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Dansk: beskrivelse

 

Generel definition: mundtlig eller skriftlig formidling af de væsentligste egenskaber ved en entitet

 

   

Dansk: normativ beskrivelse

 

Generel definition: beskrivelse, hvis formål er at være retningsgivende

 

   

Dansk: instruks

 

Generel definition: normativ beskrivelse, der fastsætter bindende regler for handling

 

   

Dansk: standard

 

Generel definition: normativ beskrivelse af et sæt af kriterier, der er accepteret som reference i et fællesskab

 

   

Dansk: vejledning

 

Generel definition: informativ beskrivelse hvis formål er at beskrive en mulig fremgangsmåde

 

   

Dansk: klinisk retningslinje

 

Generel definition: vejledning, der er evidensbaseret og anvendes i klinisk praksis, når der skal træffes beslutning om
passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer

Kommentar: Kliniske retningslinjer angiver, hvad der bør gøres. Det kan være obligatorisk at følge de kliniske
retningslinjer.

Kliniske retningslinjer kan være udarbejdet på baggrund af referenceprogrammer.

 

   

Dansk: informativ beskrivelse

 

Generel definition: beskrivelse, hvis formål er at oplyse om noget
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Dansk: sundhedsfaglig beskrivelse

 

Generel definition: beskrivelse af sundhedsfaglige emner beregnet på at støtte og begrunde sundhedspersoners
beslutninger

 

   

Dansk: forløbsprogram

 

Generel definition: sundhedsfaglig beskrivelse, der indeholder den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede
sundhedsfaglige indsats for en given sygdom

 

   

Dansk: klassifikation

 

Generel definition: struktur, der inddeler entiteter i klasser og underklasser på baggrund af deres egenskaber

 

   

Dansk: ICPC

 

Dansk: International Classification of Primary Care

 

Generel definition: international klassifikation af diagnoser til brug i det primære sundhedsvæsen

Kommentar: ICPC er udviklet og udbudt af organisationen WONCA (World Organization of National Colleges,
Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians, oftere omtalt som
World Organization of Family Doctors). Organisationen har officielle relation til WHO (World Health
Organization), og ICPC er optaget i WHOs Family of International Classifications.

 

   

Dansk: SKS

 

Dansk: Sundhedsvæsenets klassifikationssystem

 

Generel definition: samling af klassifikationer, der består af nationale klassifikationer, klassifikationer baseret på WHO's
internationale klassifikationer og klassifikationer udarbejdet i fællesnordisk regi under NOMESKO

Kommentar: SKS skal på sigt kunne anvendes i hele sundhedsvæsenet, men anvendes i dag primært på
sygehusene.
SKS rummer en række hovedgrupper. Diagnoseklassifikationen "Hovedgruppe D - Klassifikation af
sygdomme" er en dansk version af WHO's "International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD-10)".
NOMESKO står for Nordisk Medicinalstatistisk Komité, og er en fællesnordisk helsestatistik i regi af
Nordisk Råd.

 

   

Dansk: ICF

 

Dansk: International Classification of Functioning, Disability and Health
Engelsk
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Dansk: International klassifikation af funktionsevne,

funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

 

Generel definition: international klassifikation for funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Kommentar: ICF er centreret om funktionsevne. Dermed har ICF et bredere fokus end eksempelvis
diagnoseklassifikationer. ICF kan derfor anvendes inden for både sundhedsområdet og
socialområdet.

 

   

Dansk: Hjælpemiddelklassifikation

 

Generel definition: klassifikation af hjælpemidler baseret på "ISO 9999 - Hjælpemidler til personer med
funktionsnedsættelse"

Kommentar: Klassifikationens overordnede inddeling er taget af "ISO 9999 - Hjælpemidler til personer med
funktionsnedsættelse", og suppleret med en række underliggende niveauer. Klassifikationen
anvendes i hjælpemiddeldatabasen.
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