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Hvorfor?
• Hvorfor er patientrettede termer nødvendige?

Hvad?
• Hvad er en patientrettet term egentlig?

Hvordan?
• Principper 

• Materiale

• Registrering

• Validering

Konklusion
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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: DK46.9

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 ofte også 

anvendes af patienter, som ikke er uddannet inden for det sundhedsfaglige 

område eller på anden måde er bekendt med sundhedsfaglig terminologi

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: DK46.9

Abdominalhernie UNS

uden ileus eller gangræn

Diagnose:

Brok i bugvæggen 

uden komplikationer

Diagnose:

Brok i bugvæggen 

uden komplikationer



Diagnose: DK469: Abdominalhernie UNS uden ileus eller gangræn

Diagnose: Brok i bugvæggen uden komplikationer

.
Ovs. af 

koden,

ileus og 

gangræn

ej relevant

Princip: 

UNS 

udelades 

altid

Ovs.-

princip for 

abdominal

og hernie

Kilde:

Klinisk 

ordbog

Ja,

sprogligt 

korrekt

term

Lixtal OK;
præpositions

-konstruktion

Prin-
cipper
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Et udtræk af enkeltord/orddele fra SKS baseret på tegn og mellemrum blev 

lagt i et XLS-ark

Materiale

ordets/orddelens

frekvens i SKS
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Registrering
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Validering

Otte kommunikationsmedarbejdere i de to regioner indsatte kommentarer
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Konklusion

• Ca. 800 almensproglige ord og orddele til rådighed for fremtidig

konstruktion af patientrettede diagnose- og proceduretermer 

• Principperne kan bruges i andre sammenhænge, hvor det gælder

kommunikation mellem offentlige instanser og borgere 

• Mulighederne for at automatisere fagsprog-almensprog-oversættelsen

skal afklares

• De oversatte ord og orddele kan også anvendes ifm. udarbejdelsen

af narrative tekster, f.eks. informationsmateriale til patienter
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Spørgsmål?

Kommen-

tarer?


