i dag er ikke klinisk beslutningsstøte en del av den nasjonale terminologitjenesten. Det poengte-
res likevel at man gjennom bruken av SNOMED CT og AMT2 legger opp �l, og sannsynligvis vil, imple-
mentere slik funksjonalitet. 

På spørsmål om hvorvidt det er mulig å dra ut meningsfull informasjon fra ustrukturerte data oppgir 
NEHTA: 

“This is possible, but the main issue is accuracy and what can be done with the resultant ex-
tracted meaning. Because the process is by definition inexact, that is there is no confirmation 
with the author of the unstructured data that the resultant extracted meaning is correct, it is 
difficult to use this extracted meaning in patient care. For example, is the extraction going to 
get the following consistent? “No kidney infection”, “Not kidney infection”, “Kidney infection 
not ruled out”, “Kidney infection ruled out”, “Kidney infection not present”, “Kidney infection 
no pathology test”, “Family history of kidney infection” …there’s plenty more variation than 
that too.” 

 
With the chance of error, it is unlikely that someone’s life will be risked to its accuracy. How-
ever, with known possible inaccuracy and possible skew, it can be used statistically, depend-
ing upon the needs. It may also be useful to find documents relevant to a condition, which a 
clinician can then read. It is also likely that the decision support rules may need to be locally 
modified/extended/adapted. 

4.2 Mayo Clinic 
LexEVS CTS2 (Lexical Grid Enterprise Vocabulary Services) kombinerer tjenester og teknologi fra �dli-
gere prosjekter (LexGrid3, LexBIG4, Na�onal Cancer Ins�tute EVS) �l et set med tjenester i én sentral 
terminologiserver (suiteløsning) (3). LexEVS er utviklet av Mayo klinikken i samarbeid med Na�onal 
Cancer Ins�tute, som fra �dligere har hat flere �lstøtende prosjekter på terminologihåndtering, og 
befinner seg p.t. i versjon 6.x.  LexEVS �lbyr en felles terminologimodell og �lgang �l et bredt spekter 
terminologier og kryssmappinger mellom terminologier (4). 

4.2.1 Mayo - Klinisk beslutningsstøte 
LexEVS hos Mayo støter blant annet RxNorm5. RxNorm gir normaliserte navn for legemidler, og knyter 
disse navnene �l synonympreparater og �lsvarende legemidler. Gjennom integrerte kodeverk som 
RxNorm støtes klinisk beslutningsstøte i LexEVS.  

 
                                                                                                                                                                                     

2 Australian Medicines Terminology 
3 LexGrid: (Lexical Grid) Mayo klinikkens foreslåte standard for lagring, fetch, og oppdatering av terminologier og ontolo-
gier. LexGrid definerer hvordan data formateres, og er ment å være fleksibel nok �l å nøyak�g kunne presentere flere ulike 
terminologiset og kodeverk. 
4 LexBIG (API): LexBIG var utviklet i sammenheng med �dligere prosjekter i regi av Na�onal Cancer Ins�tute (NCI), og utgjør 
hovedinfrastrukturen i noen av NCIs tjenester. LexBIG API leverer grensesnit for blant annet spørring av data lagret i Lex-
Grid-modellen. 
5 RxNorm; standardisert terminologi for legemidler på det amerikanske markedet. RxNorm er del av UMLS terminologiene og vedlikeholdt 
av Na�onal Library og Medicine. 
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4.2.2 Mayo - Teknisk løsning 
I suiteløsningen er LexGrid den underliggende modellen for databasen, mens API-ene i hovedsakbygger 
på åpne, tredjepartskomponenter, samt SOAP/REST webservice API.  

 
 
I sin helhet inkluderer LexEVS følgende komponenter: 
 

• Terminologiserver - En enterprise level terminologiserver 
• Java API - Et Java-interface basert på LexGrid Object Model 
• CTS2 1.0 - Kompa�belt REST-interface 
• REST/HTTP caCORE Interface - Tilbyr enkel HTTP basert spørremekanisme der resultatene blir 

returnert i enten XML eller HTML-format  
• SOAP/Web Services Interface – Tilbyr et programmeringsspråknøytralt Service-Oriented Archi-

tecture (SOA) 
• Distributed API - Et Java-interface basert på LexGrid datamodellen som er avhengig av en Lex-

EVS Proxy og distribuerte LexEVS Adapter for å gi eksterne klienter �lgang �l det opprinnelige 
LexEVS API 

• LexEVS Grid Services - Et grensesnit som bruker caGRID-infrastruktur for å gi �lgang �l det 
opprinnelige LexEVS API via caGRID Services 

• Utvikler-GUIs - Server administra�on 

4.2.3 Mayo - Content management and mapping 
LexEVS leverer et omfatende set tjenester for produsere, aksessere, og publisere terminologier. Ver-
sjon 6.x er basert på spesifikasjonene i CTS2, og funksjonaliteten bygger på denne. Funksjonaliteten kan 
grovt deles inn i følgende temaer: 
 

Figur 2: LexEVS high-level design 
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Administrasjon: Funksjonalitet for forvaltning av terminologier i løsningen, herunder innlas�ng, eks-
port, ak�vering/terminering. Tilgang �l disse funksjonene er avgrenset �l administra�ve brukere, og 
�lgangsstyringen er som regel ivaretat av sikkerhetsprinsipper iboende LexEVS.  

Søk/spørring: Funksjonalitet for å søke eter innhold i databasen basert på et konfigurerbart set krite-
rier og atributer.  

Produksjon/vedlikehold: Funksjonalitet for produksjon og vedlikehold av innhold i databasen. 

Assosiering: Funksjonalitet for assosiering/mapping av konsepter og relaterte atributer fra én termi-
nologi �l en annen, eventuelt tegne forhold mellom konsepter innad i en terminologi. 

4.3 HealthTerm 
27.10 ble det gjennomført intervju med to representanter fra leverandøren CareCom. Leverandør kan 
kun gå ut med overordnet informasjon uten av det signeres NDA mellom partene. Da dete i stor grad 
vil gå ut over verdien av møtet beslutes det å fortsete uten signerte avtaler. 

HealthTerm er en web-basert løsning for overse�ng og kryss-mapping av standardiserte og lokale ter-
minologier og kodeverk. Løsningen leveres av danske CareCom. Selskapet var oppretet for 17 år siden, 
og har i dag 17 ansate fordelt på hovedkontoret i Danmark og lokalt kontor i USA. CareCom har levert 
oversetelsen av SNOMED CT �l dansk på bes�lling fra danske myndigheter. 

HealthTerm vil fra og med 2016 være del av den delte EPIC-pla�ormen mellom alle sykehusene i Re-
gion Sjælland og Region Hovedstaden (Sundhedspla�ormen) i Danmark. Her brukes løsningen blant 
annet �l mapping mellom SNOMED CT og SKS6. HealthTerm kan også integreres med nasjonale sky-
baserte journalløsninger. epSOS, «European Pa�ents – Smart open Services», brukte HealthTerm som 
utgangspunkt for terminologiserverløsningen i prosjektet (eCRTS). Her ble en felles, europeisk termi-
nologiserver brukt for utveksling av «pa�ent summary» mellom EU-land. SNOMED CT ble valgt som 
terminologi, og hvert land mappet sit nasjonale kodeverk mot en felles versjon av SNOMED. IBM Wat-
son Health har valgt blant annet HealthTerm i arbeidet med å strukturere kliniske data, herunder hånd-
tere versjonering av internasjonale terminologier. HealthTerm er også valgt av Orion Health for hånd-
tering av terminologier i sine produkter. Mens HealthTerm i Danmark kun er integrert med EPIC, er det 
hos Orion Health 10 integrasjoner pr. i dag mot helsesystemer, med et mål om 40. Dete er systemin-
tegrasjoner i samme tekniske miljø, og er ifølge leverandøren det som skiller et «100% mul�-tentant 
enterprise setup» fra enkle terminologiservere. 

4.3.1 HealthTerm - Content management og mapping 
Løsningen leveres med 200 kodeverk og terminologier fohåndslastet og mappet. Lokale og egenutvik-
lede kodeverk kan implementeres og mappes �l eksisterende terminologier. Løsningen håndterer lokalt 
innhold i flere formater, blant annet tekst-basert og Excel. Versjonshåndteringen av data er ivaretat 
ved at alle installasjoner/lokalisasjoner oppdateres synkront. Dete vil gjøre sentralisert håndtering og 
forvaltning av terminologier enklere da man kan forsikre at alle aktørene besiter samme kodeverkver-
sjoner og data �l enhver �d. Det er utviklet standardiserte arbeidsflyter for både mapping og overset-
�ng av kodeverk. Erfaringsmessig vet man at språklig oversetelse av kodeverk er en svært ressurskre-
vende prosess. Et alterna�v kan derfor være å bruke en terminologi som SNOMED CT i sit opprinnel-
sesspråk. På spørsmål er leverandøren tydelig på at oversetelse av terminologi er en forutsetning hvis 
klinikere skal bruke terminologien. De oppgir sam�dig at klinikere, avhengig av bruk, vanligvis kommer 
i kontakt med selve termene i serverløsningen. 

En del av Epic-integrasjonen er mapping og oversetelse, hvor dete begge er prosesser som gjøres 
gjennom HealthTerm. Produktet støter dete arbeidet ved å foreslå konsepter som kan relateres og 

 
                                                                                                                                                                                     

6 SKS – Sunhedsvæsenets Klssifika�onssystem. Klassifiseringssystem brukt i Danmark. Ved siden av å inneholde ICD-10 inneholder SKS klas-
sifisering av bl.a. undersøkelser og operasjoner. 
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mappes �l hverandre, samt å fortløpende holde oversikt over elementer som gjenstår. Selv om produk-
tet �l en viss grad kan automa�sere deler av mappingen, må alt valideres av klinikere. Denne arbeids-
flyten er den samme uavhengig av hvilken terminologier det jobbes med. 

