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SFI i EpjObservatoriets statusrapport 2004

• SFI er
– skabeloner til dokumentationsstøtte, processtøtte og 

beslutningsstøtte for generelle og sygdomsspecifikke 
aktiviteter

• SFI anskues som
– én af tre væsentlige forudsætninger for 

sammenhængende EPJsystemer i det danske 
sundhedsvæsen

• EpjObservatoriet anbefaler
– at indsatsen på områderne terminologi og 

sundhedsfaglig indhold intensiveres både på 
nationalt og regionalt plan.



Tre væsentlige forudsætninger

EPJ-system
som kan udveksle og genbruge data

EPJ-system
som kan udveksle og genbruge data

Objekt
model

Objekt
model

Terminologi
system

Terminologi
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Skammel-metaforen

EPJ-system
som kan udveksle og genbruge data
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Men hvad er så dette SFI???

EPJ-system
som kan udveksle og genbruge data

EPJ-system
som kan udveksle og genbruge data

Objekt
model

Objekt
model

Terminologi
system

Terminologi
system

Sundhedsfagligt
indhold
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Fire forskellige slags SFI

• Begrebsmapping
– at udtrykke sammenhæng mellem klinikkens 

begreber og systemets datastrukturer

• Begrebsgruppering
– at udtrykke simple kliniske sammenhænge 

mellem begreber

• Procedurebeskrivelse
– at udtrykke klinikkens procedurer som 

rækker af betingede aktiviteter

• Proceshjælp
– at udtrykke klinisk proces mhp at skabe den 

virtuelle kliniker

Sundhedsfagligt
indhold

Sundhedsfagligt
indhold



SFI, Begrebsmapping

• Vedrører journalens centrale informationselementer:
– tilstande, aktiviteter, resultater & mål

• Et eksempel fra Sundhedsstyrelsens rapport om 
kvalitetsmåling med GEPJ-dataudtræk:

- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber 
og systemets 
datastrukturer

- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber 
og systemets 
datastrukturer

BlodtrykBlodtryk

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration



EPJ med begrebsmapping

Klinikkens begreb:
"at være indlagt"

Klinikkens begreb:
"at være indlagt"

Systemets datastruktur:
"et tilstedeværelsesobjekt med associeret

GEPJ-status-objekt af typen 'igang'"

Systemets datastruktur:
"et tilstedeværelsesobjekt med associeret

GEPJ-status-objekt af typen 'igang'"

uden tilstrækkelig!
- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber 
og systemets 
datastrukturer

- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber 
og systemets 
datastrukturer



SFI, Begrebsmapping

• Vedrører klinikkens centrale informationselementer:
– tilstande, aktiviteter, resultater & mål

Fx: Disse dataobjekter og dette 
dataindhold skal til for at 
beskrive et "blodtryk".

Fx: Disse dataobjekter og dette 
dataindhold skal til for at 
beskrive et "blodtryk".

Fx: Denne arketype-sti skal til 
for at udtrykke et blodtryks-

mål.

Fx: Denne arketype-sti skal til 
for at udtrykke et blodtryks-

mål.

- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber 
og systemets 
datastrukturer

- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber 
og systemets 
datastrukturer

Fx: Når diagnosen er "Bakteriel 
pneumoni" er det dette subset, som er 
lovligt i attributten UdloesendeAgens.

Fx: Når diagnosen er "Bakteriel 
pneumoni" er det dette subset, som er 
lovligt i attributten UdloesendeAgens.

Fx: Når der anlægges perifer 
venøs adgang, er det dette 

subset, som er lovligt i 
attributten Lokalisation.

Fx: Når der anlægges perifer 
venøs adgang, er det dette 

subset, som er lovligt i 
attributten Lokalisation.



