Denne side er en arkiveret version af M-IT Online.
Den eksisterer kun som reference, og links vil ikke blive opdateret.

Hjælp

SKS-browser i ny version
af Gert Galster
Vi har nu i nogle måneder arbejdet på at udvikle en online-browser, som kan bruges til at
navigere rundt i Sygehusvæsenets KlassifikationsSystem (SKS). Fra mange sider har vi
fået tilbagemelding om, at browseren er et brugbart og efterspurgt alternativ til
klassifikationsbøgerne, og der er ingen tvivl om, at browseren er kommet for at blive.
SKS -browseren, som nu er version 1.02, har vi lagt på adressen:
http://www.medinfo.dk/sks/

Hvilke klassifikationer er tilgængelige?
I skrivende stund spænder SKS-browseren over de gældende versioner af
• Behandlings- og plejeklassifikationen
• Klassifikationen af sygdomme (den danske version af ICD10)
• Klassifikationen af operationer
og - siden sidste udgave af M-IT - nu også over
• Nordisk Ulykkesklassifikation
• Sygehus-afdelingsklassifikationen
Vi arbejder naturligvis videre med det klare mål, at alle klassifikationer skal være
tilgængelige med vores browser.

Er koderne aktuelle?
SKS-browseren laver udtræk af Sundhedsstyrelsens database, som opdateres
månedligt. Koder og tekster - som de til enhver tid fremgår af browseren - er altså de
gældende. Opdatering af browserens databaser sker automatisk omkring månedsskiftet,
og bliver ikke annonceret. Browserens versionsnummer har intet at gøre med kodernes
aktualitet.

Hvad kan man bruge browseren til?
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 fuldtekst.
• Download/udtræk - for de, som er interesserede i at lave egne lister og
søgemaskiner, har vi indbygget en mulighed for at hente klassifikationerne i et af
flere maskinlæsbare formater. Vi har udvidet denne funktionalitet således, at man
direkte fra browseren (Simpel browsing) kan hente et udtræk af det specificerede
kodemateriale.
Diverse begrænsninger og forbehold er anført på browserens indgangsside, hvor der
også er nævnt de områder, som udviklingsarbejdet i særlig grad retter sig imod.

Vejen fremad...
Netop fordi der er tale om et udviklingsarbejde, er vi meget lydhøre over for forslag og
kommentarer. Det er muligt fra browseren at sende os kommentarer som e-mail. Det vil
vi meget gerne have!
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