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Spris arbete med att få fram
en gemensam och entydig termi-
nologi för den svenska sjukvår-
den är ett mycket omfattande
projekt. Introduktionen kom-
mer att ske successivt, med sikte
på att om 4–5 år presentera ett
verksamhetsinriktat termsy-
stem med namnet Version 2002.

I artikeln »Entydigt termsystem nöd-
vändigt i vården» i Läkartidningen
(37/96) argumenterar överläkaren vid
Ystads lasarett, Hans Christian Lennér,
för behovet av ett nationellt, entydigt
och kontrollerat termsystem inom häl-
so- och sjukvården. Han anser ett sådant
vara en »förutsättning för en fram-
gångsrik IT-satsning» inom detta områ-
de.

Lennér åberopar internationella er-
farenheter (framför allt från USA och
Storbritannien) med att bygga upp
termdatabaser. Bakslagen har varit
många, anser han, men under senare år
synes en allmän acceptans ha nåtts om
»det nödvändiga i att bygga ett be-
grepps- och termsystem enligt veten-
skapliga principer».

Han anger att Spri sedan något år har
regeringens uppdrag att ta fram en ge-
mensam och entydig terminologi för
svensk hälso- och sjukvård. Det praktis-
ka resultatet härav är dock än så länge
magert, anser han.

Låt mig – som varit engagerad i en
första etapp av Spris termdatabasarbete
– kort redovisa detta. Även om de prak-
tiska resultaten hittills kan synas magra,
sammanfaller de fortsatta intentionerna
med arbetet med vad Lennér själv plä-
derar för. Jag konstaterar att Lennér
bara haft möjlighet att praktiskt bedöma
dess mycket inledande fas.

Ense om inriktningen
Jag delar den principiella uppfatt-

ning om inriktningen av ett termdata-

basarbete som Lennér torgför i sin arti-
kel. Ett entydigt begrepps- och termsy-
stem är en absolut förutsättning för en
framgångsrik satsning på informations-
teknik (IT) inom hälso- och sjukvården
med datoriserad vårddokumentation
m m – detta är vi helt överens om.

Jag finner det glädjande att Lennér
på basis av sina erfarenheter från ett
mycket framgångsrikt arbete med att
datorisera den medicinska dokumenta-
tionsverksamheten vid Ystads lasarett
för fram synpunkter som så väl sam-
manfaller med vad som presenterats av
ett Spri-projekt i rapporten »Ett för den
svenska hälso- och sjukvården gemen-
samt och entydigt termsystem». Denna
rapport publicerades i juni 1996 och har
nu varit föremål för en omfattande re-
missbehandling.

Jag hoppas att det förslag som pre-
senterats där skall kunna läggas till
grund för beslut om att på nationell nivå
fortsätta att utveckla ett termsystem
som på lång sikt bedöms vara det mest
funktionella och ekonomiskt motivera-
de, och som i Spri-rapporten benämns
Spriterm Version 2002.

Entydiga termer ett måste
Såväl internationellt som nationellt

råder enighet om nödvändigheten av
att ha en väldefinierad, entydig och
kontrollerad terminologi för att man
skall kunna bygga upp system för häl-
so- och sjukvårdens information på ett
rationellt sätt, och för att man därmed
skall kunna få en god, säker och kost-
nadseffektiv vård.

Tillgång till en sådan terminologi
som görs tillgänglig på ett maskinläs-
bart medium – en termdatabas – är en
grundläggande del i uppbyggnaden av
en datoriserad klinisk dokumentations-
verksamhet.

För journalarbete, för remisser och
remissvar samt för kommunikation
mellan sjukhus och andra vårdinrätt-
ningar är det också nödvändigt att ha
väldefinierade och entydiga begrepp
och termer. Kommunikationen skall
inte bara fungera i teknisk mening utan
kravet är givetvis att sändare och motta-
gare förstår varandra.

Uppgifter i journaler ligger vidare
till grund för den rapportering – i form

av både individbaserade och avidentifi-
erade patientdata – som sker till högre
nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.
Kravet på entydighet är en självklarhet
för att man skall kunna följa och utvär-
dera verksamheter och kunna samman-
ställa och jämföra prestationer, kostna-
der och resultat m m lokalt, regionalt
och nationellt, samt för att man skall
kunna bedriva klinisk, epidemiologisk
och annan forskning.