I miljøer det det er flere integrasjoner og produsenter/konsumenter av data, kan versjonshåndtering 
bli en u�ordring. Hvert system vil i slike miljøer bli sat opp i HealthTerm med et UI for å lage og hånd-
tere deres terminologier, samt se/bruke de nasjonale terminologiene og kodeverkene. Dete �llater at 
man har en nasjonal tjeneste som samtlige systemer kan bruke, sam�dig som de har anledning �l å 
håndtere egne kodeverk, terminologier, subsets, mappings etc. Dete var også løsningen som ble brukt 
under epSOS-prosjektet. Systemer som ikke er sat opp/integrert med HealthTerm kan fortsat bruke 
informasjonene gjennom import fra filformater som Excel eller RF2. 

4.3.2 HealthTerm - Teknisk løsning 
HealthTerm er en web-basert, modulær terminologipla�orm. Løsningen kan skaleres fra én maskin �l 
høy-�lgjengelighets clustere. Samlet utgjør modulene en skalerbar suite-løsning for håndtering og for-
valtning av terminologi og kodeverk. Produktet leveres enten som on-premise eller cloud-basert (Ama-
zon sky-tjeneste). CareCom leverer kun programvaredelen, men anbefaler hardware og kan hoste kun-
dens data i Danmark. Leverandør oppgir at kundene som o�est kjører HealthTerm i et lukket netverk.  

HealthTerm bruker proprietære API-er med utgangspunkt i CTS2. Grunnen �l at det CTS ikke er brukt i 
mer utstrakt grad oppgis å være av den vanskelig støter real-�me data. API-et skal likevel kunne gjøre 
avansert reasoning og normalisering av data. Klinikere som bruker løsningen vil vanligvis ikke se Health-
Term da det benytes API-basert back-end mot de systemene som kliniker jobber i (5). 

4.3.3 HealthTerm - Klinisk beslutningsstøte 
HealthTerm kan avgrense bruken av termer gjennom kliniske regler, for eksempel at visse diagnoser 
kun kan brukes i sammenheng med spesifikke deler av kroppen. Standardiserer man regler for klinisk 
beslutningsstøte kan disse implementeres i serverløsningen. Dete oppgis å likevel bare gi ‘basic’ be-
slutningsstøte, da terminologier ikke er nok i seg selv siden disse gir en sta�sk definisjon7. CareComs 

 
                                                                                                                                                                                     

7 A Terminology Server for Medical Language and Medical Informa�on Systems, 1994. AL Rector, WD Solomon et al. 

Figur 3: HealthTerm moduloversikt 
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samarbeid med IBM Watson Health har som mål å utvikle løsninger for ‘virkelig’ beslutningsstøte vi-
dere. 

4.3.4 HealthTerm - Trender i markedet 
CareCom oppgir at det ved siden av IBM Watson Health, er FHIR som s�kker seg fram som den mest 
interessante teknologien. FHIR8 kan inneholde både lokale dataset og terminologier, men har fremde-
les mangler i form av innholdsstøte ifølge CareCom.  

4.4 Elisa CodeServer 
Elisa CodeServer var �dligere eid av det finske selskapet DataWell. Eter et oppkjøp i 2015 �lhører 
produktet nå det finske telekommunikasjonsselskapet Elisa. CodeServer har hovedsakelig kunder i 
Finland, i �llegg �l en installasjon i Stockholms Läns Lands�ng. CodeServer markedsføres som en løs-
ning for administrasjon av masterdata. Den brukes �l lagring, administrasjon og publisering av blant 
annet klassifikasjoner, organisasjonsstruktur og prislister. 

4.4.1 CodeServer - Content management og mapping 
Finland har en nasjonal klassifikasjonstjeneste som har vært i bruk siden 2005, og som er basert på 
CodeServer. Tjenesten vedlikeholder nasjonale, enhetlige kodeverk som benytes i kliniske og admi-
nistra�ve IT-systemer innenfor helsetjenesten. Tjenesten er en del av de nasjonale Kanta-tjenestene, 
som er nasjonale e-helsetjenester for helsetjenesten, apotek og innbyggere.  

Nasjonal klassifikasjonstjeneste er åpent �lgjengelig for alle. Koder og klassifikasjoner kan hentes �l 
lokale IT-systemer manuelt, via webservice eller ved synkronisering mellom nasjonal og lokal Code-
Server. 

Sosial- og helsetjenestens enhetlige datastrukturer publiseres i kodeserveren. Det samme gjelder sta-
�s�kk- og registervirksomhetenes sentrale datastrukturer. 

Det skilles mellom to ulike typer klassifikasjoner i CodeServer; organisasjoner og kodeverk. Kodeverk, 
som for eksempel ICD-10, består av enkeltstående koder og �lhørende metadata. Organisasjoner be-
står av enkeltstående organisasjonsenheter, inklusive hierarkinivåer. 

 

Funksjonalitet: 

• Web-grensesnit 
• Versjonshåndtering av hele kodeverk og enkeltkoder innenfor kodeverket 
• Gyldighetsintervall for klassifikasjoner og enkeltkoder innenfor en versjon 
• Hierarkier i klassifikasjoner 
• Mapping-tabeller 
• Integrasjon med kliniske systemer via SOAP web service eller Java API 
• Filbasert eksport (Excel, CSV, XML, SAS, SharePoint) 
• Regionale eller lokale CodeServer-installasjoner kan synkroniseres med nasjonal server 

CodeServer har per i dag ikke støte for ontologibaserte terminologier. Kundene deres har ikke eter-
spurt slik funksjonalitet. På vår forespørsel svarer Elisa at støte for CTS kan bygges på toppen av Co-
deServer når det blir aktuelt. SNOMED CT brukes ikke i Finland. 

 
                                                                                                                                                                                     

8 Mer om FHIR Terminology Services kan leses her: htp://www.hl7.org/FHIR/terminology-service.html 

http://www.hl7.org/FHIR/terminology-service.html
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4.4.2 CodeServer - Teknisk løsning 
CodeServer er basert på Java EE9-standarder og kjører på en Java EE applikasjonsserver. Applikasjons-
serverne IBM WebSphere, Oracle Weblogic og Glassfish er støtet. Brukergrensesnitet er web-basert. 
Som databasesystem støtes Oracle RDBMS og Microso� SqlServer. 

Krav �l maskinvare avhenger av antall, brukere, integrasjoner og datamengden. Elisa anbefaler at en 
nasjonal løsning kjører i en virtuell cluster-løsning.  

4.5 Nasjonal terminologiserver i Sverige 
I Sverige er Socialstyrelsen og Sveriges Kommuner og Lands�ng (SKL) oppdragsgiver for en forstudie 
der man utarbeider en nasjonal terminologiserver. Tjenesten utvikles i samarbeid med lokale aktører 
(Inera og Mawell) og Infek�onsverktyget. Terminologiserveren skal i første omgang støte terminolo-
gier brukt i regi av Infek�onsverket, men skal ha en arkitektur som gjør tjenesten generisk. Prosjektet 
inngår i Socialstyrelsens nasjonale E-helsestrategi, der målet er å skape forutsetninger for �lgang �l 
sikker informasjon på tvers av forvaltningsnivåene i helsetjenesten. En av de største fordelene med en 
nasjonal terminologiserver nevnes å være en større dynamikk i nasjonale tjenestepla�ormen, med 
felles distribusjon og oppdatering av kodeverk og terminologier. I forbindelse med prosjektet har ko-
der og termer som Infek�onsverktyget bruker blit mappet mot SNOMED CT. Det jobbes også med å 
legge �l NPU, som er terminologi for laboratoriemedisin, i servertjenesten. I �llegg er det meldt inter-
esse om å inkludere flere andre kodeverk og terminologier, blant annet ICD-10 koder som brukes i 
forbindelse med forsikringssaker. Det henvises for øvrig �l «Felles standardisert terminologi – vurde-
ring av SNOMED CT», der referansebesøk i Sverige viser at Sverige generelt er kommet kort med 
praktisk bruk av SNOMED CT. 

 

 
                                                                                                                                                                                     

9 Java Pla�orm, Enterprise Edi�on 

Figur 4: Overordnet arkitektur 
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De lyseblå delene representerer funksjonalitet som allerede er implementert, mens de grønne viser 
behovet for videreutvikling. Tjenestepla�ormen inneholder i all hovedsak Infek�onsverktyget og 
NKRR (nasjonalt kvalitetsregister). 

Prosjektet er nå i en fase der det utvikles støtesystemer og innhentes krav, blant annet fra andre na-
sjonale, �lstøtende prosjekter. 

4.6 Diverse andre løsninger 
Følgende er leverandører og produkter som gjennom kartleggingen er vurdert �l ikke å være aktuelle. 

4.6.1 Apelon 
Apelons Distributed Terminology System (DTS) er Apelons terminologiserver. Produktet er nå i en ver-
sjon 4.x; DTS 4. Apelon har for øvrig en produktportefølje som fokuserer tungt på standardisering, og 
selskapet har helsetjenesten og andre systemleverandører som sin kundegruppe. 