SFI, Begrebsmapping

• Vedrører klinikkens centrale informationselementer:
– tilstande, aktiviteter, resultater & mål

• Karakteristisk for denne del af SFI:
– meget modelnært
– kræver tæt samspil mellem model og terminologi
– absolut betingelse for et anvendeligt system
– absolut betingelse for udveksling med andre systemer

- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber 
og systemets 
datastrukturer

- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber 
og systemets 
datastrukturer



Fire forskellige slags SFI

• Begrebsmapping
– at udtrykke sammenhæng mellem klinikkens 

begreber og systemets datastrukturer

• Begrebsgruppering
– at udtrykke simple kliniske sammenhænge 

mellem begreber

• Procedurebeskrivelse
– at udtrykke klinikkens procedurer som 

rækker af betingede aktiviteter

• Proceshjælp
– at udtrykke klinisk proces mhp at skabe den 

virtuelle kliniker

Sundhedsfagligt
indhold

Sundhedsfagligt
indhold



SFI, Begrebsgruppering

• Vedrører klinikkens centrale informationselementer:
– tilstande, aktiviteter, resultater & mål

- at udtrykke simple kliniske 
sammenhænge mellem 
begreber

- at udtrykke simple kliniske 
sammenhænge mellem 
begreber

Fx: Der findes et begreb 
"blindtarmsoperation", som - udover 

selve appendectomien - også omfatter 
aktiviteter relateret til anæstesi og 

opvågning.

Fx: Der findes et begreb 
"blindtarmsoperation", som - udover 

selve appendectomien - også omfatter 
aktiviteter relateret til anæstesi og 

opvågning.

Tilstande kan høre sammen i 
syndromer - fx Tourette-syndrom, 

Marfan-syndrom.

Tilstande kan høre sammen i 
syndromer - fx Tourette-syndrom, 

Marfan-syndrom.

Resultater kan være 
sammensatte - fx 
mikrobiologiske 

resultater.

Resultater kan være 
sammensatte - fx 
mikrobiologiske 

resultater.Der findes standard-pakker - fx 
aktiviteten "Pleje af PVK" og resultatet 

"Observation af PVK".

Der findes standard-pakker - fx 
aktiviteten "Pleje af PVK" og resultatet 

"Observation af PVK".



SFI, Begrebsgruppering

• Vedrører klinikkens centrale informationselementer:
– tilstande, aktiviteter, resultater & mål

• Karakteristisk for denne del af SFI:
– klinikernært
– kan give klinikeren massiv dokumentationsstøtte og evne til at 

udtrykke komplekse begreber

- at udtrykke simple kliniske 
sammenhænge mellem 
begreber

- at udtrykke simple kliniske 
sammenhænge mellem 
begreber



Fire forskellige slags SFI

• Begrebsmapping
– at udtrykke sammenhæng mellem klinikkens 

begreber og systemets datastrukturer

• Begrebsgruppering
– at udtrykke simple kliniske sammenhænge 

mellem begreber

• Procedurebeskrivelse
– at udtrykke klinikkens procedurer som 

rækker af betingede aktiviteter

• Proceshjælp
– at udtrykke klinisk proces mhp at skabe den 

virtuelle kliniker

Sundhedsfagligt
indhold

Sundhedsfagligt
indhold



SFI, Procedurebeskrivelse

• Udtrykker klinikkens aktiviteter

• Udtrykker aktiviteter forbundet vha konditioner og 
beslutningspunkter

Fx: Sådan gør man, når 
patienten har diagnosen 

"pneumoni".

Fx: Sådan gør man, når 
patienten har diagnosen 

"pneumoni".

Fx: Sådan gør man, når 
patienten er 

kørestolsbruger.

Fx: Sådan gør man, når 
patienten er 

kørestolsbruger.

Fx: Hvis temperaturen 
stiger over 39.8 skal 

patienten køles aktivt.

Fx: Hvis temperaturen 
stiger over 39.8 skal 

patienten køles aktivt.

