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Et eksempel: Diagnoser

Sundhedsvæsenets
Klassifikationssystem

SKS

• ca 24.000 diagnoser

• ca 28.000 procedurer

• ca 56.000 tillægskoder

SKS anvendes til at udtrykke struktureret 
klinisk information



Et eksempel: Diagnoser i Sundhedsplatformen

Hvorfor skal lægerne ikke længere diktere?

Sundhedsplatformen afskaffer stort set diktering 
på hospitalerne i Region Hovedstaden ...

Når klinikerne ... dokumenterer direkte i 
Sundhedsplatformen, får hospitalerne tidstro og 
struktureret data.
https://www.regionh.dk/sundhedsplatform/Fagfolk/Sider/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-fagfolk-og-Su
ndhedsplatformen.aspx
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Et eksempel: Diagnoser i Sundhedsplatformen

• I en klinisk situation skal 
man vælge blandt de 
24.000 SKS-diagnoser

• Det kræver en god og 
hurtig søgemaskine

• og et godt terminologisk 
råmateriale

Sundhedsvæsenets
Klassifikationssystem

SKS

24.000 diagnoser



Et eksempel: Diagnoser i Sundhedsplatformen

• I en klinisk situation skal 
man vælge blandt de 
24.000 SKS-diagnoser

• Det kræver en god og 
hurtig søgemaskine

• og et godt terminologisk 
råmateriale

• som er ved at blive 
bygget af SP-teamet

Sundhedsvæsenets
Klassifikationssystem

SKS

24.000 diagnoser

Sprog
Og
Klassifikationer



Patientens diagnose er ...
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hjerneinfarkt
=> 49 hits

Samme søgning i
SKS-browseren

Optimering 1

Råmaterialet for fremfinding af diagnoser skal være
diagnosernes fuldtekst-termer
   fx: Okklusion eller stenose af flere eller bilaterale præcerebrale arterier uden hjerneinfarkt (DI653)

i stedet for de officielle, groft forkortede SKS-termer
   fx: Okklusion/stenose af fl/bilat præcerebrale aa. u/infarkt (DI653)
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Men når patienten har "hjerneinfarkt" ...

• Er det så netop den term, der søges efter?

• Hvad med
– infarkt hjerne ?
– infarkt hjernen ?
– blodprop hjerne?
– infarctus cerebri ?
– cerebralt infarkt ?
– apoplexia cerebri ?
– apopleksi ?
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Søgning efter "infarkt hjerne"

• Fordi søgealgoritmen i SP fungerer således:
– Find tekster, hvor 

• infarkt er (starten på) et ord SAMTIDIGT MED AT
• hjerne er (starten på) et ord

– og sådan en tekst findes ikke i SKS-diagnoserne.
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Denne algoritme er ganske
uhensigtsmæssig i et sprogområde, der

- som det danske -
benytter mange sammensatte ord.
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Optimering af søgemuligheder
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Men hvad hvis der søges efter ...

• Forkortelser, fx. dig. (digitus | finger)

– Overvejes, men er udfordrende

• Stavevarianter, fx. gonoré | gonorré | gonorrhé

– Medtages

• Fejlstavninger, fx. abces (absces)

– Overvejes, men er udfordrende

• Overbegreber, fx. apopleksi (hjerneinfarkt)

– Overvejes, men er næppe ønskeligt

Optimering 7
Man udvider søgemulighederne 
ved at tilføje ord med stave-
varianter

Optimering 7
Man udvider søgemulighederne 
ved at tilføje ord med stave-
varianter



Arbejdet med at optimere diagnosesøgning i SP

• Opgaven
– Gør det muligt for klinikeren hurtigt at anføre 

patientens diagnose(r)

• De overordnede benspænd
– SP's diagnoseobjekter er baseret på de officielle, 

groft forkortede SKS-termer
– SP's søgealgoritme har et stort forbedringspotentiale

• Løsningen
– Byg for hver af de 24.000 diagnoseobjekter en række 

nøgleord, som kan behandles af SP's søgealgoritme



Løsningen

• For hver af de 24.000 diagnoseobjekter skal der bygges...
– relevante nøgleord fra SKS-fuldtekster
– nøgleord baseret på split af sammensatte ord
– nøgleord fra synonyme fagtermer
– stavevarianter af alle nøgleord
– relevante bøjningsformer af alle nøgleord
– SKS-koden som et selvstændigt nøgleord

• Man er i gang og arbejder sig igennem bunken
– Ét SKS-kapitel ad gangen
– Der er et vist genbrug af nøgleord
– Men opgaven er ... stor



Et par bundlinjer

• Fremstilling af tidstro, struktureret information
– stiller krav til funktionalitet og brugerflade

• Arbejdet med fremstilling af nøgleord til SKS
– bliver nu udført på Sundheds-

platformen af teamet:

– bliver ikke nødvendigvis 
videreført efter årsskiftet

– burde udføres i nationalt regi og således komme alle 
SKS-brugere til gode

Sprog
Og
Klassifikationer
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Gert Galster - SundIT

  info@sundit.dk

  2662 2732

 https://sundit.dk

Modellerings- og terminologispecialist

Speciallæge, PhD og master i sund-
hedsinformatik

Ekspertise indenfor udvikling af 
informations- og dataarkitektur

Omfattende erfaring med udvikling af 
elektronisk patientjournal og 
klinisk/administrativt indhold

Erfaring med usability og brugerdrevet 
udvikling

Fortrolig med en række webteknologier

Let ved at overskue og arbejde med 
nye problemstillinger

Let ved at tænke out-of-the-box

Fokus på effektiv infrastruktur

Vægt på kvalitet og leverance til tiden
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SP Diagnose-objekt

Gonokokinfektion i nedre urin- og kønsorganer uden
absces i periuretrale eller accessoriske glandler
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