DTS 4 er en open source-løsning for håndtering og distribusjon av både lokale/proprietære og standar-
diserte terminologier og kodeverk. DTS støter CTS2. 

htp://www.apelon.com/ 

4.6.2 ITSERVER 
Indizen ITServer er en terminologiserver som er designet for å fasilitere �lgang og forvaltning av stan-
dardiserte terminologier som SNOMED CT, ICD-9/10, LOINC, samt lokale terminologier. Tjenesten skal 
også støte lokalt innhold som subsets og mappinger. ITSERVER støter CTS2. 

htps://itserver.es/ITServer/common/index.faces;jsessionid=4E88177E163EB0D3887B6EA103449837 

4.6.3 Noesis Informa�ca 
Lite oppstartsselskap med få ansate. Leverer produktet Snolex; en sky-basert browser for søk i SNO-
MED CT. Liten relevans da man ikke forvalter innholdet i databasen selv, og dermed ikke kan legge �l 
norsk SNOMED CT eller mapping �l lokale terminologier. 

www.snolex.com 

4.6.4 Nasjonal terminologiserver i Østeriket 
Østeriket har gjennom systemet «ELGA» en felles nasjonal pasientjournal som har vært i dri� siden 
2015. For å sikre seman�sk interoperabilitet i systemet brukes det rundt 150 ulike terminologier, 
både standardiserte og lokale. For felles �lgjengeliggjøring av terminologiene ble det anskaffet en ter-
minologiserver. Denne open-source, og basert på CTS2-standarden beskrevet lengre ned i rapporten 
(6). 

htps://termpub.gesundheit.gv.at 

Den nasjonale terminologitjenesten er basert på prosjektet «Terminologieserver». 

htps://www.gesundheit.gv.at/service/terminologieserver 

4.6.5 DITAM 
DITAM er en CTS2-basert terminologitjeneste i Italia, utviklet av Codices.  

htp://www.codices.com/prodo�/ditam.html 

4.6.6 GALEN 
Et av de �dlige ini�a�vene var GALEN, der målet var å presentere klinisk informasjon på en ny måte, 
og å «…put the clinical into the clinical workstation» (7). openGALEN er en non-profit organisasjon 
som har utviklet en medisinsk terminologi og referansemodell (GALEN Common Reference Model) 
gjennom flere prosjekter. openGALEN ble oppretet i 1999 med den hensikt å �lgjengeliggjøre og li-
sensiere teknologier utviklet gjennom �dligere prosjekter. Referansemodellen er en omfatende onto-
logi relatert hovedsakelig �l anatomi. Det omfater likevel innhold relatert �l fysiologi, patologi, far-

http://www.apelon.com/
https://itserver.es/ITServer/common/index.faces;jsessionid=4E88177E163EB0D3887B6EA103449837
https://termpub.gesundheit.gv.at/
https://www.gesundheit.gv.at/service/terminologieserver
http://www.codices.com/prodotti/ditam.html
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makologi og �lhørende symptomer. Modellen tar likevel ikke sikte på å inkludere alle typer informa-
sjon som brukes i klinisk praksis, men heller representere en underliggende konseptuell modell som 
kan brukes på tvers av fag, landegrenser og systemer. Modellen er utviklet i GRAIL (Galen Representa-
�on And Integra�on Language), et standardisert, open-source modelleringsspråk. openGALEN utvik-
let senere på 90-tallet en terminologiserver for �lgjengeliggjøring av terminologien og referansemo-
dellen. Terminologiserveren brukes hovedsakelig på to måter: den gjør det mulig å bygge og vedlike-
holde modellen, og den leverer tjenester �l kliniske applikasjoner. openGALEN er per i dag ikke regel-
messig vedlikehold, og selv om utviklingen går i et sakte tempo er det fortsat betydelig interesse for 
å gjenbruke det �dlige materialet.  

Basert på den betydningen GALEN har hat for utviklingen av begrepet «terminologiserver» over de 
siste 20 årene har vi valgt å beskrive denne. Sam�dig har vi i vår referanseliste referert �l en del �dli-
gere arbeid som henviser �l openGALEN for å vise hvordan den vitenskapelige interessen for termino-
logiservere har beveget seg gjennom mange år. 
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5 Terminologiserver og EPJ 
Intervjumalen som er brukt i informasjonsinnhen�ngen er her gjengit i sin helhet med leverandørenes 
svar presentert fortløpende. 

 

Subject: Terminology server / Terminology services  

1. As a vendor of EPR systems, what func�onality is important in regards to terminology manage-
ment and use in large (na�onal) se�ngs? 

 
Respons: 

DIPS 
Streng versjonering 

Det er selvfølgelig og helt nødvendig at kodeverkene forvaltes med streng seman�sk versjonering. 
Det må aldri være slik at vi får endringer som ikke er bakover kompa�ble.   

Her tenker jeg spesielt at man må få et tydeligere forhold mellom det underliggende kodeverket og 
redigerte delmengder (sub-set) av dete. F.eks. oppdateres det regelmessig sub-set av f.eks. ICD10 
i Norge. Dete må aldri tolkes som et nyt kodeverk. Dete er bare lovpålagte (?) anbefalinger om 
hvilke koder som skal/bør brukes for �den. Det er ikke slik at kodene endrer verdi, betydning eller at 
�dligere oppførte koder ikke er gyldige lenger.  

Som nevnt er dete selvsagt, men jeg opplever likevel at mange gjør feil på dete.  

Teknisk forvaltning av kodeverk  

Vi ønsker en rela�vt enkel oversikt over alle nasjonale kodeverk som er i bruk og har vært i bruk. 
Dete i motsetning �l dagens system hvor kodeverkene er spredt på flere steder og flere formater.  

Det er ønskelig at forvalteren av terminologi kan støte ulike ekspor�ormater. Det kan være gjennom 
tjenestegrensesnit og også publiserte filer på ulike format som XML, Excel, etc. Bakgrunnen for dete 
ønsket er at det er ulike use-case og roller som bruker terminologiene. Noen ganger er det syste-
mene som ønsker å slå opp for f.eks. å validere et kodeverk, eller sub-set av dete, opp mot egne 
ressurser. Andre ganger er det et prosjekt som ønsker å jobbe med å kartlegge bruk og ønsket bruk 
av kodeverket. Disse use-casene bør alle dekkes av samme underliggende pla�orm.  

Tilgang �l det underliggende rå formatet  

Mange av terminologiene som benytes har en avansert underliggende struktur. Denne strukturen 
kan ivareta gruppering og hierarkisk oppbygning av kodeverket. O�e publiseres de norske sub-set-
tene som flate filer. Det er en effek�v og enkle måte for systemer som skal importere disse.  

Sam�dig ser vi at vi med økende grad av prosess- og beslutningsstøte trenger å vite noe mer om 
sammenhenger i kodeverket. Da er det ønskelig og nødvendig å få �lgang �l det opprinnelige forma-
tet, og gjerne med de norske oversetelsene.  

Forvaltningsmodell (ikke-teknisk)  

Det jobbes med å innføre SNOMED-CT i Norge. Jeg tar dete som et eksempel på behovet for en 
dynamisk, levende og fleksibel forvaltningsmodell. Som vi alle vet er SNOMED-CT et svært kodeverk. 
Det vil ikke være formålstjenlig å oversete alt og heller ikke dekkende å definere hvilke koder som 
skal være med.  Derfor må det etableres en løpende forvaltningsmodell hvor helsetjenesten kan 
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melde inn behov for koder, bruken av disse og eventuelt oversetelse. På den måten kan vi dekke 
behovene fra fysioterapeuten i privat praksis og helt �l nevrokirurgen på det mest spesialiserte sy-
kehuset i landet.  

 

Støte avanserte terminologier og kobling mellom terminologier  

DIPS som leverandør vil måte støte ganske avanserte terminologier og forvaltning/søk. Sam�dig vil 
det nok komme behov som krever mer avanserte spørringer. F.eks. har vi SNOMED-CT prosjektet fåt 
høre at leverandørene ikke klarer å spørre og bruke dete direkte, men vil være avhengig av en ter-
minologiserver. Det kan være rik�g og da må vi enten vurdere å lage en, kjøpe en eller integrere mot 
en. Dersom vi tenker at også de små aktørene skal ha en mulighet vil det være vik�g at det �lbys en 
sentralisert tjeneste som kan understøte disse behovene. Eksempel på use-case kan være:  

-«Gi meg alle anatomiske koder som har noe med kneet å gjøre» 

-«Gi meg alle prosedyrer og diagnoser som har noe med kneet å gjøre» 

Fürst 
NA 
Epic 

As an EPR Vendor, Epic believes the most important qualities of a nationwide terminology project 
to be specificity (one-to-one mapping to concepts), ease of deployment, ease of maintenance, 
and widespread adoption of standards. These qualities facilitate interoperability between sys-
tems and can also be used to drive national clinical decision support or reporting initiatives. The 
more precise and clear such mapping can be the faster implementation of data exchange can 
happen. 

In our experience with national EPR projects and other large-scale EPR implementations, we have 
found that pre-loading terminology files into local storage and pre-mapping local concepts to na-
tional terms is preferable to real-time identification of terms via a connection to a centralized, 
external terminology server. The former approach provides better system performance and re-
sponse times for end users and allows more graceful handing of exceptions when they arise. 
However, we have extensive experience in writing web services and real-time exchanges and, if 
necessary, we can discuss supporting a terminology service that does not offer the option of pre-
loading of terms.  

 

2. As a vendor of EPR systems, what func�onality is important in regards to content management 
a. What content is supported? 

i. Local? 
ii. Standardized? 

 
Respons: 

DIPS 
Jeg tror kanskje jeg har svart på dete under punkt 1.  

Fürst 
We will access content from external sources (code sets, structured medical knowledge and more), 
but some of this will be replicated into our system for opera�onal reasons. 
Epic 

Epic allows organizations to use locally-configured content (maintained by owning organizations) 
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alongside standardized content derived from industry best practices or national programs.  

It is important that the EPR be able to access all content (including terminology) in a quick and 
efficient way, and we have found that local loading of standardized content (rather than relying 
on a real-time connection to an external server)  leads to improved performance. Epic provides 
support to maintain widely-adopted standard terminologies. 

 

3. As a vendor of EPR systems, what func�onality is important in regards to mapping and transla�on 
of codes and terminologies? 

a. Mapping between standardized-standardized 
b. Mapping between local-standardized 
c. Mapping gap/granularity? 
d. Versioning/version management of terminologies and code systems? 
e. Is the mapping process manual? 

 
Respons: 

DIPS 
Kodeverk og terminologier benytes for å klassifisere fakta. Det vil all�d finnes overlappende termi-
nologier. Både overlappende i form av kodeverk som forsøker å beskrive samme fenomen, og også 
overlappende ved at de er beslektet og har �lknytninger.  

Et eksempel er VOLVEN kodeverket for anatomisk lokalisering, og hvordan dete forholder seg �l 
SNOMED-CT anatomiske koder. Om vi ser for oss at vi gradvis innfører SNOMED-CT på dete om-
råde vil vi i en overgangsfase ha behov for å mappe koder ned �l minste felles mul�plum i mel-
dinger. Dete er selvsagt en transformasjon hvor man taper verdi; f.eks. ved at avsender har kodet 
mediale menisk og dete sendes over som kne.   

Samme eksempel gjelder også der man trekker ut spesifikke koder fra EPJ systemet for å så å grup-
pere dete inn mot et kvalitetsregister.  

