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Danmark er en del af et stort internationalt netværk af lande, der arbejder med og anvender
Nutrition Care Process terminologien(NCPT):
Australien, Canada, Danmark, England, Grækenland, Island, Frankrig, Finland, Israel, Italien,
Japan, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand,
Norge, Singapore, Sverige, Schweiz, Taiwan,
Tyskland og USA (1).
Det har længe været et ønske fra disse lande
at få terminologien anerkendt som international ernæringsterminologisk standard, hvorfor
der i flere år har været arbejdet for at få NCPT
ind i SNOMED CT. Arbejdet blev intensiveret

i efteråret 2017, hvor Nutrition Care Process
Terminology Clinical Project Group blev dannet
i SNOMED International. Jeg er medlem af
gruppen, hvor vi arbejder målrettet for at få
opdateret ernæringsdiagnoseterminologien, så
den kan godkendes og implementeres til sommer 2018. Når dette er en realitet, kan arbejdet
med at tilføje den danske oversættelse til den
danske udgave af SNOMED CT begynde.
I mange kommuner er arbejdet med implementering af Fællessprog III (FSIII) begyndt i 2018.
SNOMED CT anvendes som referenceterminologi i FSIII, og terminologien er med til entydigt at
præsentere de dokumenterede informationer.
Du kan læse mere om SNOMED CT i FSIII og betydningen deraf i rapporten ”SNOMED-CT som
referenceterminologi i FSIII” (3).
Og hvorfor så implementere
og arbejde med NCP?

FSIII og SNOMED CT
Valget af SNOMED CT medfører en
meningsfuld sammenhæng imellem
de dokumenterede informationer. Dvs.
en sammenhæng mellem de informationer, som de forskellige aktører dokumenterer i EOJ-systemer(Elektronisk
Omsorgs Journal). Det bliver således
muligt at udtrække informationer om
såvel den enkelte borger som grupper
af borgere. Dvs. referenceterminologien gør det muligt at skabe overblik,
til fordel for den enkeltes hjælp,
behandling og/eller pleje. Samtidig
kan der laves opgørelser, rapporter
og statistikker, til ledelsesmæssige og
administrative formål.
Kilde: Fællessprog III (3)

NCP styregruppen har udarbejdet 6 punkter,
der giver et fælles grundlag for arbejdet med
NCP i Danmark.
NCP skal implementeres ved diætbehandling
af individer og grupper fordi:
1.	Kvalitetssikring/ kvalitetsudvikling af behandling af patient/borger/klient
• NCP fordrer en systematisk og kritisk
reflekterende tænkning og anvendelse af
en fælles ernæringsterminologi
• NCP tydeliggør den mest hensigtsmæssige ernæringsintervention ved hjælp af
PES-redegørelsen (problem – etiology –
symptoms)
2.	En fælles ernæringsterminologi styrker og
sikrer kontinuitet i det monofaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde
3.	Fremhæver og tydeliggør de faglige kompe-

Om SNOMED CT
SNOMED International har til formål
at udvikle, vedligeholde og fremme
accepten og den korrekte anvendelse
af terminologiprodukterne i sundhedssystemer, services og produkter.
SNOMED CT er en klinisk terminologi
og anses for at være den mest omfattende, flersprogede sundhedsterminologi i verden. SNOMED International
ejer rettighederne til SNOMED CT og
en række andre standarder med relation til sundhedsterminologi.
SNOMED CT er oversat til dansk fra
2004-2008 i projektet Sundterm.
Sundhedsstyrelsen var ansvarlig for
projektet og fik dermed skabt en
fælles dansk sundhedsterminologi,
der kan dække klinikernes dokumentationsbehov i strukturerede sundheds-it-systemer og som kan tilbyde
en sammenhængende sundhedsterminologi af såvel generel som mere
specialespecifik karakter.
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen (2)

tencer blandt ernæringsprofessionelle
4.	NCP sætter patient/borger/klient i centrum
5. NCP giver klare mål at arbejde med
• både ift. sundhedspædagogiske -,
ernæringsmæssige - og fysiologiske mål
6.	NCP åbner muligheder for et internationalt
diætetisk samarbejde
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