Spri har, på basis av det finansie-
ringsavtal som finns upprättat mellan
staten och sjukvårdshuvudmännen, ett
särskilt uppdrag att utveckla och vid-
makthålla en hälso- och sjukvårdens
termdatabas på nationell nivå. Efter en
rad inledande undersökningar och en
förstudie påbörjades 1995 en huvudstu-
die, som benämnts Hälso- och sjukvår-
dens termsystem. Resultatet av detta ar-
bete har presenterats i den ovan nämnda
Spri-rapporten.

Version 1 – Spriterm 1
Med hänsyn till den IT-utveckling

som sker inom hälso- och sjukvården
finns starka önskemål om att snarast
kunna ta i bruk ett datoriserat termsy-
stem som kan användas i dokumenta-
tionsverksamhet. En successiv intro-
duktion av ett sådant system kommer
därför att ske.

Inom Spri har arbete pågått med att
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’’Om inte ett sådant cen-
tralt och nationellt upp-
byggnadsarbete kommer
till stånd tvingas sjukvårds-
huvudmän och systemleve-
rantörer att själva fortsätta,
återuppta eller påbörja
eget termutvecklingsarbete.
De sammanlagda kostna-
derna kommer då att betyd-
ligt överskrida vad som be-
räknats för ett utvecklings-
arbete på nationell
nivå. ’’



utveckla och införa en första version av
termsystemet med begrepp och termer
från vissa källor. Spriterm 1, som utgör
ett källbaserat termsystem, är avsedd
för klinisk verksamhet och skall tjäna
som underlag för journalarbete, remis-
ser och rapporter m m. Spriterm 1 skall
vara tillgänglig på CD-ROM för hälso-
och sjukvården 1 januari 1997, när bl a
en ny sjukdomsklassifikation (ICD10)
och en ny operationsklassifikation för-
väntas tas i bruk.

Bland de källor som Spriterm 1 är
baserad på ingår de klassifikationer som
förväntas gälla fr o m 1997, men härut-
över också vissa nomenklaturer (bl a
klinisk kemi och Snomed). 

Vidare ingår några termsamman-
ställningar (i första hand vård- och pati-
entadministrativa termer samt sök-
ord/stödord för journalarbete) som ta-
gits fram centralt med syfte att inordnas
i ett termsystem och varom konsensus
nåtts. Dessa källor – bl a diagnos- och
operationsklassifikationer – förbättras
dock inte terminologiskt för att de in-
ordnas i en s k termdatabas – detta ger
jag Lennér helt rätt i.

Testversioner
Inom ramen för arbetet med att ut-

veckla och ta fram Spriterm 1 har under
våren och sommaren 1996 olika testut-
gåvor på CD-ROM prövats internt inom
Spri och tillsammans med vissa lands-
ting och kliniker. I dessa testversioner
ingår delar av det kommande innehållet
i Spriterm 1.

Spriterm är ett första steg i utveck-
lingen mot ett mer komplett hälso- och
sjukvårdens termsystem. Den måste gi-
vetvis underhållas och kompletteras,
samtidigt med att termsystemet utveck-
las vidare.

Även om resultaten av det hittillsva-
rande termarbetet kan betraktas som
magert måste dock framhållas att Spri-
term 1 ligger på en betydligt högre am-
bitionsnivå än de termkataloger som i
dag på flera håll används som underlag
för datajournalsystem.

Version 2002
av termsystemet
Spri har nyligen publicerat den sär-

skilda rapporten »Ett för den svenska
hälso- och sjukvården gemensamt och
entydigt termsystem – Strategival för
fortsatt utveckling». Där diskuteras mer
ingående syftet med ett mer utvecklat
termsystem, för vilka det är avsett samt
olika möjligheter, ambitionsnivåer, al-
ternativ samt tids- och kostnadsramar
för att utveckla ett sådant.

