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Felles språk - PKT
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PKT understøtter nasjonale satsinger | Bedre informasjonsflyt, 
redusert registreringsbyrde
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EPJ

Healthterm

Term

HAP
Kode

Rela-

sjoner

En innbygger – Én 

journal

Etablere strukturert EPJ med 

støtte for 

 Norsk versjon av SNOMED 

CT 

 Nasjonale kodeverk

 Felles utvekslingsformater

Program for kodeverk  

og terminologi

Etablere felles språk 

 Fylle strukturen i EPJ

 Relasjoner mellom 

struktur i EPJ og 

registervariabler

 Harmonisere variabler på 

tvers av registre

Helsedataprogrammet

 Oversikt over 

registervariabler

 Forenkle 

søknadsprosessen

 Harmonisere rapportering 

av variabler

 Helseanalyseplattformen 
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Hvorfor trenger vi felles språk?
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Innbyggere Helsepersonell Myndigheter/eiere Politikere/forskere Leverandører

Standardisert språk legger til rette for sømløs informasjonsflyt

Jeg vil forstå informasjon 

om meg selv
Jeg vil ha enkel, effektiv 

og sikker arbeidsstøtte 

Jeg trenger data av høy 

kvalitet for å ta riktige 

beslutninger

Jeg trenger data av høy 

kvalitet for å gjøre riktige 

vurderinger 

Jeg trenger standarder 

for å utvikle løsninger av 

høy kvalitet



Dagens utfordringer Hva ønsker vi å oppnå?

Terminologi og kodeverk

Internasjonalt 

paradigmeskifte

Medisinsk koding skjer ofte 

retrospektivt (med fokus på 

finansiering) og ikke underveis i 

pasientforløpet

Ikke godt nok samsvar mellom 

dokumentasjonskrav i 

pasientforløpet, medisinsk koding 

og tilhørende systemstøtte

Stor grad av feilkoding identifisert 

i de siste rapportene fra 

Riksrevisjonen

Helseregistre benytter ulike 

kodeverk til ulike nasjonale  

formål, hvilket gjør analyse på 

tvers av registre utfordrende

Effektivisere og forbedre 

pasientforløpet

Felles 

språk

6

Automatisere medisinsk koding

Mer treffsikker finansiering

Bedre kvalitet på helsedata



S
Felles språk 
fokuserer på 

semantisk 
samhandling. 
Dette er en 

nødvendig, men 
ikke tilstrekkelig 
forutsetning for 

økt samhandling i 
sektoren   

Felles språk | Nytteverdi av Snomed CT og nasjonalt økosystem



Hva er felles språk

Side 8

Med Felles språk menes en helsefaglig terminologi som 
skal anvendes til strukturert dokumentasjon av informasjon 
knyttet til helsehjelp, samt relasjonene som binder den til 
andre kodeverk og registervariabler. 

Informasjon som benyttes i pasientforløp skal kunne 
gjenbrukes etter å ha vært registrert én gang, og de 
forskjellige terminologier og kodeverk skal benyttes til 

det formål de er tiltenkt.



Målbilde og veikart 2019 – 2023  | Fra visjon til konsept til målbilde og veikart
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Én innbygger – én journal

Innmelding i SNOMED CT

Konseptbeskrivelse for terminologi i EPJ

Beslutning om bruk av SNOMED CT

Innføring av SNOMED CT i strukturert journal

Målbilde og veikart for et felles språk

Målbilde og veikart 

2019-2023



Side 10

Tiltak 1 – Grunnlag for felles språk

Etablering av terminologigrunnlaget for felles språk i Norge 

Etablere verdilister i SNOMED CT, lokalt og nasjonalt

Etablere mapping fra SNOMED CT til helsefaglige kodeverk

Etablere administrative variabler i norsk versjon av SNOMED CT

Implementere systemstøtte for SNOMED CT og et registervariabelbibliotek

Etablere mapping fra SNOMED CT til helseregistervariabler

Etablere mapping fra SNOMED CT til kvalitetsregistervariabler

Tiltak 2 – Forvaltning av felles språk

Etablering av forvaltning og forankring

Nasjonal normering

Felles språk | Tiltak



Veikart | Etablere grunnlag for & Forvaltning av Felles språk

• Etablere  terminologigrunnlag for Felles språk i Norge 

• Etablere verdilister i SNOMED CT, lokalt og nasjonalt

• Etablere mapping fra SNOMED CT til helsefaglige kodeverk

• Etablere administrative variabler i norsk versjon av SNOMED 
CT

• Implementere systemstøtte for SNOMED CT og et 
registervariabelbibliotek

• Etablere mapping fra SNOMED CT til helseregistervariabler

• Etablere mapping fra SNOMED CT til kvalitetsregistervariabler
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• Etablering av forvaltning og sørge for 
forankring

• Nasjonal normering

1) Etablere grunnlag for felles språk 2) Forvaltning av felles språk 



Program Kodeverk og Terminologi | Nasjonal satsing fra 2019 til 2023
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Programmet skal sikre at det etableres et grunnlag 

for Felles språk samt et tilhørende 

forvaltningsapparat. 

