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Syntaktisk men ikke Semantisk 

Interoperabel
Bonjour 

mademoisell

e. 

Ça va bien?

ラドクリフ、マラソン
五輪代表に1万m

出場にも含み



Syntaktisk OG Semantisk 

Interoperabel
Bonan matenon 

maltrafas, vin 

estas bone? 

Jes thnak vi, 

kaj kiel vi 

fartas? 

Et fælles sprog er nødvendigt!

(her er det Esperanto)



Internationale semantiske 

udfordringer
Behov for informationer i Frankrig

Hospital in 

Dijon

(CHU Dijon)

Maria Schmidt, en 25 årig østrigsk student tilknyttet

Erasmus-programmet, henvender sig på skadestuen på 

CHU Dijon (Hospital i Dijon). Primær begrundelse er 

abdominale smerter opstået 3-4 timer efter et måltid

Et røntgenbillede af abdomen viser tegn på intestinal 

okklusion. Den indledende kliniske undersøgelse er ikke 

konkluderende, med diffuse abdominal smerter og direkte 

indikation for kirurgisk intervention

Lægen overvejer om kun at skulle beholde patienten under 

observation eller også udføre en explorativ laparaskopi (Ex-Lap)

?



epSOS projektet
Har til formål at levere konkrete services på tværs af lande 

grænser, som sikrer en sikker og effektiv medicinsk behandling 

for borgere, når de rejser gennem Europa

• Fokuserer på services tæt relateret til patienten:

– Patient Summary for EU borgere

• Sporadiske besøg

• Faste besøg

– ePrescribing for EU borgere

• Medicinsk ePrescription (Ordination)

• Medicinsk eDispensation (Dispensering)