Spri lägger där fram ett förslag till
det termsystem som på lång sikt be-
döms vara det ändamålsenliga och som
benämns Version 2002. Även denna
version skall, när den är färdig, göras

tillgänglig på maskinläsbart medium
och möjligen via nätverk (WWW).

Till skillnad mot Spriterm 1, som är
ett källbaserat termsystem, är Version
2002 ett s k verksamhetsinriktat term-
system. Bakom arbetet med att bygga
upp ett sådant ligger en strävan att skapa
en entydig – och på sikt enhetlig – samt
kontrollerad, nationell terminologi med
möjlighet till semantiska samband
m m.

Den dokumentationsstruktur för
journaler, som håller på att tas fram
inom Spri, förutsätts ligga till grund för
det fortsatta termsystemarbetet.

Ej en ny terminologi
Ett verksamhetsinriktat termsystem

innebär inte att en ny terminologi för
hälso- och sjukvården skapas. I stället
samlar man in de begrepp och termer
som är relevanta för klinisk verksamhet
och lägger efter kontroll och analys in
dem i det egna termsystemet med dess
enhetliga struktur. 

Viktiga källor för detta arbete är gi-
vetvis tillgängliga klassifikationer, no-
menklaturer och termsammanställning-
ar. Bland dessa termsammanställningar
ingår de termkataloger som tas fram för
att användas av de olika professioner
som har att svara för journalarbete m m. 

Alla relevanta begrepp skall vara
kopplade till varandra med hjälp av kau-
sala strukturer och semantiska sam-
band. Varje begrepp skall i en helt kon-
sekvent struktur förekomma på endast
ett ställe i terminologin. Det skall vara
möjligt att hantera synonymer och ho-
monymer. Kopplingar till andra klassi-
fikationer och terminologier m m upp-
rätthålls med hjälp av korsreferenser
(mapping) till dessa källor.

»Konceptuell modell»
För detta krävs en informationsmo-

dell – en konceptuell modell – som be-
skriver informationsstrukturen utifrån
de krav och syften, som angetts för
termsystemet. En sådan modell har ta-
gits fram och redovisas i den ovan
nämnda Spri-rapporten.

Arbetet med att utveckla ett verk-
samhetsinriktat termsystem förväntas
vara en mycket omfattande och kom-
plex uppgift – framför allt terminolo-
giskt och modelleringsmässigt. Det
centrala problemet är inte längre tek-
niskt.

Det fordrar deltagande av experter
från olika områden. Det kommer också
att ta mycket tid i anspråk. Förutom den
avgörande nytta detta termsystem kom-
mer att ha på framtida journalsystem,
kommer det också att kunna användas
för att utveckla beslutssystem och avan-
cerade söksystem för medicinska bib-
lioteksdatabaser m m.

I rapporten föreslås hur det fortsatta

arbetet med termsystemet skall utfor-
mas. Det beräknas ta en tid av 4–5 år
och kosta upp till 15 miljoner kronor per
år.

Central utveckling
effektivast
För Spri har det varit angeläget att få

en bred och djup diskussion om behovet
av fortsatt termutvecklingsarbete och
om den ambitions- och kostnadsnivå
som bör ligga till grund för detta arbete.
Om inte ett sådant centralt och natio-
nellt uppbyggnadsarbete kommer till
stånd tvingas sjukvårdshuvudmän och
systemleverantörer att själva fortsätta,
återuppta eller påbörja eget termutveck-
lingsarbete.

De sammanlagda kostnaderna kom-
mer då att betydligt överskrida vad som
beräknats för ett utvecklingsarbete på
nationell nivå. Möjligheterna att få fram
nationella, entydiga och kontrollerade
begrepp och termer kommer också att
försvåras och fördyras.

I förslaget till fortsatt utveckling av
Version 2002 har erfarenheterna från
liknande praktiska terminologiarbeten i
bl a USA och Storbritannien tagits till
vara. Den organisation som föreslås för
att fortsätta termarbetet i Sverige  på-
minner starkt om den organisation
(NHS-CCC), som använts för att ut-
veckla Read-terminologin i Storbritan-
nien och som Lennér åberopar som ett
föredöme. •
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