Programmet skal understøtte aktørenes bruk av 

terminologien SNOMED CT, herunder bistå 

Helseplattformen i Midt-Norge i utprøving og 

innføring.

Det er aktørene i sektoren som skal innføre Felles 

språk, og det er planlagt for en trinnvis realisering 

av tiltakene i veikartet.

Helseplattformen

Nasjonale e-helseløsninger

Nasjonal løsning for kommunal helse- og 
omsorgstjeneste 

Spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst, 
Helse Vest og Helse Nord

Private helseaktører



Felles språk etableres av 

Direktoratet for e-helse

Verdien i felles språk ligger i 

muligheter

Gevinster forutsetter bruk (andre 

initiativ)
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Felles språk | Utbredelse



Felles språk – praktisk og teoretisk
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Målbilde | Felles språk basert på terminologi, kodeverk og registervariabler
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Mulige anvendelser for helse- og 
kvalitetsregistre og finansieringsordninger

Kunnskaps- og beslutningsstøtte, kvalitet 
og helsefaglig standardisering
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Målbilde - Felles språk brukt i sekundær formål



Bruk av felles språk

Ordliste
Kodet ordliste

Kontekstbasert 
ordliste

Relasjoner 
mellom 
kodeverk

Registervariabler 
fra strukturerte 
data
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Avansert analyse



Nasjonal modell – med lokale muligheter
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Begrep spesielt for HP

Begrep spesielt for HSØ

Klassifikasjonsmapping

Begrep i refset for 

nasjonale løsninger



Mappinger - II
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Sykdom A

Sykdom B

Sykdom A

= A + B + C

Sykdom B, B1, 

B2, B3, B4, B5

A hvor B og C 

også eksisterer

Mange til en

En til en

En til en

Sykdom B, B1, 

B2, B3, B4, B5Sykdom B En til mange





En tenkt strukturering…

Notat

Pasienten har siste 3 uker hatt tiltagende symptomer fra luftveiene. Klinisk 

undersøkelse viser lungebetennelse. Tatt nålebiopsi av lunge. Histologisk 

undersøkelse bekrefter primær tuberkulose. Mikrobiologi viser Mycobacterium

tuberculosis, resistenstest viser følsomhet for [ett eller annet].
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Anatomisk lokalisasjon Årsak DiagnosestatusKlinisk funn eller diagnose

Metode for bekreftelse

Primær tuberkulose Luftveier
Myobacterium

tuberculosis
Bekreftet

Histologisk US 

Mikrobiologi



Begrepsbasert mapping

A15.7 Primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk 

bekreftet

På SNOMED CT’sk
63309002 |Primary tuberculosis (disorder)|:

363698007 |Finding site (attribute)| = <<20139000 |Structure of respiratory system (body structure)|,

246075003 |Causative agent (attribute)| = <<409822003 |Superkingdom Bacteria (organism)|,

{418775008 |Finding method (attribute)| = <<252416005 |Histopathology test (procedure)|},

{418775008 |Finding method (attribute)| =  << 19851009 |Microbiology procedure (procedure)|}
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ICD-10 kode SNOMED CT – ECL begrep

A15.7
63309002: 363698007=<<20139000, 246075003=<<409822003, 

{418775008=<<252416005}, {418775008=<<19851009}



Kilde-utløst mapping

 Informasjon som registreres i 

forløpet utløser en automatisert 

gruppering av informasjon til 

klassifikasjon egnet for 

sekundærbruk.

 Eventuelle vilkår håndteres 

maskinelt.
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Registreringer i pasientforløpet

Primærdokumentasjon

Sekundærbruk

Administrasjon

Tiltak

Tentativ diagnose

Problemstilling

Utfall

(inkl diagnose)

Rapportert tiltak

(Prosedyre/takst)

Rapportert diagnose

Vilkår

(kjønn/alder)

Regelbasert 

mapping

(automatisk)

Regelbasert 

mapping

(automatisk)

K
ild

e M
å
l



Spørrings-mapping

 Mappingen sier noe om hvilken 

informasjon som må foreligge 

strukturert.

 Forutsetter standardiserte 

informasjonselementer i struktur 

(terminologi, tall ++)

 Forutsetter at data 

tilgjengeliggjøres på omforent 

utvekslingsformat (FHIR?)
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Registreringer i pasientforløpet

Primærdokumentasjon

Sekundærbruk

Administrasjon

Tiltak

Tentativ diagnose

Problemstilling

Utfall

(inkl diagnose)

Registervariabel

Spørring/formell 

logikk

«Spørring» 

strukt.data

Mapping

(dekomponering)

Henting av data


