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Hjælp

SKS-browseren
af Gert Galster
I klinikken har det længe været et ønske at kunne finde koderne fra Sygehusvæsnets
KlassifikationsSystem (SKS) på en lettere og mere overskuelig måde end ved at benytte
klassifikationsbøgerne. Desuden foreskriver den nationale IT-strategi, at SKS-koderne
skal være tilgængelige online.
Derfor er vi i gang med at udvikle en online SKS-browser, som vi har lagt på adressen
http://www.medinfo.dk/sks/brows.php
I skrivende stund spænder SKS-browseren over de gældende versioner af:
• Behandlingsklassifikationen
• Diagnose- klassifikationen (den danske version af ICD10)
• Operationsklassifikationen
men det er selvfølgelig planen, at alle klassifikationerne skal kunne tilgås med vores
browser.
De tilgrundliggende databaser opdateres månedligt.
På sigt har vi store planer om at indbygge en række brugervenlige funktionaliteter i
browseren. Vi er langsomt på vej og kan i skrivende stund tilbyde:
• Simpel browsing - man kan bladre igennem klassifikationerne med en simpel todimensional brugerflade ligesom Windows Stifinder.
• Ord-søgning - man kan med søgeord indeksere sig ind i hele
klassifikationssystemet. Denne funktion, som er under kraftig udvikling, er
foreløbigt begrænset til søgning i nogle tekstfelter med multiple forkortelser. Vi
arbejder på at lave det til reel søgning i fuld-tekst.
• Download - for de, som er interesserede i at lave egne lister og søgemaskiner,
har vi indbygget en mulighed for at hente klassifikationerne i et maskinlæsbart
format.
Diverse begrænsninger og forbehold er anført på browserens indgangsside, hvor der
også er nævnt de områder, som udviklingsarbejdet i særlig grad retter sig imod.
Netop fordi der er tale om et pågående udviklingsarbejde, er vi meget lydhøre overfor
forslag og kommentarer. Det er muligt fra browseren at sende os kommentarer som
email - det vil vi meget gerne have!
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