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SFI – den nyeste definition

klinisk-fagligt indhold til brug i 
klinikunderstøttende it-systemer, som 
rummer detaljeret beslutnings-, proces- 
og dokumentationsstøtte, og som sikrer 
en ensartet datastruktur til støtte for 
kvalitetssikring og forskning

Workshop ultimo 2007
SDSD & Region-H
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But first to something slightly different...



Et generelt dokumentationssystem
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I dette dokumentationssystem, 
som er fuldstændig generelt, 
kan man dokumentere alting.

Måske kan man bruge grafik
og tabeller – ja måske endda
lyd og animation.
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Et dedikeret dokumentationssystem
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Forskellige dokumentationsystemer

Mere
domæneviden

Mere
domæneviden
Flere regler

Flere regler
Mere struktur

Mere struktur



Eksempel... Begreb:
"Beskrivelse af patientens aktuelle 
tilstand og situation"
SCT-kode: 547411000005113
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Eksempel...

DomænevidenDomæneviden

Regler vedr. indhold:
● Blodtryk består af to tryk (systolisk 
og diastolisk), hvoraf systolisk er 
størst. Måleenheden er mmHg.
● Systolisk blodtryk over 500 er en 
fejl.
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● Ved start på ny kontakt skal 
journalen indeholde felterne 
"Tidligere", "Aktuelle" og 
"Objektivt".
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candlesticks
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Det mere strukturerede system kan have avancerede regler...Det mere strukturerede system kan have avancerede regler...

Regler vedr. tilstand:
● Hvis der er hoste og feber bør 
man overveje diagnosen 
"lungebetændelse".
● Hvis der gives cytostatika, bør 
man overveje diagnosen "kvalme". 

Regler vedr. aktivitet:
● Hvis der er ASA-allergi, må 
der ikke gives Idotyl®.
● Ordination af Marevan® 
udføres i henhold til denne 
vejledning: ...



Eksempel...
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 Præsentation
 Allergier
 Tidligere
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Resultat af objektiv US struktureres:
 Beskrivelse af almentilstand, herunder

 Bevidsthedsplan, ernæringstilstand
 Blodtryk, puls, temperatur
 Diverse resultater i topografisk orden:

 Inspektion af skalp
 Inspektion af pupiller, incl reflekser
 ...
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Eksempel...

Regler og struktur kan valideres 
og der kan laves regelbaseret 
funktionalitet.
Måske ikke så godt på papir...
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Hvad er SFI?
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Hvad er SFI?

den i dokumentationssystemet indbyggede 
sundhedsfaglige viden udtrykt som 
fagspecifikke regler og fagspecifik struktur



Et kig ind i systemet... Der er jo SFI 
overalt her!!
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Allestedsnærværende SFI
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SFI – anno 2008..?
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SFI-projektet i Region-H
Sundhedsfaglig 

viden
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Så hvordan kommer man videre?

SFI beskrevet på 
selvstændig form

SFI integreret
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SFI udtrykt med stærk struktur 
og med terminologi

Hvilket system?
2008: Orbit, Opus
2010: ???
2015: ???

Hvilket system?
2008: Orbit, Opus
2010: ???
2015: ???"portabel SFI""portabel SFI"

SFI, som med et 
minimum af arbejde kan 
flyttes mellem platforme

SFI, som med et 
minimum af arbejde kan 
flyttes mellem platforme
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Portabel SFI – nogle små udeståender...
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SFI integreret
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Det aktuelle projekt...
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OK, så...
Tak for i dag.
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