
Orientering fra NPU Terminologiens
Steering Committe



Etablering af Steering Committee

En stigende efterspørgsel på NPU terminologien,  medførte et behov for at 
definere rettigheder/ejerskab og ansvar for drift og vedligeholdelse af 
terminologien.

2014 indgået formel aftale mellem NPU terminologiens ejere IFCC/IUPAC  og
Sundhedsdatastyrelsen.

Formål:

• Formalisere ejerskabet af IP-rettighederne - ‘NPU brandet’

• Formalisere ejerskabet af NPU terminologien database og website

• Sikre drift og vedligeholdelse af NPU terminologien

• Etablere en Steering Committee
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Medlemmer af Steering Committee

Består 11 medlemmer

• 2 repr. fra IFCC
• 2 repr. fra IUPAC
• 2 repr. fra SDS -

sekretariatsfunktion for den 
internationale version af 
terminologien

• 1 repr. fra svensk NRC
• 1 repr. fra norsk NRC
• 1 repr. fra dansk NRC
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Roller og ansvar i Steering Committee

Ansvarlig for governance og strategi for 

terminologien

Udarbejdelse af ‘operation procedures’

Anerkendelse af Nationale Release Centre for NPU 

terminologien

• Dvs giver licens til oversættelse og publication af 
terminologien

Etablering af kontakt til relevante internationale
samarbejdsorganisationer, myndigheder, 

virksomheder

C-SC-NPU ansvarlig for 

• Udvikling af terminologien I regi af projekter

• Udarbejde videnskabelige artikler

• Rådgivning om terminologiens principper og
retningslinjer
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Internationalt NPU sekretariat i SDS

Sundhedsdatastyrelsen har forpligtet sig til at varetage det internationale NPU 
sekretariat (indtil 2020).

Det medfører:

• Vi modtager henvendelse fra Norsk, Svensk og dansk  NRC om kodeønsker, 
begrebsarbejde, kodeudvikling, dataudveksling 

• Rådgivning om brug af NPU terminologien, dens principper og retningslinjer 

• Publikation af terminologiens engelsksprogede data-filer og leverer dataudtræk til 
international anvendelse

• Sikring og vedligeholdelse af datakvalitet ifm ændringer i retningslinjer, nomenklatur 
og referencer i forhold til C-SC-NPU beslutninger

• Deltager i udvikling af NPU-terminologien i takt med udviklingen i 
laboratorievidenskab og -teknologi. Arbejdet foregår i samarbejde med C-SC-NPU og 
primært i projektregi.

• Opgaver i de internationale komiter (Steering Committee, IFCC-IUPACs komiter

• Vedligeholdelse af engelsksproget hjemmeside om NPU terminologien
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SDS har mange kasketter på

Det internationale NPU sekretariat (indtil 2020).

• drifte og vedligeholde den internationale version 
af NPU terminologien

Det Nationale Release Center for NPU 
terminologien

• Servicerer de danske brugere med NPU/DNK koder

• Nationale KortNavne (NKN)

Deltagelse i Steering Committee, IFCC og
IUPACs organisationer

Deltagelse i flere udviklingsprojekter i regi af C-
SC-NPU  
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Status på aktiviteter Steering Committee 

Siden etableringen I 2014

Etableret og licenseret tre Nationale Release Centre (NRC) for NPU 
terminologien

• Norsk NPU Release Center  - varetages af Direktoratet for eHelse

• Svensk NPU Release Center  - varetages af EQUALIS

• Dansk NPU Release Center – varetages af Sundhedsdatastyrelsen

Udarbejdet

• Hjemmeside for den internationale version af NPU Terminologien - sponsoreret

af IFCC . Se  www.npu-terminology.org

• Governance struktur og strategi for NPU terminologien

• Betingelser for brug af terminologien

• NPU terminologiens Wikipedia – se https://en.wikipedia.org/wiki/NPU_terminology

Etableret kontakt til SNOMED International om muligt terminologisk
samarbejde

7

http://www.npu-terminology.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/NPU_terminology


Forsat efterspørgsel på NPU terminologien

Der er stadigvæk efterspørgsel på nye NPU koder – og det sidste år har vi 
arbejdet på højtryk
• Konstant udvikling på laboratorie-fagområdet, især på det molekylær-genetiske 

område men også på det immunologiske område

• NPU terminologien blev mandatory i Norge i 2015 – og forventes i brug til afregning 
fra 2018

• Sverige har nu fået tilsagn fra alle 25 Län, så….
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Udvikling af NPU terminologien - forsætter

Udvikling i terminologiens videnskabelige baggrund 

Projekter i IFCC-IUPAC regi med deltagelse af internationale eksperter
• Færdiggjort de igangværende projekter

• Få søsat nødvendige internationale udviklingsprojekter indenfor fx
• Immunologi

• Mikrobiologi

Fælles nordisk samarbejde i Skandinavisk NPU forum
• Erfarings- og vidensdeling

• Koordinering af udviklingen på flere områder fx 
• CD4/CD8 cellers frigørelse af Interferon Gamma i forbindelse med TB-udredning

Mangler  - at udarbejde promotion materiale og holde foredrag rundt 
om i Europa og få flere ind i folden
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Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Boulevard 5 
2300 København S

T:  +45 7221 6800
E:  kontakt@sundshedsdata.dk
W: sundhedsdata.dk