- at udtrykke klinikkens 
procedurer som rækker af 
betingede aktiviteter

- at udtrykke klinikkens 
procedurer som rækker af 
betingede aktiviteter



SFI, Procedurebeskrivelse

• Udtrykker klinikkens aktiviteter

• Udtrykker aktiviteter forbundet vha konditioner og 
beslutningspunkter

• Karakteristisk for denne del af SFI:
– meget klinikernært
– beslutningspunkters kondition kan adressere et meget bredt 

spektrum OG ...
– regler og konditioner fortolkes af brugeren

- at udtrykke klinikkens 
procedurer som rækker af 
betingede aktiviteter

- at udtrykke klinikkens 
procedurer som rækker af 
betingede aktiviteter



Fire forskellige slags SFI

• Begrebsmapping
– at udtrykke sammenhæng mellem klinikkens 

begreber og systemets datastrukturer

• Begrebsgruppering
– at udtrykke simple kliniske sammenhænge 

mellem begreber

• Procedurebeskrivelse
– at udtrykke klinikkens procedurer som 

rækker af betingede aktiviteter

• Proceshjælp
– at udtrykke klinisk proces mhp at skabe den 

virtuelle kliniker

Sundhedsfagligt
indhold
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SFI, Proceshjælp
- at udtrykke klinisk proces 
mhp at skabe den virtuelle 
kliniker

- at udtrykke klinisk proces 
mhp at skabe den virtuelle 
kliniker

Sheridan/Verplank



SFI, Proceshjælp

• Vedrører klinikkens centrale processer:
– diagnostisk overvejelse, klinisk planlægning, klinisk udførelse & 

klinisk sammenligning

- at udtrykke klinisk proces 
mhp at skabe den virtuelle 
kliniker

- at udtrykke klinisk proces 
mhp at skabe den virtuelle 
kliniker

Fx: Når der både er hoste, 
forhøjet temperatur og 

leukocytose, foreslår systemet 
diagnosen "pneumoni".

Fx: Når der både er hoste, 
forhøjet temperatur og 

leukocytose, foreslår systemet 
diagnosen "pneumoni".

Fx: Når tilstanden "pneumoni" 
opstår, anbefaler systemet 

standard-planen for 
lungebetændelse

Fx: Når tilstanden "pneumoni" 
opstår, anbefaler systemet 

standard-planen for 
lungebetændelse

Fx: Når der igangsættes 
cytostatisk behandling, 

erindrer systemet om øget 
risiko for infektion og kvalme.

Fx: Når der igangsættes 
cytostatisk behandling, 

erindrer systemet om øget 
risiko for infektion og kvalme.

Fx: Når der er mistanke om 
pneumoni, anbefaler systemet 
undersøgelse af leukocyttal og 

CRP 

Fx: Når der er mistanke om 
pneumoni, anbefaler systemet 
undersøgelse af leukocyttal og 

CRP 

Fx: Når blodtryk skal 
måles klokken 16:00, 

påminder systemet om, 
at det - ding-dong - er 

NU!

Fx: Når blodtryk skal 
måles klokken 16:00, 

påminder systemet om, 
at det - ding-dong - er 

NU!



SFI, Proceshjælp

• Vedrører klinikkens centrale processer:
– diagnostisk overvejelse, klinisk planlægning, klinisk udførelse & 

klinisk sammenligning

• Karakteristisk for denne del af SFI:
– udtrykker blandede informationselementer - fx tilstand, 

aktivitet, udførelse, advarsel, påmindelse
– beslutningsreglers kondition kan adressere et meget bredt 

spektrum MEN...
– regler og konditioner skal være maskinlæsbare

- at udtrykke klinisk proces 
mhp at skabe den virtuelle 
kliniker

- at udtrykke klinisk proces 
mhp at skabe den virtuelle 
kliniker



Fire forskellige slags SFI

• Begrebsmapping
– at udtrykke sammenhæng mellem klinikkens 

begreber og systemets datastrukturer

• Begrebsgruppering
– at udtrykke simple kliniske sammenhænge 

mellem begreber

• Procedurebeskrivelse
– at udtrykke klinikkens procedurer som 

rækker af betingede aktiviteter

• Proceshjælp
– at udtrykke klinisk proces mhp at skabe den 

virtuelle kliniker

Sundhedsfagligt
indhold

Sundhedsfagligt
indhold



Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Fire forskellige slags SFI

SFI - fordi ...

