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Ca 10.000 SFI-elementer
- fordelt på ca 650 filer
- omfattende ca 30 sundhedsfaglige specialer
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opsamlet med stærkt fokus på brugerflade. 
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Udfordring: SFI trækker på en lang række 
eksterne systemer. Det er derfor hensigts-
mæssigt at kunne behandle SFI løsrevet fra 
de skiftende informationssystemer.
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Udfordring: SFI trækker på en lang række 
eksterne systemer. Det er derfor hensigts-
mæssigt at kunne behandle SFI løsrevet fra 
de skiftende informationssystemer.

Videreudvikling af SFI-materialet
Udfordring: Det aktuelle format tillader ikke 
effektiv IT-understøttelse. Der skal findes et 
bedre format.

Udfordring: Det foreliggende materiale er 
opsamlet med stærkt fokus på brugerflade. 
Der er brug for at udtrykke SFI i et bredere 
perspektiv.
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SFI integreret SFI integreret

"portabel SFI""portabel SFI"

SFI, som med et 
minimum af arbejde kan 
flyttes til nye platforme
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organisatorisk infrastruktur

3. Konvertere det eksisterende råmateriale
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Vejen fremad med projekt SFI-2
1. Afklare behov for formater og funktionaliteter. 

Vurdere de mest egnede værktøjer
2. Etablere informationsteknologisk og 

organisatorisk infrastruktur
3. Konvertere det eksisterende råmateriale

Mål for dette delprojekt
- At levere et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af den 

nødvendige it-infrastruktur - herunder
> - at specificere dataformater for "portabel SFI"
> - at specificere krav til SFI-værktøjer
> - at afprøve de mest egnede eksisterende SFI-værktøjer

Arbejdsgruppe med
> Terminologer
> Arkitekter
> Sundhedsinformatikere
> SFI-specialister
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værktøjerne kunne?
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værktøjerne kunne?

I eksisterende værktøjer:
Hvad kan faktisk udtrykkes? Hvilken 

funktionalitet findes?

I eksisterende værktøjer:
Hvad kan faktisk udtrykkes? Hvilken 

funktionalitet findes?

Systematisk evaluering 
af de bedste værktøjer.

Systematisk evaluering 
af de bedste værktøjer.

Levere samlet  beslutningsgrundlag for 
indkøb/udvikling af egnede SFI-værktøjer.
Levere samlet  beslutningsgrundlag for 

indkøb/udvikling af egnede SFI-værktøjer.
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SundhedsFagligt Indhold
den i et informationssystem indbyggede 
sundhedsfaglige viden udtrykt med 
fagspecifik terminologi, fagspecifikke 
regler og fagspecifik struktur
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... og af de 
eksisterende 

SFI-elementer.

... og af de 
eksisterende 

SFI-elementer.
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