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men det udviklede sig...

• Adskiller egenskabernes egenskaber sig fra kontekst?

• Hvad betyder det, at have rene hænder?

• Kan renhed gradbøjes?

• Hvorfor føles det som deja-vu?

så det kommer i stedet til at handle om ...



 Basal hygiejne i omgangen med 
modeller og terminologi
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Nogle simple overvejelser om god hygiejne

• Udgangspunktet er
– logisk modellering 
– med anvendelse af klassificerede værdier

• Fælles for single- og dual-model tilgang
– fordi dual-model altid kan reduceres til single-model instans

• Overvejelser baseret på
– Sundhedsstyrelsen anno 2004 (deja-vu!)
– Tilsat lidt abstraktion og en knivspids sund fornuft

• Også relevant for IHTSDO's 'context patterns'
– fordi også de kan reduceres til single-model instans



  

God hygiejne i logisk modellering

• Information normaliseres – dvs hver type information 
har en entydig plads

– klasser/attributter uden overlappende meningsindhold
– adskillelse af data og metadata
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God hygiejne i logisk modellering

• Information normaliseres – dvs hver type information 
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 Resultat af standardpleje
  - observation
  - handling
  - metadata



  

God hygiejne med klassificerede værdier

• Værdier matcher attributternes informationsindhold
– Information må ikke "rage udenfor"
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Jo – sagtens! Men det har en pris:
• For at dække informationsrummet med alle 

permutationer skal der bruges rigtig mange 
klassificerede værdier.

• Og det bliver tungt at søge efter de ikke-
strukturerede egenskaber
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God hygiejne med klassificerede værdier

• Gensidig afhængighed mellem attributters indhold 
begrænses

Organ Lateralitet
øje højre venstre begge ikke relevant
næse højre venstre begge ikke relevant
øre højre venstre begge ikke relevant
mund højre venstre begge ikke relevant
hals højre venstre begge ikke relevant
arm højre venstre begge ikke relevant
brystkasse højre venstre begge ikke relevant
bryst højre venstre begge ikke relevant
--- --- --- --- ---
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Begrænsning med
forretningslogik

If (Lokalisation.Organ.Value in {'næse','mund','hals','brystkasse',...})
Lokalisation.Lateralitet.Value= NULL

Forretningslogik kan generaliseres ved at
basere den på regler nedfældet i ontologi 
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Remodellering og 
anpasning af værdisæt

Lokalisation
højre øje
venstre øje
næse
højre øre
venstre øre
mund
hals
højre arm
venstre arm
brystkasse
højre bryst
venstre bryst



Tak for opmærksomheden
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Et eksempel fra den virkelige verden
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