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

Hjælp

medinfo.dk - what's up, doc?
af Gert Galster
Internet-sitet medinfo.dk har fået det årlige sommer-eftersyn. Her kan du læse om de små og store
ændringer, som er sket.
Sundhedsstyrelsens enhed for Sundhedsinformatik driver Internet-sitet http://medinfo.dk/, som er
adskilt fra resten af Sundhedsstyrelsens Internet-aktivitet for at give mulighed for nogle meget
specialiserede og data-tunge net-tjenester. På medinfo.dk kan du finde
•
•
•
•

SKS-værktøjerne
M-IT Online
Præsentationer
Registreringsvejledninger

SKS-værktøjerne
SKS-værktøjerne er tidligere og mere udførligt beskrevet i M-IT september 2001. Der er tre
værktøjer, som kan findes på adressen http://www.medinfo.dk/sks/: SKS-browseren, SKSdumperen og SKS-validatoren. Alle værktøjerne er i løbet af sommeren blevet opgraderet.
En af de mest synlige ændringer er, at vi med den aktuelle version af SKS-værktøjerne har taget
konsekvensen af, at kodetekster er mere meningsfulde for mennesker end SKS-koder. Vi har
derfor ændret alle værktøjerne, så de præsenterer teksten før koden. Vi har også benyttet
lejligheden til at gøre værktøjerne hurtigere og stærkere med en ny database-struktur.

SKS-browseren v3.00
gør det muligt at navigere rundt i Sundhedsvæsnets Klassifikationssystem. Med SKS-browseren
kan man umiddelbart se den hierarkiske opbygning af SKS, bladre ud igennem hierarkiet, søge
efter ord i kodetekst eller søge efter SKS-kode.
Nyt i version 3.00: Med en forbedret database-struktur er det nu lykkedes os visuelt at fremstille
hierarkiet pænere og mere overskueligt. Særligt kan man nu umiddelbart se, når man er nået ud til
hierarkiets mindste grene. Vi har endvidere gjort browseren en del hurtigere og gjort den lettere at
integrere (se nedenfor om at linke til medinfo.dk).

SKS-dumperen v1.02
gør det muligt at hente et udtræk fra vores database. Fra SKS-dumperen kan man hente koder og
kodetekster for en hel klassifikation eller hente koder og tekster i formater, som er særligt
velegnede til at indlæse i databaser.
Nyt i version 1.02: Det er blevet valgfrit, om man vil se koder før tekster, eller omvendt. Desuden er
dumperen blevet tættere integreret med browseren, så man nu kan se sine søgeresultater fra
browseren udskrevet i dumperen og med links tilbage til browseren.

SKS-validatoren v1.01
gør det muligt at kontrollere egne lister med SKS-koder og kodetekster. Med SKS-validatoren kan
man få valideret sin private kodeliste mod Sundhedsstyrelsens nyeste koder og kodetekster.
Nyt i version 1.01: SKS-validatoren har gennemgået en større opdatering, og den fremstår nu som
et langt mere brugbart og gennemtænkt værktøj: Validatoren kan både læse og skrive kodelister,
hvor man selv bestemmer, om kode eller tekst skal komme først. Den er fuldstændigt integreret
med SKS-browseren, så man fra kodelisten umiddelbart kan se, hvor koden hører til i hierarkiet.
Validatoren kontrollerer nu også wildcard-koder (fx BUKA7*) og kan foreslå den korrekte tekst for
gyldige koder. Det er blevet muligt at validere, rette og validere igen i samme arbejdsgang.

M-IT Online
M-IT Online er online-udgaven af bladet M-IT, som vi udgiver fire gange om året. Foreløbigt laver
vi det som reel dobbelt-publikation - dvs. indholdet af online-udgaven er identisk med indholdet af

bladudgivelsen. Hver udgivelse annonceres i vores generelle nyhedsbrev (se nedenfor om vores
andre services).
På medinfo.dk kan du også finde de tidligere udgaver af M-IT Online - tilbage til december 2000.

Præsentationer
Vi tilstræber at offentliggøre de præsentationer, som vi har benyttet til konferencer, møder og
undervisning. Det har været lidt sparsomt med ressourcer til at holde denne del opdateret, men vi
håber at kunne gøre det bedre fremover.

Registreringsvejledninger
Vi har planer om at publicere diverse vejledninger vedrørende registrering af patientoplysninger,
men vi er i skrivende stund ikke kommet ret langt - faktisk er denne del af medinfo.dk aldeles tom.
Vi håber at kunne finde ressourcerne til at gøre vores vejledninger tilgængelige online.

Andre services
Vi udsender et generelt nyhedsbrev - M-IT Info - som vi foreløbigt kun har brugt til at annoncere
udgivelsen af bladet M-IT. Fremtidigt vil vi formodentlig også bruge nyhedsbrevet til at annoncere
andre nyheder. Hvis du gerne vil holdes orienteret om, hvad vi går og laver, så er vores
nyhedsbrev den oplagte vej…

Brug os!
Vi vil gerne have et Internet-site, hvor man let kan finde den information, man har brug for. Vi vil
gerne lave gode værktøjer og mulighed for præcis dialog. Derfor:
• Undersøg vores site! Prøv mulighederne af,leg med værktøjerne, kig på vores udgivelser,
vejledninger og præsentationer.
• Få vores nyhedsbrev!
• Skriv til os! Om det der er godt, om det der er skidt, og om det der mangler.
• Hvis du finder noget, der er brugbart, så fortæl en kollega om os!

Særligt for webmastere og kode-jockeys
Hvis du er webmaster eller har ansvar for et Internet-site, er du naturligvis meget velkommen til at
linke til os. Specielt SKS-værktøjerne kan anvendes i nogle ret smarte links. Skriv til os, hvis du
har et konkret problem eller forslag.
Hvis du allerede har links til os, vil vi bede dig om at kigge dem efter. I forbindelse med
sommerens opdateringer har mange filer skiftet navn og placering og SKS-værktøjerne tager
andre parameter-formater.
Hvis du beskæftiger dig med at lave kodelister i andre formater (fx til håndholdte) er vi ved at
udvikle nogle specialværktøjer, som du måske kan have glæde af. Se også artiklen om publikation
af SKS.
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Kontakt os:
Islands Brygge 67
Postbox 1881
2300 København S
Telefax: 7222 7406
Telefon: 7222 7400