Jeg tenker at «mapping» definisjonene må være manuell. Videre at det må være mulig å definere 
at enkelte transformasjoner kan være automa�sk, og at andre krever manuell tolkning. F.eks. kan 
dete gjelde transformasjonen fra eksempelet over med kne. Det vil være mulig å automa�sk trans-
formere fra mediale menisk �l kne. Derimot er det ikke mulig å gå fra kne �l mediale menisk uten å 
fak�sk lese operasjonsbeskrivelsen.  

Et annet område som trenger transformasjon mellom koder og kodeverk er søk eter medisinske 
tjenester. Det enkleste eksempelet er en primærlege som skal slå opp medisinske tjenester for en 
pasient. I sit system bruker sit klassifiseringssystem (ICPC2) og sykehusene bruker ICD-10 for å 
klassifisere pasient. Her vil det være behov for en mapping mellom hvilke �lstander i de ulike ter-
minologiene som passer best med et set medisinske tjenester, prioriteringsveildere, etc.  

Fürst 
Mapping between new code sets, and the exis�ng/historical ones is a key func�on, in order to pre-
serve comparable data across �me in the best way. 
Epic 

a) When mapping between two standards, it is important that both are widely adopted 
and EPR vendors are provided with a standardized translation table that discretely maps 
the elements of each standard.  

b) When mapping between local configuration and national standards, local organizations 
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should create and maintain the translation tables and provide them to the EPR vendor. 

c) To facilitate interoperability between systems, a granular, one-to-one mapping between 
terminologies is ideal.  In some cases, more general mapping may also be appropriate 
(e.g., multiple diagnoses in the EPR correspond to a single standardized term). We rec-
ommend against using a terminology more granular than the mapped codes in the EPR 
(i.e., a single diagnosis potentially corresponding to multiple standardized terms), as this 
can complicate system build and end-user workflows. 

d) Terminologies will need to be maintained and kept up-to-date, either by local organiza-
tions or by the national body. The Epic EPR accommodates multiple versions of termi-
nologies/code systems by indicating effective dates for each. 

e) Generally, content is manually obtained from a third-party or national system and saved 
in a local directory. Epic provides an import utility for bringing this content into the EPR. 
While some amount of manual mapping is unavoidable, consideration in the update pro-
cess can make manual mapping less extensive. For example, when introducing a new 
term to replace an outdated one, the terminology should provide old mapping alongside 
the new one. There is also manual work needed to test and validate mappings. 

 

4. Use and integra�on  
a. We assume that it is a prerequisite that the EHR produces structured data in order for the 

system to integrate and communicate with a terminology server? 
b. What about big data, the possibility to extract meaning from un-structured data? 
c. Thought of as a na�onal terminology server solu�on it would have to handle integra�on 

and  informa�on exchange with a mul�tude of EHR’s. Does [product] integrate with sev-
eral EHR systems in the same technical environment/milieu? 

d. What is required by the EHR vendors, and what precondi�ons have to be placed at the 
vendors in order to achieve a na�onal integrated terminology service?  

e. How does specialist systems that are not fully integrated with the EHR communicate with 
[product], where lies the responsibility to integrate these systems? 

f. What technical standards should the product be based on to support the vendor? 
i. CTS/CTS2? FHIR? 

g. Can terminology services be integrated with the EHR to structure clinical documenta�on 
in real �me? (Run-�me). We see it as unappropriated to download versions of the server 
that are not connected to the real-�me version  

h. Terminology services for clinical decision support rules, procedures, and na�onal quality 
registers? Would the adop�on of these standards into a terminology server be of special 
interest for vendors? 

Respons: 
DIPS 

a) Skjønner ikke helt tankegangen her. Fra mit ståsted er terminologi server en tjeneste som 
man går �l. Det vil ikke være aktuelt at en terminologi server går inn i systemet?? Utover 
dete ser jeg det som åpenbart at en strukturert journal basert på en fornu�ig referanse-
modell (i praksis openEHR som eneste alterna�v her) både krever terminologier for å defi-
nere innholdet og at de strukturere dataene enklere kan transformere �lbake �l konsepter 
som er definert i terminologier og ontologier.   

b) Ja – absolut et vik�g tema. Gjennom ontologier, terminologier og informasjonsmodeller 
(arketyper) er det mulig å koble sammenhenger i ustrukturert informasjon �l klasser og ob-
jekter. Dete vil være et vik�g grunnlag for dataanalyse løsninger.  
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c) Jeg ser for meg at vil bruke en terminologi server på følgende måter:  
1) Eksportere kodeverk som vi kan importere i systemet (offline og asynkront)  
2) Direkte oppslag fra en kjørende EPJ installasjon  

Tenker dete er mindre aktuelt da vi bør ha tjenestene nært systemet med tanke på �l-
gjengelighet. Det kan likevel være en «fall-back» mekanisme dersom kodeverket på for-
hånd ikke er kjent (jmf. Punktet under)  

3) Oppslag i forbindelse med klinisk modellering 
Arketyper og Templater vil kobles �l kodeverk og kodeverkslister i en terminologi 

4) Spørringer mot strukturerte data må kunne gruppere koder i grupper for å skape me-
ning (f.eks. finne alle med sår på venstre under ekstremitet). Her må man både defi-
nere hva et sår er og hvilke organer som �lhører venstre under ekstremitet. Når dete 
er definert er resten vanlige og standardiserte spørringer mot strukturerte data på en 
åpen informasjonsmodell (AQL). 

d) Ikke sikker. 
e) Ikke sikker  
f) Teknologi er ikke det avgjørende her, men det bør defineres en standard teknologi for inte-

grasjon med terminologi servere. Videre må det være definert et spørrespråk for termino-
logier og koblinger mellom disse og internt i disse.  

g) Merk at dete s�ller ekstreme krav �l oppe �d og �lgjengelighet. Her er det en rekke ulike 
use-case som skal ivaretas. Enkelte løsninger krever avanserte spørringer hvor det er hen-
siktsmessig å benyte en «tung sentralisert» tjeneste. Andre use-case vil fungere utmerket 
med distribuerte terminologier.  

h) Ja – det er bra å ikke begrense hva som kan/skal forvaltes i en slik tjeneste. Det er åpenbart 
at vi trenger en sentral (nasjonal) tjeneste for å forvalte beslutnings- og prosesstøte defini-
sjoner, kodeverk for disse og sammen med arketyper.no utgjøre et ak�vt fundament for 
utvikling av informasjonsmodeller i eHelse Norge.  

Fürst 

The SLA of the na�onal terminology server will impact hos it may be used in EHR. We assume that 
integra�on func�ons are available for query. 

Epic 

a) Epic produces a great deal of structured data and supports HL7 and C-CDA formats for 
communicating with external systems. If the format required to communicate with a 
terminology server is different, additional development may be required to support the 
integration.  

b) In general, interoperability with third-party systems requires structured data, whether 
or not these data are part of standardized terminologies. For structured data not part of 
standard terminologies, we provide the capability to group concepts (e.g., procedures, 
labs, etc.) Epic does provides a standard architecture for integrating with third-party nat-
ural language processing (NLP) systems, such as Nuance. Users can use the NoteReader 
activity on textual notes to extract discrete, actionable information about a patient’s al-
lergies, medications, and problems and add that data to the patient’s chart, making it 
available for decision support and analytics. We would have to work with you and your 
third-party NLP vendor to determine whether this functionality can be made available in 
Norway. 

c) Epic can handle information exchange from and to other EHR vendors. The exchange 
happens via the industry standard formats (HL7, FHIR etc.). If the format required to 
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communicate with a terminology server is different, additional development may be re-
quired to support the integration. Epic is also able to associate multiple terminology 
identifiers with one concept stored locally.  

d) EHR vendors should be permitted to load terminology files into local storage and map 
local concepts to national terms. Loads and mappings that happen ahead of time as part 
of system implementation (rather than via real-time exchange with an external server) 
provide a better experience for end users by improving performance and streamlining 
the process for resolving coding exceptions  (e.g., if multiple national terms map to the 
same local concept). Specific and unique mapping of national vocabulary terms to local 
concepts is also important. The more precise and clear such mapping can be the faster 
implementation of data exchange can happen. 

e) Epic supports industry-standard HL7 and C-CDA communication with specialist systems. 
If a given third-party vendor does not support industry-standard interoperability, we 
work with the healthcare organization and the third party to discuss other options 
(which may include chargeable development). One of the most challenging aspects in 
such communications is the mapping of concepts between the communicating systems 
– both need to be “speaking the same language”. National vocabularies should be spe-
cific, up-to-date, and maintain correct level of granularity (not too specific, not too ge-
neric). 

f) While we support several of the FHIR resources, we do not yet support FHIR’s termi-
nology service or the HL7 CTS/CTS2 services. As mentioned before, we believe that 
preloading terminologies and mapping them to local content enhances the user expe-
rience for our software. However, we have extensive experience in writing web ser-
vices and real-time exchanges and, if necessary, we can discuss supporting a terminol-
ogy service that does not offer the option of pre-loading of terms.  

g) As noted in our responses above, we have the technical capability for real-time inter-
action with an external terminology server and would work with you to determine any 
additional development that might be necessary for connecting with your specific in-
frastructure. However, in our experience, the performance and workflow benefits of 
a pre-loaded and pre-mapped vocabulary outweigh the potential standardization ben-
efits of real-time integration. This is particularly true when terminology updates occur 
at predictable intervals.  

h) Epic can use standardized terminologies for clinical decision support, quality registers, 
and to support best-practice procedure documentation. Building terminologies tai-
lored to these needs and centralizing nationwide best practices in these areas would 
be very beneficial for EPR vendors. 

 

 

5. As a vendor of EPR systems, what func�onality is important in regards to architecture and infra-
structure 

a. Architecture for terminology servers 
b. What necessary infrastructure is required for a na�onal terminology service? 

 
Respons:  

DIPS 
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a) Det må foreligge en master for kodeverk på nasjonalt nivå. Denne skal systemene benyte 
for oppslag og synkronisering av eventuelt lokale kopier.  

b) Terminologiserveren må kunne levere moderne tjenestegrensesnit. Brukergrensesnitet 
må støte ulike roller og diverse arbeidsflyter. Det bør være mulig å gi ulike brukergrupper 
�lgang �l deler av kodeverkene og ha ulike funksjoner inn mot disse. Tenker da på review, 
editor, QA, comments, sub-set definisjon, etc. For oss bør en terminologiserver kunne 
støte ulike backend systemer for persistens av data og de bør kunne deployes på «van-
lige» pla�ormer.  

