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Billede der passer til eksemplet
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Diagnosebetegnelse Diagnosekode

Betændelse i ydre øre DH60

Absces i ydre øre DH600

Absces i ydre øregang DH600A

Flegmone i ydre øre DH601

Flegmone i ydre øregang DH601B

Malign ekstern otitis DH602

Anden form for ekstern infektiøs otitis DH603

Badeotitis DH603A

Otitis externa haemorrhagica DH603B

Otitis externa diffusa DH603C

Kolesteatom i ydre øre DH604

Keratosis obturans meatus acustici externi DH604A

Akut ikke-infektiøs ekstern otitis DH605

Akut eksem i ydre øre DH605B

Anden form for ekstern otitis DH608

Kronisk ekstern otitis UNS DH608A

Ekstern otitis UNS DH609

Søges frem i SP ved f.eks.:

flegmone

ydre øre

flegmone øre

fl yd ør

søgeord1*

søgeord1* AND søgeord2*

søgeord1* AND søgeord2* AND søgeord3*

…..
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Synonym - definition

• Den Danske Ordbog:

ord der har samme el. næsten samme betydning som 

et andet ord

• Epic:

A word that can be used to look up a record or 

category list value, other than the formal title of that 

record or category list value.
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Vigtige relationer for god søgefunktionalitet

• Synonymer (ægte og kvasi), f.eks. 

anthrax ↔ miltbrand og

tuberkuløs lymfadenitis ↔ tuberkulose i perifere lymfeknuder

• Ortografiske varianter inkl. fejlstavninger, f.eks.

hydrocephalus ↔ hydrocefalus

otitis eksterna ↔ otitis externa

• Akronym/forkortelse, f.eks. 

NPH ↔ normaltrykshydrocefalus

• Hyperonym/hyponym (bredere/smallere termer), f.eks. 

hydrocefalus → normaltrykshydrocefalus

hydrocephalus → normaltrykshydrocefalus
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Grundrelationer

Ord Frekvens Søgesynonym Forkortelse Stavevariant Fejlstavning

flegmone 47

cellulit;

cellulitis;

infektion;

betændelse;

inflammation…. phlegmone

mellemørebetændelse

22

otitis media;

betændelse mellemøret;

inflammation mellemøret;

ørebetændelse;

øreinflammation;

mellemøreinflammation;

betændelse øret;

inflammation øret;

auris media

Achilles-sene 3 akillessene;

akilles-sene;

achilles-sene

absces 132

byld;

furunkel abces
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Diagnosekapi-
tel udvælges

Grundrelationer 
redigeres

Forslag til 
relationer 
genereres

1.terminolog 
redigerer

2. terminolog 
kontrollerer
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Redigeret kapitel

Kode
Diagnose-

betegnelse fra SKS
Søgesynonym (0-mange) Forkortelse  (0-mange)

Stavevariant (0-

mange)

Fejlstavning (0-

mange)

DH601B Flegmone i ydre       

øregang

10

øregangsbetændelse

øregangsinflammation

ørebetændelse

øreinflammation

øreinfektion

cellulit

cellulitis

infektion

betændelse

inflammation

streptokokker

stafylokokker

øregangen

phlegmone



Redigeret kapitel

Kode
Diagnose-betegnelse

fra SKS
Søgesynonym (0-mange) Forkortelse  (0-mange) Stavevariant (0-mange)

Fejlstavning (0-

mange)

DH650 Akut serøs 

mellemørebetændelse

11

øreinfektion

mellemøreinfektion

AOMotitis media

betændelse mellemøret

inflammation mellemøret

ørebetændelse

øreinflammation

mellemøreinflammation

betændelse øret

inflammation øret

auris media

sekretorisk

katar

infektion



Konklusion

• Synonymi forbedrer søgning

• Stort terminologisk arbejde

• Afgrænsning nødvendigt
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Patientrettede termer

i Sundhedsplatformen

Asta Høy, cand.ling.merc., ph.d. Juni 2017
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Hvorfor?
• Hvorfor er patientrettede termer nødvendige?

Hvad?
• Hvad er en patientrettet term egentlig?

Hvordan?
• Principper 

• Materiale

• Registrering

• Validering
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Det er jo

ren volapyk!

Nårh, er det 

bare det, det 

betyder!
Diagnose:

Brok i bugvæggen 

uden komplikationer

•stille spørgsmål

•læse sin journal

•se prøvesvar

•se indkaldelser

•booke aftaler

I ”Min Sundhedsplatform” kan patienten:

F.eks. diagnostiske termer kan kræve oversættelse…

Hvorfor?

Diagnose: DK458

Abdominalhernie

UNS uden ileus eller 

gangræn
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▪Tibiafraktur

▪ Appendicit

▪ Pancreascancer

▪ Brud på 

skinnebensknoglen

▪ Blindtarmsbetændelse

▪ Kræft i bugspytkirtlen

dansk synonym/nærsynonym for en fagsproglig term, der forstås og eventuelt også 
anvendes af patienter, som ikke er uddannet inden for det sundhedsfaglige område 
eller på anden måde har erhvervet en særlig viden om sundhedsfaglige begreber.

Hvad?
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Prin-
cipper

Valide 
kilder

sproglig 
korrekthed

lixtal & 
morfo-
syntaks

termino-
logisk

konsistens

term-
specificitet

særlige 
termer, fx 
eponymer, 
akronymer

Hvordan?
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Det er jo

ren volapyk!

Nårh, er det 

bare det, det 

betyder!

Diagnose: DK458

Abdominalhernie

UNS uden ileus

eller gangræn

Diagnose: DK458

Abdominalhernie UNS uden 

ileus eller gangræn

Diagnose:

Brok i bugvæggen 

uden komplikationer

Diagnose:

Brok i bugvæggen 

uden komplikationer
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Et udtræk af enkeltord i SKS’ diagnoser blev lagt i et XLS-ark

Materiale

ordets frekvens i SKS
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Registrering



21

Validering

Otte kommunikationsmedarbejdere i de to regioner indsatte kommentarer