- systemet skal kunne modtage og fremvise klinisk 
relevante begreber. Det kræver afgrænsning og 

valideringsregler.

- systemet bliver for tungt, hvis det ikke 
understøtter klinikkens brug af komplekse 

begreber

- systemet skal understøtte det gode, ensartede 
patientforløb

- systemet skal understøtte og lette det kliniske 
arbejde



Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Fire forskellige slags SFI

Kan man lave EPJ-system uden?

Nej.
Implementering af den rå model og den rå 

terminologi er ikke anvendelige som system.

Ja,
men det bliver ikke ret morsomt at arbejde med et 

"dumt" system

Ja,
men man går glip af en stor kvalitativ gevinst

Ja,
og det er nok denne del af SFI, der er lettest at 

skalere...



Hvordan laver man SFI?
Sundhedsfaglig 

viden
Sundhedsfaglig 

viden

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

Sundhedsfagligt indholdSundhedsfagligt indhold



Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Hvordan laver man SFI?

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesign KodningKodningKryds-

reference

Kryds-
reference

Klinikernes viden gøres 
eksplicit og fastholdes
Klinikernes viden gøres 
eksplicit og fastholdes

Fællesmængder 
uddrages og 
prioriteres

Fællesmængder 
uddrages og 
prioriteres

Materialet krydsrefereres - internt og eksterntMaterialet krydsrefereres - internt og eksternt

Materialet bringes 
i sync med 
datamodel, 
terminologi, 

proceduresprog, 
mv.

Materialet bringes 
i sync med 
datamodel, 
terminologi, 

proceduresprog, 
mv.

Beslutninger om terminologiske 
begrænsninger og GUI-virkemidler

Beslutninger om terminologiske 
begrænsninger og GUI-virkemidler

... ja, netop det:... ja, netop det:



Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Hvordan laver man SFI?

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesign KodningKodningKryds-

reference

Kryds-
reference

ITERATIVT!



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Hvordan laver man SFI?

• Regelret begrebsafklaring
• Metoder beskrevet af fx NBS, OIO
• Format fx Archetype Definition Language (ADL)

• Proces kan være
– ontologi-drevet
– forretningsdrevet
– projekt-drevet

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesignKryds-

reference

Kryds-
reference

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

KodningKodning



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Hvordan laver man SFI?

• Beskrivelse af workflow & regler
• Metode fx usecase-baseret
• Format fx Business Process Execution Language (BPEL)

• Proces kan være
– forretningsdrevet
– projekt-drevet

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesignKryds-

reference

Kryds-
reference

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

KodningKodning



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Hvordan laver man SFI?

• Beskrivelse af konditioner, regler og vægte
• Metode: ??? (AI)
• Format: ??? (AI)
• Proces kan være

– forretningsdrevet
– projekt-drevet
– men ... begreberne skal være på plads 

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesignKryds-

reference

Kryds-
reference

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

KodningKodning



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Hvordan laver man SFI?

• Fordel med velforberedt dokumentationspraksis
• Kræver indsigt i både model og terminologi
• Bør være tværfaglig proces med

– klinikere (SFI-specialister)
– terminologer
– dataloger

• Iteration & titrering ...

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesignKryds-

reference

Kryds-
reference

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

KodningKodning



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Hvordan laver man SFI?

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesignKryds-

reference

Kryds-
reference

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

KodningKodning

... ja, netop det:... ja, netop det:



Hvordan ser SFI ud på glaspladen?

Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

Sundhedsfagligt indholdSundhedsfagligt indhold



Procedurebeskrivelse
- at udtrykke klinikkens 
procedurer som rækker af 
betingede aktiviteter

Procedurebeskrivelse
- at udtrykke klinikkens 
procedurer som rækker af 
betingede aktiviteter

(illustration fjernet på grund af ophavsretlige hensyn)



Begrebsmapping
- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber og 
systemets datastrukturer

Begrebsmapping
- at udtrykke sammenhæng 
mellem klinikkens begreber og 
systemets datastrukturer

Begrebsgruppering
- at udtrykke simple kliniske 
sammenhænge mellem begreber

Begrebsgruppering
- at udtrykke simple kliniske 
sammenhænge mellem begreber

Procedurebeskrivelse
- at udtrykke klinikkens 
procedurer som rækker af 
betingede aktiviteter

Procedurebeskrivelse
- at udtrykke klinikkens 
procedurer som rækker af 
betingede aktiviteter

(illustration fjernet på grund af ophavsretlige hensyn)



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Er det svært at lave SFI?
Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

Sundhedsfagligt indholdSundhedsfagligt indhold



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Hvor er problemerne?