Fürst 

NA 

Epic 

As noted above, Epic’s preference is to receive timely and machine-readable versions of the 
terminology that can be pre-loaded and pre-mapped on a periodic basis. This method has 
been successful even in our largest EPR implementations and we believe it provides a 
smoother experience for end-users.  

Real-time terminology access is also technically feasible. In order for such an infrastructure to 
be successful, it will require appropriately specific terminologies, fast and reliable communi-
cations, and graceful failure handling (i.e. protocols to use if the server is not available, han-
dling of mapping errors, etc.). We would work closely with you to determine whether devel-
opment would be required for Epic to connect with your chosen architecture 

 

6. Trends in the marked 
a. What technologies are emerging? 

Respons: 
DIPS 

NA 

Fürst 

NA 

Epic 

Epic follows trends and emerging technologies in the area of terminology management 
closely. One trend we have observed is that terminology vendors are beginning to offer not 
only terminology content, but also services that allow on-demand, or periodic automatic up-
dates of distributed content to their consumers. These vendors are also starting to acquire 
distribution licenses for additional code sets and other content, allowing healthcare organiza-
tions to work through a single terminology vendor for licenses and updates to content from a 
variety of sources. We have also observed the emergence of SNOMED-CT as a leading inter-
national code set. 

For the reasons noted above, our current recommendation is for healthcare organizations to 
pre-load terminology locally, rather than use an external terminology server. For this reason, 
we have not yet implemented FHIR’s terminology service or HL7 CTS/CTS2 services. However, 
we are familiar with these standards and would be happy to discuss them with you further 
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should you wish to pursue a centralized terminology strategy. 

 

The scenarios are built on the future use of ontology based terminologies such as SNOMED-CT. Please 
add scenarios of importance to you as a vendor, also for classifica�ons such as ICD-10 

7. Given the following scenarios, how would [product] support the workflows portrayed?  
a. A clinician is using his EHR and underlying third party applica�ons to produce an structured 

admission report. Clinical variables, diagnoses, processes, quality register data etc. will au-
toma�cally be coded through communica�on with the terminology server, where an auto-
ma�cally mapping between code sets and terminologies against a chosen reference termi-
nology.    

 
b. A clinician working at the hospital is wri�ng a discharge report on a pa�ent. The report is 

made up of structured data modeled a�er the hospitals chosen informa�on model10. This 
informa�on model is mapped to a Norwegian version of SNOMED CT in a na�onal termi-
nology server. The discharge report is sent to the municipal health care, where the pa�ent 
is transferred to a�er his hospital stay. The municipal health care uses a different infor-
ma�on model in their EHR, but this model has also been mapped to SNOMED CT in the 
na�onal server. Because of this, the informa�on in the discharge report can be portrayed 
correctly in the municipal HER, even though the data is structured a�er different infor-
ma�on models. 

Respons: 
 DIPS 

Case b legger �l grunn at SNOMED CT er en ontologi/kodeverk som egner seg for komplekse kli-
niske konsepter. Dete er en påstand som mange vil hevde ikke er gjennomførbar. Rasjonale for å 
finne en ordentlig referansemodell, som openEHR, er jo å finne en spesifikasjon og formalisme som 
gjør det mulig å definere, registrere og hente ut klinisk strukturerte data. Derfor mener jeg dete 
use-caset må involvere en delt informasjonsmodell for å gi ønsket effekt. Dersom systemene IKKE 
deler samme informasjonsmodell må de ulike systemene uanset forestå sin mapping med avsen-
derens modell og kodeverk.  

Annet:  

Det finnes en rekke kodeveiledere som publiseres som fritekst i dag. Dersom systemene skal be-
nyte seg av dete for å �lby beslutningsstøte/-veiledning er det nødvendig at dete også publise-
res strukturert og versjonert sammen med oppdatering av kodeverk og veiledere.  

Dete gjelder også forvaltning av kodeverkenes sub-set; f.eks. der ICD10 koder fases ut og erstates 
av andre. Dvs. der du før brukte kode A bør/skal du nå bruke kode B. Dete bør systemene kunne 
mota strukturert for å ny�ggjøre seg av.  

 Fürst 

a) This is an interes�ng, but advanced, scenario. 
b) Yes please. 

Epic 
a) All these concepts (diagnoses, clinical variables, etc.) are discrete records in our system. Dur-

ing clinical documenta�on the end user picks the appropriate local record that represents 
 
                                                                                                                                                                                     

10 Informa�on model based on openEHR archetypes 



26 

the concept in the underlying databases. Our preference is to pre-map concepts to termi-
nologies, as this allows end users to validate their choices at the point of documenta�on 
without the delay introduced by communica�on with an external terminology server. Pre-
loading rela�onships also facilitates “off-line” mapping of concepts, in scenarios where no 
user is manipula�ng the data directly (e.g., compiling a report). Mappings could also be ob-
tained through real-�me communica�on with an external terminology server.  

b) The discharge report is auto-populated by the structured data already entered in the pa-
tient’s chart during their admission. If there is a format that the organization and the mu-
nicipal health care can communicate in, then the terminologies can be sent to them in that 
format so the system can take care of the mappings.  
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6 Kunnskapsoppsummering 
Kapitlet skal gi en kunnskapsoppsummering basert på �lgjengelig, relevant literatur og �dligere erfa-
ringer fra sammenlignbare miljøer. 

6.1 Common Terminology Services 2 
Over de siste to �årene har det vært gjort flere forsøk på å spesifisere en standard for terminologiser-
vere og �lhørende API. Common Terminology Services 2, hereter CTS2, er en modell som bygger videre 
på spesifikasjonene i Common Terminology Services (CTS), med mål om å bygge og standardisere en 2. 
release. CTS2 har som mål å standardisere en modell og spesifikasjoner for håndtering av terminologier 
i et miljø. Fordelen ved at samtlige terminologitjenester følger standardene foreslåt i CTS2 er at man 
vil kunne kjøre på samme infrastruktur og øke interoperabiliteten på kryss av både applikasjon og ter-
minologi (8). 

CTS var i utgangspunktet publisert gjennom HL7 og ISO, der siste versjon (CTS1 v1.2) kom i 2004. CTS 

var ment kun �l å aksessere et kodeverk, og ikke være et grensesnit for vedlikehold eller forvaltning 
av terminologier. CTS2 åpner for å utvide denne funksjonaliteten, og definerer blant annet funksjonelle 
krav for å oppnå netopp dete.  

Grunntanken med CTS2 er at prinsippene kan være med på å ta være på det seman�ske innholdet i 
data når man for eksempel skal flyte/utveksle data mellom systemer eller terminologier, koble fritekst 
�l strukturert innhold. Det er sam�dig vik�g å presisere at CTS2 i seg selv verken er programvare eller 
hardware, men heller en foreslåt standardv.  

CTS2 blir i motsetning �l CTS utviklet i regi av Object Management Group (OMG), og ikke HL7. I �llegg 
�l å skulle supplere funksjonalitet fra foregående versjon, er det i CTS2 også definert API-er som støter 
integrasjon mot journalsystemer. CTS2 er i dag i bruk blant annet i Mayo klinikkens terminologiserver, 
LexEVS. 

NEHTA, med flere, oppgir at CTS/CTS2 er for komplisert �l bruk i terminologiservere, og ikke leverer 
�lfredss�llende. Standarden brukes derfor ikke i den australske modellen. 

6.2 HL7 FHIR 
FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) er en ny standard fra HL7 som støter utvikling av 
terminologitjenester. FHIR er basert på ny web-teknologi (blant annet REST, XML/JSON). FHIR bygger 
videre på HL7 versjon 2, 3 og CDA, men har fokus på at den skal være enklere å forstå og å implemen-
tere enn de �dligere HL7-standardene. Selv om FHIR er tat i bruk i flere sammenhenger er det forelø-
pig en «dra� standard», det vil si at den fortsat er under utvikling. FHIR Terminology Service overlap-
per delvis med CTS2. 

6.3 Vik�ge funksjonsområder 
Gjennom en systema�sk literaturgjennomgang (9) er det iden�fisert og publisert et set med nød-
vendige tjenester og funksjoner. Funksjonene beskriver og avgrenser interaksjonene mellom en ter-
minologiserver og andre systemer, og kan derfor være relevante i vurderingen av terminologiservere i 
en nasjonalt miljø. 

Funksjonsområdene presentert i studien deler seg i to hovedkategorier: forvaltning og tilgang. For-
valtning omtaler nødvendige funksjoner og tjenester for håndtering og sikkerhet av terminologier og 
innhold i tjenesten, mens tilgang omhandler funksjoner som querying, mapping og ord/tekst norma-
lisering. Basert på disse spesifikasjonene u�ørte forfaterne også en modenhetsvurdering av de �l-
gjengelige terminologiserverne i 2009. Konklusjonen var da at funksjon for querying og prosessering 
av naturlig språk, og at standardisering med formål om interoperabilitet bør begynne med disse funk-
sjonsområdene.  
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Forvaltning 

Funksjon Beskrivelse 

Legge �l Legge �l konsepter, forhold, atributer og andre egenska-
per �l terminologi(er). Dete kan inkludere å legge �l store 
dataset fra teks�iler. 

Slete Sle�ng av Legge �l konsepter, forhold, atributer og 
andre egenskaper �l terminologi(er). 

Omskrivning og erstatning Terminologi og �lhørende egenskaper kan brukes av eldre 
systemer eller dekan eksistere i lagrede data. Funksjonali-
tet for å håndtere overgangen fra eldre �l oppdatert ter-
minologiversjoner er nødvendig. 

Utvikling Tradisjonelt fokuserer terminologiservere på bruk, men 
funksjonalitet bør også eksistere for utvikling av (nye) ter-
minologier 

Verifisering Terminologservere bør inneholde mekanismer for automa-
�sert terminologiverifisering. Dete for å sikre konsistens 
og soliditet i terminologiene, noe som er avgjørende for 
systemer som utveksler data med serveren. 

