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ICD-10 er implementeret i SKS
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Kliniske kvalitetsdatabaser

Primærsektor

Nationale sundhedsregistre

Statistik & forskning

Ressourceestimering



Et klinisk eksempel
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En overvægtig mand falder på sin arbejdsplads og får en 
fissur i capitulum humeri
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Diagnosen i SKS i dag
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Tilføjelse af yderligere oplysninger
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Diagnosen i ICD-11
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NC12.4 Fracture of lower end of humerus
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Også her er der meget klinisk værdi inkluderet 
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Med ICD-11 får vi en sygdomsklassifikation der
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• Stor opdatering af psykiatrikapitlet 
• Nye kapitler

• Sygdomme i immunsystemet
• Søvn-vågen-forstyrrelser
• Forhold relateret til seksuel sundhed

afspejler en mere nutidig sygdomsopfattelse

• Mulighed for at udstille alle informationer om diagnosen på brugergrænsefladen
• Grundlag for AI, beslutnings- og processtøtte

er designet til at understøtte sundheds-it

• Næsten dobbelt så mange diagnoser
• Klinisk relevante muligheder for at præcisere en diagnose

nærmer sig at være en klinisk terminologi



Dette er formatet i dag (og det har det været i mange år)
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sks_kode sks_datoFra sks_datoTil sks_korttekst

DS424A 20120101 25000101 Fraktur af kondyl på overarmsknogle



Og her skal vi hen
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Ca. 150.000 postkoordinationsregler og 
mulighed for at skabe over 1,5 million 
diagnoser

Mere information og flere attributter 



Hvad sker der nu?
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Målet er at beskrive
• Hvordan ICD-11 skal implementeres i SKS
• Hvordan ændringerne skal afspejles Landspatientregistreret
Så vi kan begynde at planlægge og estimere de kommende projekter

Ophæng via UDI i Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet

Nationalt modningsprojekt



Hvilke opgaver venter os?
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• Mapping fra ICD-11 til SKS-diagnoserne
• Anskaffelse af værktøj til redigering og 

publicering
• Oversættelse samt klinisk validering

Sundhedsdatastyrelsen

• Analyse af de kliniske ønsker og tekniske 
muligheder

• Implementering af ICD-11 i EPJ’er og andre 
kliniske systemer

Regionerne

• Tilpasning af modtagersystemer

Primærsektoren

• Opdatering af standarder, databaser og 
registre

• Klinisk implementering

Tværgående



2022 2023 2024 2025 2026 2027

Implementering i EPJ’er og andre kliniske systemerAnalyse

Et bud på en tidsplan

Oversættelse + terminologiarbejde

Anskaffe/udvikle/teste værktøj til SKS-distribution

Go
Live

Fejlretning

Support & vedligehold

Modningsprojekt

Mapping fra ICD-11 til SKS-diagnoser

Tilpasning af modtagersystemer

Opdatering af standarder og databaser

Klinisk implementering



Spørgsmål?
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