Bygger på eksisterende nationale eSundhedsprojekter og 

anvender erfaringer og viden fra alle deltagende medlemslande



Forespørgsel til fransk NCP
Eftersom epSOS kan give mere information 

om patienten, så anmoder lægen om mere 

information hos det franske Nationale 

Contact Point (NCP) for efterfølgende at 

kunne tage den rigtige beslutning

Request for information

French NCP

CHU de Dijon



Fransk NCP     Østrisk NCP

Den franske NCP udfører en forespørgsel om

informationer til den østrigske NCP

Request for information

Austrian NCP
French NCP



1. Den østrigske Patient Summary tilhørende patienten er fundet

2. Dokumentet er syntaktisk transformeret til epSOS CDA formatet, i 

henhold til specifikationerne

National Connector and National Transformer

Transformation

original xml  - epSOS CDA

Østrigsk Patient Summary -1



National Connector and National Transformer

epSOS CDA original pdf

1. Det originale dokument er transformeret til en epSOS CDA doc.

2. Det originale dokument er også transformeret til pdf-format med 

samme CDA header som epSOS CDA dokumentet

CDA+ pdf

Østrigsk Patient Summary - 2



National Connector and National Transformer

Code # 1

Code # 2

Code # 3

1. Dokumentet:  epSOS CDA  kalder nu terminologiservices inde i 

den Nationale Connector og Nationale Transformer, som benytter 

en database indeholdende epSOS Terminologi Repositorie

TAS

Østrigsk Patient Summary - 3

epSOS

Reference 

Terminology 

Repository



Page 12

Central coding systems

Local coding systems

Subset

selection

Batch 

creation
Translation /

Mapping

Editorial

Board

Review

Internal

Review

Published

Service Provider

Maintenance workflow

• Udfordringen er f.eks. oversættelses- og mapningsprocesser, hvor 

hvert enkelt medlemsland oversætter til nationalt sprog og mapper fra 

nationale klassifikationer til de epSOS udvalgte kodesystemer

• Dette håndteres altsammen i HealthTerm®

epSOS’s semantiske udfordring

Subsets

HealthTerm®

epSOS

Central 

Reference 

Terminology 

Repository



• En central database med adgang til terminologiservices

• Data er originalt på engelsk, termerne er baseret på kriterier 

defineret via use-cases identificeret af medlemslandene, 

også kaldet epSOS Master Value Sets Catalogue (MVC) -

en samling subsets

• Medlemslandene har oversat og mappet termerne i MVC til 

deres nationale sprog og nationale kodesystemer i 

HealthTerm® og derved dannet epSOS Master 

Translation/Transcoding Catalogue - MTC

HealthTerm® som Central Server

HealthTerm®

epSOS

Central 

Reference 

Terminology 

Repository



epSOS

Reference 

Terminology 

Repository

Oversættelse/Mapning



Information returneres
Det østrigske NCP sender det transformerede

dokument, samt det originale dokument i pdf format 

til det franske NCP

Information returned

Austrian NCP
French NCP



Resultatet tilgængeligt for lægen
Den franske læge modtager det originale 

dokument på tysk i pdf format, samt det

transformerede dokument i epSOS format

Information returned

epSOS CDAoriginal pdf

French NCP



Forståelig fransk Patient Summary



Use case  - Konklusion

Den franske læge kan tilgå den hjælpsomme 

information for den østrigske Patient Summary 

opnået via epSOS services:

3 år siden:  Akut cholecystectomi

1 år siden:  gentagne sub-okklusive episoder

Baseret på disse vigtige informationer er en abominal 

scanning udført, som viser en peritoneal bridle 

Occlusion. En laparoskopi bliver udført

Semantisk interoperabilitet har hjulpet lægen med 

at yde en bedre behandling for patienten!



HealthTerm® - en webbaseret 

kodesystems ”broker”

PAS EPJ Labsys
Mikro-

biologi

Pato-

logi

Ambu-

lance

Health-

Term®

Regional SOR, SKS, SNOMED CT, IUPAC, ATC, lokale kodeværk, etc. 

etc. 

Alle terminologier, 
klassifikationer og 
lokale kodeværk 
vedligeholdes ét sted

Alle administrative og 
kliniske systemer henter 
kodificeret information fra 
ét sted

Alle sygehuse kan trække 
på den samme service

Klinisk og 

administrativt 

personale kan 

tilgå HT direkte 

gennem 

brugergrænse-

fladen



Fordele - Sikkerhed

• Kun ÉT system til vedligeholdelse og udveksling af 

terminologi- og klassifikationsrelateret informationer

• Kun ÉN brugergrænseflade der giver tilgang til ALLE 

terminologier og klassifikationer

• Alle fødesystemer er altid ajourført, da alle slår op ÉT sted, 

og således glemmes ingen

• Alle kliniske IT systemer indhenter information fra ÉN kilde, 

og det betyder, at de deler den SAMME information = et 

fælles sprog = semantisk interoperabilitet

• Patientsikkerhed i og med at indlæggelser, rekvisitioner, 

ordinationer, svar etc. altid når frem og bliver forstået rigtigt, 

da der er semantisk interoperabilitet



Fordele - Kvalitet
• Med kun ÉN adgangsvej til ALLE terminologier og 

klassifikationer sikres en højere kvalitet af de data, 

der indtastes

• Web Services mellem kliniske systemer ved udveksling 

af kodificerede data tilsikrer data, der altid er up-to-date

• ALLE systemer anvender ÉN terminologiservice. 

Det betyder større konsistens

• Ingen mulighed for at samme kode betyder forskelligt i to 

systemer eller to forskellige koder betyder det samme

• Væsentligt større mulighed for meningsfuld statistik

• Fejlrettelser og manuelle opdateringer minimeres

• Diverse lister er ens i hele regionen ved en central styring



Fordele – Økonomi

• Der spares mange konsulenttimer ved at have kun ÉT 

system, der gør det meste af arbejdet for dig

• Der kan spares på hardware og software, da

funktionaliteten findes kun ÉT sted

• Intern tidsbesparelse ved at ajourføring foretages 

kun ÉT sted

• Fejlrettelser og manuelle opdateringer minimeres

• Nu er der ikke længere grund til at holde styr på adskillige 

kopier af (næsten) identiske klassifikationer. Hidtil har 

arbejdet skullet gentages for hvert nyt system, der skulle 

integreres



Yderligere information

• For mere information om epSOS projektet :

www.epsos.eu

• For mere information om HealthTerm®:

www.carecom.dk

http://www.epsos.eu/
http://www.epsos.eu/
http://www.epsos.eu/
http://www.epsos.eu/