Sikkerhet og personvern Avhengig av innhold, kan terminologiserveren inneholde 
sensi�v informasjon, og begrenset �lgang kan være nød-
vendig. Sikkerhet- og personvernhensyn må derfor tas.  

Skalering og utvidelsesmuligheter Terminologiserveren bør ha mekanismer for å legge �l og 
�erne moduler (so�ware/moduler, teknisk infrastruktur). 

Bruk- og ressursovervåkning Bruk bør kunne logges for senere bruk i systemop�malise-
ring eller sikkerhetsovervåkning. 

Ressursfordeling, distribusjon, planlegging Terminologiservere bør ha mekanismer for å forvalte og 
planlegge fordeling og bruk av sine tekniske ressurser.  

 

Tilgang 

Funksjon Beskrivelse 

Querying Querying begynner med grunnleggende forespørsler om 
informasjon og utvikler seg �l komplekse forespørsler som 
grenser �l kunnskapsutvikling og prosessering av naturlig 
språk: 

• Opplistning av konsepter og �lhørende informasjon. 
• En måte å hente en unik ekstern iden�fikator for hvert 

enkelt konsept. 
• Funksjon for å hente atributverdier som støter over-

setelse �l andre kodeverk 

For u�yllende liste se kildei 

Generering av koblinger Funksjon for å skape koblinger/mapping. 

Naturlig språk og anatomisk lokasjon Funksjonalitet for å binde naturlig språk og terminologi: 

• Normalisering av ord 
• Fullføring av ord (pn=pneumokokk) 
• Stavekontroll 
• Synonymordbok 



29 

• Fullføring av terminologi (turner= Turners syndrom) 
• Anatomisk lokasjon (lårbeinet=femur) 

Terminologisk interoperabilitet Mekanismer som lar terminologiserveren utveksle og 
bruke informasjon fra eksterne og interne systemer, for 
eksempel mapping av ytre terminologier, eller etablere 
forskjeller mellom terminologier. 

 

De ovennevnte funksjonsområdene kan sammen med spesifikasjonskravene i CTS2 ses på som et vei-
ledende rammeverk for videre utredning eller anskaffelse av en nasjonal terminologiserver. Eter inn-
spill fra leverandørsiden kan man ikke forvente å finne produkter som følger kravene i CTS2 i sin hel-
het. 

6.4 Klinisk beslutningsstøte 
Klinisk beslutningsstøte er i rapporten brukt om IT-verktøy som kombinerer medisinsk og helsefaglig 
kunnskap med pasientopplysninger for å gi støte �l å ta beslutninger i utredning, pleie, og behand-
ling av pasienter. Definisjonen som er brukt er hentet fra Helsedirektoratets rapport om beslutnings-
støte. 

 

Definisjon Elektronisk beslutningsstøtte er IT-verktøy som kombinerer medisinsk, helsefaglig og 
annen kunnskap med individuelle pasientopplysninger for å understøtte beslutninger 
i utredning, pleie og behandling av pasienter. (10) 

 

For lesbarhetens skyld er avsnitet om prosess- og beslutningsstøte fra Felles standardisert termino-
logi – vurdering av SNOMED CT gjengit her. 

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, ra-
diologisystemer, m.m.) I tillegg må det være mulig å håndtere at begrepene finnes i ulike detaljerings-
grader. 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 s.30 
 
I Nasjonal IKTs Tiltak 50 «Kunnskapsbasert pasientplanlegging» påpekes det at:  

1. Strukturerte, kodifiserte data i EPJ/PAS’et og i de kliniske anbefalingene. 
2. Forfaterverktøy med støte �l å organisere og kommunisere i utvikling av nye kunnskapsgrunn-

lag. 
3. Prosedyrebank med arkivering og versjonering og mulighet for å filtrere prosjekter som er un-

der arbeid, �l godkjenning og godkjent i hvilken ins�tusjon. Dete innebærer at det må finnes 
en mulighet for å publisere kunnskapsgrunnlag under arbeid som blir synlig for brukere som er 
pålogget.  Det må også være andre visning-moduser som viser arkiverte prosedyrer, og hvor 
mange versjoner det finnes av hver enhet. I �llegg må det være en løsning for å vise hvilke 
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kunnskapsgrunnlag som er godkjent for bruk i hvilke ins�tusjoner. En retningslinjeforfater bør 
også få mulighet �l å se hvor o�e kunnskapsgrunnlaget er blit lastet ned, og evt hvor o�e det 
er blit brukt som dokumentasjon i EPJ.       

4. Regelmotor med mulighet for passiv kunnskapsstøte, ak�v kunnskapsstøte og prosesstøte 
og �lhørende GUI som gjør det enkelt å legge inn endringer eller helt nye regler og integrasjon 
med  

5. EPJ/PAS hvor det må være mulighet for rolle�lpasninger, slå av og på forskjellige regler. 

Det vil være naturlig å anta at en nasjonal terminologiserver vil ha en rolle i dette miljøet, blant annet 
for å kunne gjøre sanntidsoppslag og spørringer mellom regler, informasjonsmodeller og terminolo-
gier (11). Prosjektet er kjent med at Direktoratet for e-helse allerede har beslutningsstøtte i EPJ/PAS 
som et fokusområdet, og at løsninger fra blant annet Decisive innenfor regelstyring/regelmotor og 
beslutningsstyring vurderes. Dette fokusområdet er videre omtalt i Nasjonal IKTs Tiltak 48 «Klinisk 
dokumentasjon for oversikt og læring», som omhandler primær- og sekundærbruk av strukturert do-
kumentasjon, herunder prosess-støtte. 

6.5 Mapping mellom terminologier og kodeverk i en løsning 
Basert på de resultatene vi har fåt gjennom semistrukturerte intervjuer med leverandører av EPJ-sys-
temer og terminologiservere har vi dannet oss et bilde av begrepet «mapping». Dete er en funksjo-
nalitet som er inkludert i tjenesten. Dete kan være å «mappe» ontologibaserte terminologier mot en 
referanseterminologi som SNOMED-CT der vi av erfaring vet at dekningsgraden er varierende. Dete 
kan være «mapping» av egendefinerte/oversate versjoner av for eksempel ICD-10 �l SNOMED-CT. Et 
annet område som trenger transformasjon mellom koder og kodeverk er søk eter medisinske tjenes-
ter. Det enkleste eksempelet er en primærlege som skal slå opp medisinske tjenester for en pasient. 
Legens system bruker sit klassifiseringssystem (ICPC2) og sykehusene bruker ICD-10 for å klassifisere 
pasient. Her vil det være behov for en «mapping» mellom hvilke �lstander i de ulike terminologiene 
som passer best med et set medisinske tjenester, prioriteringsveiledere, etc. Det vi ser er at verktøy-
ene som �lbys hos leverandører for mapping og oversetelse er av administra�v karakter. Dete gir 
god støte i en prosess, men oppgaven krever mange kliniske ressurser, både i oversetelses og vedli-
keholdelsesfasen. 

Videre at det må være mulig å definere at enkelte transformasjoner kan være automa�sk, og at andre 
krever manuell tolkning. Når det kommer �l ontologibaserte terminologier og fram�dige muligheter 
for prosess- og beslutningsstøte i EPJ systemene er dete mere usikkert. Ved å oversete deler av en 
ontologibasert terminologi begrenser man muligheten for å kunne utnyte det hierarkiske systemet i 
innholdet. Sam�dig vil en oversetelse kompromisse seman�kken i hvert enkelt begrep og muliggjøre 
feiltolkinger. Basert på dete kan det være hensiktsmessig å bruke de originale versjonene av termino-
logier (i sann�d) for å utnyte hierarkiet i beslutningsstøtesammenheng. Sam�dig vil man unngå bruk 
av manuelle ressurser i forbindelse med «mapping» da dete allerede er gjort mellom flere termino-
logier i engelsk versjon 

6.6 Oversetelse av terminologier 
Dete delkapitlet baserer seg i stor grad på de samme tankene som i foregående kapitel som om-
handler «mapping». Da vi allerede er kjent med den informasjonen som er framlagt av Direktoratet 
for e-helsevedrørende fram�dig nasjonal strategi for bruk av SNOMED-CT, og støter dete kan våre 
refleksjoner sees på som et �llegg �l dete basert på arbeidet mot en nasjonal terminologi server. Vi 
ønsker i fram�den og bruke ontologibaserte terminologier som basis for prosess- og beslutnings-
støte, samt �l automa�sk høs�ng av informasjon �l kliniske kvalitetsregistre, og felles prosedyrer �l 
bruk i kliniske behandlingsforløp. I en slik sammenheng er det vik�g at det hierarkiske systemet i ter-
minologien oppretholdes. I en prosess hvor terminologier oversetes vil det være svært ressurskre-
vende å basere en oversetelse på dete. I �llegg vil vi fram�dig måte mappe andre terminologier 
mot SNOMED-CT som referanseterminologi i en slik server. Her vet vi allerede at ICNP blir nødvendig 
å ta inn, spesielt i forhold �l bruken av sykepleiediagnoser (12). I �llegg vet vi at ICD-11 er i ferd med å 
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bli lansert. Vi vet også at ICD-11 i motsetning �l ICD-10 vil være ontologibasert, mere u�yllende, og 
dermed mere kompleks å oversete/mappe enn sin forgjenger. 

6.7 Arketyper 
Det nasjonale biblioteket for standardiserte (strukturerte) data, arketypebiblioteket vil i fram�den ut-
gjøre en vik�g faktor for utnytelse av seman�sk interoperabilitet i en samlet helsetjeneste. Klarer vi i 
Norge å bygge et nasjonalt konsensusbasert bibliotek for alle strukturerbare elementer som ønskes 
delt mellom helsetjenester, �l brukt for beslutningsstøte eller kvalitetsregistre, samt for prosedyrer 
vil interoperabiliteten øke ekvivalent med den høye graden av seman�kk som er oppnådd (13, 14). 
Ingen land i verden har �l nå klart å oppnå nasjonal konsensus av en slik omfatende karakter. Betyd-
ningen av dete er enorm, men forutseter at vi finner en felles løsning der den konsensus baserte de-
len av arketypene frigjøres fra informasjons modellen (openEHR) eller at vi parallelt bygger et biblio-
tek av FHIR ressurser eter hvert som disse produseres. På disse måtene sikrer vi at et frit antall kli-
niske informasjonsmodeller kan operere i samme miljø, eller som i denne sammenhengen operere 
mot den samme terminologiserveren hvor meningsinnholdet �l kliniske data er entydig definert (15). 

