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Avsiktlig arkitektur



God arkitektur uppstår när man utgår 

från svåra problem och gör det 

verksamhetsanpassat:

”programmering på hästryggen”



Kungälvs sjukhus en bra miljö för IT-laborationer



DIABETES
Är en gren 

bland andra 
grenar



Den stora utrensningen



Om jag skriver journalen tillsammans med 
patienten kan jag då hitta kritiska fraser?



Nattlig hypoglykemi Svar

Har du besvär av hypoglykemi?  - Nej

Vaknar du med våta lakan på morgnarna? – Ja

Har du huvudvärk på morgnarna? - Ja



Utvärdering av det sagda 

blev omformat till utbildning

Vilka fraser är kritiska i en journal?



Operativsystem för vårdens detaljer med väl integrerade 
specialistgrenar – ta bort dubbelarbete och ökar säkerheten



Bland 
moduler finns 
KONTROLLER



Diabetes och hjärtkirurgi är komplexa 

kaskadproblem där detaljer och datum är 

avgörande för att kunna bedöma risker och 

resultat.



Studium av hjärtkirurgi 1990

Som ”teoretisk hjärtkirurg” läste jag en stor mängd 
operationsberättelser för att hitta fraser .

1990-02-22 ”Vi har löst problemet med att producera 
journal från koder och integrera dessa med den fria 
texten”

Olika paket av sammanfogade koder och fri text 
i ett läsbart sammanhang kan återanvändas



1996



Fras-Risk



FRAX

Ålder
Kön
Vikt
Längd
Ärftlighet
Frakturer
Alkohol
Kortison
Annan sjukdom
Trauma
Bentäthet
Land
….

Scientific American augusti 2012



När vi kan hantera fraser kan vi också hantera tiden



Fras-Tid
1. Programbibliotek för snabb programmering

2. Ta bort arbete och vinna tid genom återanvänding

Producera information under arbete eller nära – ej diktafon.
Snabbtangenter, menyer med strukturerade fraser 
Arbetsflödeanpassat i vårdkedja
Paket som bär kodade detaljer och fri text i kontext



Tabell

Tabell
Graf Graf

Labkoder

Labkoder

Fraskoder

ICD-10 ATC

Fält

”InterFace Terminology” = IFT



Bakom knappen 
”ögon” finns 3 

menyer







Lab

Historik

Fras 204-2-F

Fri text



Mallar för paket



Patientens doserRegler

Från kod till bild



Från bild till kod





Innehåll

Egenskaper
”private”
”public”…

+
Funktioner

Frashantering



En användarkod och dess innehåll

Frastyp

Fraskod
Knapp 
och sida

Fras eller fraser

Fri text



Syftet med IFT och dess funktioner kan vara beslutstöd



Den läsbara journalen är en biprodukt



Patientens brev



Teckning

Program



Funktioner tar reda på olika fynd

IFT-FRASKOD-1

IFT-FRASKOD-2

IFT-HISTORIKKOD

ATC-KOD



Det behövs en bro mellan 
journalsystem 
(EDI=Electronic Data Interchange) 

och kontroll av en flod av data. 
(datum för att kunna följa händelser).



Avsiktlig arkitektur



Användarens 
terminologier (IFT)
Koder från
-fraser
-lab
-händelser
-läkemedel
-fält

+ Funktioner

Register 
Administration

SNOMED-CT (öppen)
ICD-10
DRG

Patientjournalen
A=Läsbar text
B=SNOMED-CT (dold)

Avsiktlig arkitektur





Villkor vid mappning från IFT till 
referensterminologier

SNOMED-CT

IFT-LAB-KOD
VÄRDE

ATC

IFT-FRASKOD-1

IFT-FRASKOD-2

IFT-HISTORIKKOD



Rapport i SNOMED-CT och ICD om populationen



Rapport i SNOMED-CT och ICD-10 om fallet



Oenig

Kodningsvariation



Enig

Kodningsöverenstämmelse



Samma källa producerar och återanvänder

1.Journal-Epikris-remisser (IFT+fri text)
2.Patientens brev (IFT+fri text)
3.SNOMED-CT (mappad från IFT)
4.ICD-10 (mappad från IFT)



När vi kan hantera detaljer med fraskoder kan vi 
också hantera tiden

koda säkrare och lära oss mer om risker

Den dubbla fångsten