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesign KodningKodningKryds-

reference

Kryds-
reference



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Hvor er problemerne?

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration

HøstHøst Generali-
sering

Generali-
sering

Align-
ment

Align-
ment DesignDesign KodningKodningKryds-

reference

Kryds-
reference

?

Indsigt i hvilken model?
Modellens modenhedsgrad?

Modellens stabilitet?

Indsigt i hvilken model?
Modellens modenhedsgrad?

Modellens stabilitet?

Indsigt i hvilken terminologi?
Terminologiens kvalitet?
Terminologiens stabilitet?

Indsigt i hvilken terminologi?
Terminologiens kvalitet?
Terminologiens stabilitet?

"Kræver indsigt
i både model

og terminologi"

"Kræver indsigt
i både model

og terminologi"



Sundhedsfaglig 
viden

Sundhedsfaglig 
viden

Hvor er problemerne?

Begrebsmapping
... begreb versus datastruktur

Begrebsgruppering
... simple kliniske sammenhænge

Procedurebeskrivelse
... rækker af betingede aktiviteter

Proceshjælp
... den virtuelle kliniker

Applikationens
konfiguration

Applikationens
konfiguration
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SFI - et kig under motorhjelmen ...



En simpel arketype - diagram



En simpel arketype (uddrag) - ADL
archetype

openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1

concept
[at0000] -- Length of the body

description
author = <"Sam Heard <sam.heard@oceaninformatics.biz>">
submission = <

organisation = <"openEHR Foundation">
date = <2004-05-18>

>
version = <"version">
status = <"draft">
revision = <"1.0">
description = <

["en"] = <
purpose = <"Record the height (or length) of the person">
use = <"Measurement of length from the flexor surface of the heel 
to the crown of the head (vertical height if standing, length if lying">
misuse = <"Not to be used for any other measurement of length">

>
>
adl_version = <"1.2">
rights = <"">

definition
OBSERVATION[at0000] matches { -- Length of the body

data matches {
EVENT_SERIES[at0001] matches { -- history

events cardinality matches {1..*; ordered} matches {
EVENT[at0002] occurrences matches {1..*} matches { -- Any event

data matches {
ITEM_SINGLE[at0003] matches { -- Simple

item matches {
ELEMENT[at0004] matches { -- Height

name matches {
CODED_TEXT matches {

code matches {
[local::
at0005, -- Height
at0006] -- Length

}
}

}
value matches {

C_QUANTITY <
property = <"Length">
list = <

["1"] = <
units = <"cm">
magnitude = <|0.0..1000.0|>

>
>

>
}

}
}

}
}

}
}

}
}

...

...
ontology

primary_language = <"en">
languages_available = <"en", ...>
term_definitions = <

["en"] = <
items = <

["at0000"] = <
text = <"Length of the body">
description = <"Length of the body, in an extended position, from crown of head to sole of foot">

>
["at0001"] = <

text = <"history">
description = <"@ internal @">

>
["at0002"] = <

text = <"Any event">
description = <"Any timed measurement of height">

>
["at0003"] = <

text = <"Simple">
description = <"@ internal @">

>
["at0004"] = <

text = <"Height">
description = <"The length of the body">

>
["at0005"] = <

text = <"Height">
description = <"Length of body in standing position">

>
["at0006"] = <

text = <"Length">
description = <"The length of the body supine">

>
["at0007"] = <

text = <"List">
description = <"@ internal @">

>
["at0008"] = <

text = <"Device">
description = <"The device used to measure the height">

>
>

>
>
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kunne være løst.
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