6.8 Literatursøk 
Målet med literatursøket var å finne relevante ar�kler om terminologiservere/tjenester. Vi har u�ørt 
søk i PubMed og Google Scholar. 

Flere synonymer for denne typen tjenester og teknologi er benytes i fagliteraturen, blant annet: 
«terminology server», «terminology service», «terminology tool». Søkeordene brukt her har derfor 
variert, og vi har med vilje kastet netet bredere enn å kun inkludere terminologiservere da dete ville 
utelat relevante treff. 

Søk i Pubmed med søkestrengen «terminology serv*OR terminology tool*» ga 90 treff.  

Ved bruk av Mesh-termen, "Terminology as Topic", i �llegg �l søkestrengen over, ble antall treff redu-
sert �l 47. 

Det viste seg at en del relevante ar�kler ikke er tagget med Mesh-termen "Terminology as Topic", og 
et mindre antall er ikke tagget med Mesh-termer i det hele tat. Vi valgte derfor å ta utgangspunkt i 
de 90 ar�klene som ble iden�fisert i søket uten bruk av Mesh. Ved å gå gjennom abstractene redu-
serte vi antall relevante ar�kler �l i overkant av 40. 

Bruk av den samme søkestrengen i Google Scholar gav i overkant av 3900 treff.  

Begrensning �l søk bare i �tel reduserte antall treff �l ret over 100. Ved gjennomgang av disse fant 
vi en del nye ar�kler som vi ikke fant i PubMed-søket. 

Vi foretok et nyt søk i Google Scholar, denne gangen søkte vi eter samme søkestreng som over, men 
denne gangen søkte vi i hele dokumentet. I �llegg begrenset vi søket �l kun å omfate dokumenter 
som inneholder en av strengene CTS/CTS2/FHIR. Søket returnerte i overkant av 150 treff. 

Her fant vi også noen nye dokumenter som vi ikke fant i de to foregående søkene. Vi endte derfor opp 
med 57 ar�kler, som er listet under. 
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7 Terminologitjenester i et fram�dsperspek�v 
Dersom e-helsefeltet følger utviklingen vi ser hos helse�lbydere i USA vil samhandlingen mellom pasi-
enter og helsearbeidere ved hjelp av e-helseløsninger øke i frem�den. Informasjonsutveksling som 
�dligere har forgåt ved hjelp av spørreskjema på papir, senere via web løsninger, vil flytes over �l 
personlige apper for samhandling med helsetjenesten (16). Utviklingen vi allerede ser i Norge og Dan-
mark er at for eksempel KOLS pasienter tar velferdsteknologi i bruk for samhandling med helse�lby-
dere for å unngå forverringer i helse�lstanden som typisk kunne ført �l sykehusopphold. Eksempler 
på dete er EPITAL prosjektet i København og Helse@hjemme (�dligere KOLS Kofferten) ved Stavanger 
universitetssykehus. Mange andre eksempler på denne trenden finnes også. For å oppnå interopera-
bilitet mellom systemene som helsetjenesten �lbyr og verktøyene som pasientene kommer �l å be-
nyte er det behov for terminologi- og ontologitjenester. En må sikre at begrepene som pasientene 
benyter og data fra sensorer og medisinsk utstyr hos pasienten blir �lgjengelig som underlag for be-
slutninger. Disse beslutningene har et potensiale �l å redusere helsetjenesteforbruket eller øke det, 
siden å vente for lenge kan medføre økt behov for innsats fra helsetjenesten. Alterna�vt kan pasien-
ten overvurdere det reelle behovet og føre �l unødvendige henvendelser �l helsetjenesten. Unød-
vendig helsetjenesteforbruk er beregnet �l 51 millioner konsultasjoner av NHS (17). Målsetningen på 
dete feltet må derfor være å gi pasienten �lgang �l et beslutningsgrunnlag som fører �l et op�malt 
helsetjenesteforbruk og at underlaget som pasienten benyter for sine beslutninger også skal være 
�lgjengelig for, og interoperabelt med, helsetjenestens systemer. En studie gjennomført ved NSE pe-
ker på behovet for modellering av kliniske informasjonsmodeller som skal benytes i pasientens verk-
tøy, samt at en sikrer at begrepsapparatet som systemene benyter er forståelig for pasientene (18). 
Dersom pasienten ikke forstår, misforstår, eller ikke har �lgjengelig en entydig og forståelig definisjon 
av et medisinsk begrep, er det en risiko for at uheldige hendelser kan inntreffe. I et slikt fram�dssce-
nario vil ikke tradisjonelle terminologitjenester være �lstrekkelig for å ivareta interoperabilitet mel-
lom pasientens verktøy og helsetjenestens systemer. Vi må da ta i bruk tjenester og systemer fra ”lin-
ked open data” (LOD) ini�a�vet  eller seman�sk web (19). Fordelen med denne metoden er at den 
utvikler seg dynamisk, kon�nuerlig og gir frihet �l hvem som helst å definere det seman�ske innhol-
det i data. Denne mekanismen gir mulighet �l entydig å definere problema�sk temaområder som �d, 
mul�media, medisinske begreper, ak�vitetsdata fra en stort utvalg av ak�vitetsmålere, etc. Forskning 
støter seg allerede �l bruk av LOD i økende grad (20). Utvikling av dete området vil derfor øke beho-
vet for å ta i bruk dete alterna�vet i årene som kommer etersom resultater fra forskning tas i bruk i 
helsetjenesten.   
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8 Drø�ing 
Mulighet �l seman�sk interoperabilitet mellom fagsystemer, helsepersonell, pasienter og kliniske fag-
områder har lenge vært et krav for effek�v informasjonsutveksling og -utny�ng. U�ordringer med 
proprietære, lokale, og silobaserte løsninger har i lang �d preget systemporteføljen i helsetjenesten, 
ikke bare i Norge men også internasjonalt. Bruken av terminologiservere som en brikke for å oppnå 
større grad av seman�sk interoperabilitet har lenge vært anset et alterna�v, og man ser at bruken nå 
begynner å utbre seg også utenfor forskningsarenaene (9, 21). I økende grad ser man også at kliniske 
fagsystemer i stor grad er basert på strukturerte data, selv om det kan påstås at markedet fortsat er 
umodent. Bruken av standardiserte (ontologibaserte) terminologier som SNOMED CT og kodeverk 
som LOINC, og utallige lokale kodeverk og terminologier øker, og det s�ller større krav �l hvordan 
disse håndteres og distribueres. Pasientsikkerhet, kvalitet og effek�vitet er tydelige gevinster ikke 
bare for primærbruk av data, men også sekundærbruk. 

Seman�sk interoperabilitet kan oppnås gjennom en felles forståelse og bruk av kliniske terminologier, 
der en terminologi er definert som “…body of terms used with a particular technical application in a 
subject of study, theory, profession, etc” (22). Terminologiservere representerer tjenester og funksjo-
nalitet for å støte fagapplikasjoner for op�mal bruk av terminologi og kodeverk. Det er ekstremt kre-
vende å bygge all logikk relatert �l bruk av terminologier inn i den enkelte applikasjon. Selv om det er 
mulig, er det et løsningsalterna�v som sjeldent blir anbefalt i literaturen, også fordi kostnader og res-
sursbruk rundt terminologiservere i stor grad er forbundet med forvaltning og håndtering av innhold i 
serverenibid. Et annet argument for å satse på en nasjonal terminologiserver, er at det kan forhindre et 
framspring av lokale løsninger. En terminologiserver vil være der terminologier blir installert for å �l-
gjengeliggjøre siste versjon for alle konsumerende fagapplikasjoner. Med all�d oppdaterte data kan 
en terminologiserver �lby tjenester som søk på konsept for systemer som ikke støter dete. Andre 
vanlige tjenester inkluderer å svare på spørringer om et begrep er med i et git referanseset, og å få 
mappet et begrep �l et annet kodeverk (23).  

Det er fram�dig helt nødvendig at kodeverkene forvaltes med streng seman�sk versjonering. Det må 
aldri være slik at vi får endringer som ikke er bakover kompa�ble.  Dete er hovedformålet med å 
gjøre en slik tjeneste nasjonal og sann�dsoppdatert. Dete gjelder spesielt norske sub-set av kode-
verk, men også ontologibaserte terminologier som vi har mindre kunnskap om i forhold �l prak�sk 
utnytelse. Vi ønsker en rela�vt enkel oversikt over alle nasjonale kodeverk og ontologibaserte termi-
nologier som er i bruk og har vært i bruk. Dete i motsetning �l dagens system hvor kodeverkene er 
spredt på flere steder og flere formater. Utover dete ser vi at «mapping» mellom kodeverk generelt 
er �dkrevende prosesser som krever manuelle ressurser med sterk faglig �lknytning. Mange kodeverk 
og terminologier er allerede «mappet» i sin originale versjon, og det kan derfor være hensiktsmessig 
å bruke disse for enkelte forhold. Sam�dig er det nødvendig å oversete samt utvide kodeverk og ter-
minologier, i disse �lfellene vil «mapping» prosessen være manuell. Flere leverandører leverer modu-
ler i terminologi servere som støter slike «mapping» prosesser. Vi ønsker uanset å presisere at dete 
er �dkrevende prosesser. Sam�dig ser vi nyte av yterligere diskusjon vedrørende oversetelse av on-
tologi baserte terminologier; vil behovet for å utnyte hierarkiet i terminologien begrenses ved over-
setelse, da spesielt i et fram�dig scenario hvor beslutningsstøte undergår nasjonal standard. 

Generelt anser vi tjenester som inneholder kodeverk for diagnos�sering samt andre kodeverk sam-
menlignbart med hva som ligger i VOLVEN i dag som godt dekket internasjonalt. Derfor har vi valgt å 
fokusere spesielt på ontologibaserte terminologier og hvordan disse er implementert og kan imple-
menteres i overskuelig fram�d. Utover dete har vi også beskrevet et fram�dsscenario med fokus på 
innbygger/pasient, seman�sk web, og pasientorientert informasjon. Kort beskrevet ser vi et uhildet 
potensiale innenfor dete området. Vi har vist at det at det finnes et stort potensiale for hva som 
kan/bør standardiseres på nasjonalt nivå når en slik tjeneste er etablert, sam�dig som dete kan 
kreve nytenkning når det kommer �l oversetelse og mapping. Vi har videre valgt å fokusere på betyd-
ningen av «felles informasjonsmodell» eller modeller, og/eller betydningen av et nasjonalt standardi-
sert variabelbibliotek av konsensusbasert informasjon da dete øker interoperabiliteten og dermed 
utnytelsen av en nasjonal server. 
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9 Vedlegg 

9.1 Use case/brukerhistorie 
 

1. Kliniker arbeider i EPJ og underliggende applikasjoner med å skrive innkomstjournal for en pa-
sient i et strukturert format. Kliniske variabler, diagnoser, prosesser, kvalitetsregister data, og 
beslutningsgrunnlag vil automa�sk kodes gjennom kommunikasjon med terminologiserveren 
hvor det igjen foregår en automa�sk mapping mellom kodeverk og terminologier mot en valgt 
referanseterminologi. 

 

2. Kliniker i spesialisthelsetjenesten skriver epikrise på utskrivningsklar pasient. Epikrisen u�or-
mes strukturert eter sykehusets informasjonsmodell (arketyper). Denne informasjonsmodel-
len er i den nasjonale terminologiserveren mappet �l norsk-språklig versjon av SNOMED CT. 
Epikrisen sendes og gjøres �lgjengelig i kommunehelsetjenestens EPJ. Her brukes en annen 
informasjonsmodell enn i spesialisthelsetjenesten, men det kommunale EPJ har integrasjon og 
�lgang �l den nasjonale terminologiserveren og informasjonsmodellen deres er også mappet 
�l SNOMED CT. Når epikrisen hentes opp vil data presenteres korrekt. 

 

3. Typiske brukerhistorier er at en bruker skal navigere opp eller ned i en trestruktur for anatomisk 
lokasjon: 
• Bruker jobber med pasients arm, men ønsker å gå mer detaljert �l verks og finne og bruke 

begrep for overarm, underarm, albue, hånd, eller yterligere detaljer. 
• Bruker jobber med en pasients hånd, men ønsker oversikt over alt annet som har å gjøre 

med hele denne pasientens arm. 

 

Hypotese; et standardisert nasjonalt bibliotek av arketyper vil muliggjøre en mere automa�sk bruk av 
terminologier og kodeverk enn hva vi ser i implementerte systemer i dag. Herfra kan det i prinsipp 
forhånds defineres hvilke koder for terminologi som bør knytes opp mot innholdet i en arketype, 
sam�dig som det kan forhånds defineres hvilke strukturerte elementer i et pasien�orløp det vil være 
verdifullt å kode. Valg av informasjonsmodell er her ikke vik�g, men det konsensusbaserte innholdet i 
variablene. Dete baserer seg på at samtlige aktører benyter seg av det konsensusbaserte innholdet i 
et nasjonalt variabelbibliotek: 

1. Klinikere fra flere EPJ systemer i spesialist og primærhelsetjenesten arbeider med dokumen-
tasjon i de respek�ve EPJ systemene. Basert på seman�sk interoperabel informasjon fra et 
nasjonalt variabel bibliotek benytet som strukturerte data i forskjellige systemer, og med for-
skjellige informasjons modeller gjøres det en «mapping» �l terminologier automa�sk gjen-
nom skriveprosessen. 
 

2. En kliniker arbeider i et fram�dig strukturert EPJ system der alle spesialistsystemer som for 
eksempel Partus er integrert (strukturert variabel nivå). Klinikeren arbeider med en epikrise 
(mal for epikrisen er et strukturert dokument). I bakgrunnen �lknytes strukturerte data (defi-
nert under epikrise) relevante og nasjonalt definerte diagnosekoder, laboratoriekodeverk, 
SNOMED-CT/ICNP for definerte deler av pasien�orløp. Til sammen utgjør dete koding som 
definerer hele pasien�orløpet �lknytet pasienten gjennom �lgang på tvers av helsetjenester. 
(Det eksisterer per i dag ikke tjenester som dekker dete behovet) 
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3. En kliniker arbeider i en eksisterende EPJ (ustrukturert) der Partus er integrert mot EPJ 

(ustrukturert). Dr Watson teknologi er �lknytet systemet og gjør det mulig å forhånds defi-
nere hvilke elementer i en ustrukturert epikrise som skal «tagges» med koder eller ontologi-
baserte terminologier. Som i foregående eksempel skjer dete i bakgrunnen og kliniker er ikke 
utsat for å velge koder fra en liste. (Det eksisterer per i dag ikke tjenester som dekker dete 
behovet) 
 

4. En kliniker arbeider i et fram�dig strukturert EPJ system der alle spesialistsystemer som for 
eksempel Partus er integrert (strukturert variabel nivå). Gjennom pasien�orløpet fra inn-
komstjournal �l epikrise samt en rekke polikliniske behandlinger har en predefinert andel av 
pasientens journal blit lagret strukturert. Basert på denne informasjonen høstes det automa-
�sk data �l nasjonale kvalitetsregistre. Dete baserer seg igjen på en forutsetning om at inn-
holdet i �l sammen 54 registre pluss kre�registret har gåt gjennom en prosess der variabel 
bibliotekene er standardisert entydig. Den samlede informasjonen har gjennom et eget appli-
kasjonsområde i den nasjonale terminologi serveren blit hentet automa�sk fra EPJ, og kom-
mer �lbake �l EPJ som evidensbasert kunnskap (�ltak 48, 50, NIKT). 
 

5. En kliniker arbeider i et fram�dig strukturert EPJ system der alle spesialistsystemer som for 
eksempel Partus er integrert (strukturert variabel nivå). Gjennom pasien�orløpet fra inn-
komstjournal �l epikrise samt en rekke polikliniske behandlinger har en predefinert andel av 
pasientens journal blit lagret strukturert. Gjennom prosessen, basert på den underliggende 
kodingen blir kliniker automa�sk presentert for mulig beslutningsstøte relevant for den en-
kelte pasient. Dete muliggjøres gjennom et eget applikasjonsområde for beslutningsstøte-
regler i den nasjonale serveren som gir �lgang på felles nasjonale regler for beslutningsstøte. 
 

6. En kliniker arbeider i et fram�dig strukturert EPJ system der alle spesialistsystemer som for 
eksempel Partus er integrert (strukturert variabel nivå). Gjennom pasien�orløpet fra inn-
komstjournal �l epikrise samt en rekke polikliniske behandlinger har en predefinert andel av 
pasientens journal blit lagret strukturert. Gjennom prosessen, basert på den underliggende 
kodingen blir klinikere automa�sk presentert for mulige prosedyrer av relevans for det en-
kelte pasien�orløpet. Dete muliggjøres gjennom et eget applikasjonsområde for prosedyrer i 
den nasjonale serveren som gir �lgang på felles nasjonale prosedyrer. 

 

Hypotese; Per i dag er markedet for EPJ tjenester i Norge fragmentert. I spesialisthelsetjenesten er 
det gjort mye standardiseringsarbeid på regionalt nivå der store deler av innholdet i EPJ standarden 
er blit felles. Dete gjelder ikke primærhelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten ser vi for oss en 
fram�d hvor leverandører av IT systemer og derav flere informasjonsmodeller skal knyte seg opp 
mot en nasjonal tjeneste. Det eksisterer svært få nasjonale standarder utover enkelte prosedyrer, na-
sjonale kvalitetsregistre, helseregistre (som kre�registret): 

 

1. En kliniker arbeider i et fram�dig strukturert EPJ system der alle spesialistsystemer som 
for eksempel Partus er integrert (strukturert variabel nivå). Klinikeren arbeider med en 
epikrise (mal for epikrisen er et strukturert dokument regionalt). Når klinker arbeider seg 
gjennom epikrisen vil det i enhver pause i skrivingen «poppe» opp et vindu med forslag 
�l terminologier og kodeverk i den forutgående teksten. Her kan kliniker ved å «scrolle» i 
listen velge diagnosekoder og kliniske terminologier. Dete forutseter at alt av kodeverk 
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er oversat �l norsk. (denne løsningen eksisterer både som regionale løsninger, i avgren-
sede samfunn, og nasjonalt). 
 

2. En kliniker arbeider i en eksisterende EPJ (ustrukturert) der Partus er integrert mot EPJ 
(ustrukturert). Nasjonale retningslinjer for hvilken tekst som skal «tagges» med kodeverk 
og terminologier er grunnlaget for at serveren �lbyr lister hvor kliniker kan velge hvilken 
kode som skal benytes for hvert enkelt element. Dete forutseter oversetelse av termi-
nologi og kodeverk. 
 

3. En klinker arbeider i EPJ og ønsker �lgang på alle anatomiske koder som er relevant i for-
hold �l kneet. Dete gjøres gjennom et direkte søk opp mot en nasjonal server i sann�d. 
(denne løsningen eksisterer både som regionale løsninger, i avgrensede samfunn, og na-
sjonalt). 
 

4. En annen �lsvarende løsning ville være et direkte søk mot en nasjonal server som gir et 
bredt anslag på diagnoser og prosedyrer for samme case. 
 

5. En kliniker i primærhelsetjenesten arbeider med en henvisning �l spesialisthelsetjenesten 
på en git pasient. Det enkleste eksempelet er en primærlege som skal slå opp medisinske 
tjenester for en pasient. I sit system bruker sit klassifiseringssystem (ICPC2) og sykehus-
ene bruker ICD-10 for å klassifisere pasient. Her vil det være behov for en «mapping» 
mellom hvilke �lstander i de ulike terminologiene som passer best med et set medi-
sinske tjenester, prioriteringsveiledere, etc. 
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