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1 INDLEDNING 
 

1.1 Baggrund 
 
I Region Midtjylland er der som en følge af strukturreformen flere 
forskellige EPJ-systemer i drift. Det er besluttet, at antallet af EPJ-
systemer på sigt skal reduceres. 
 
 
I Region Midtjylland har man gennem de sidste par år arbejdet med SFI 
på flere forskellige sygehuse, og der er udarbejdet SFI for gynækologi og 
obstetrik på Herning sygehus, Viborg sygehus, Randers Sygehus og 
Horsens sygehus.  
 
EPJ-system Leverandør Regionshospital 
Elektra IBM/Acure Herning 
Columna  Systematic Randers 
OPUS Journal CSC Scandihealth Horsens, Brædstrup og Odder 
VA-EPJ Logica Viborg, Kjellerup og Skive 

Oversigt over EPJ systemer i Region Midtjylland hvor der er udarbejdet 
SFI for gynækologi og obstetrik. 

 
Det sundhedsfaglige indhold, i de fire EPJ systemer, er  kendetegnet ved 
at SFI specifikationsarbejdet er foretaget  ukoordineret og der eksisterer 
således ikke en samlet oversigt på regionsniveau, som dokumenterer 
dataelementerne som registreres ved det kliniske arbejde for gynækologi 
og obstetrik. 
 
Region Midtjylland ønsker på den baggrund at indføre en systematisk 
metode, som kan forbedre og harmonisere denne dokumentation, og 
samtidigt sikre en central registrering af strukturen for de data, som 
dokumenteres i de enkelte systemer.  
 
Det er vigtigt, at de data som dokumenteres for den enkelte patient sker 
på baggrund af klinikernes behov og er baseret på en fælles metode og 
fælles begreber. Dette vil sikre, at allerede definerede specifikationer for 
dataelementer kan genbruges, og de data som dokumenteres kan bruges 
på tværs af faglige specialer og organisatoriske grænser. 
 
Der udestår således et stykke arbejde med at etablere en fælles metode i 
Region Midtjylland, som kan bruges som et grundlag for at udvikle og 
vedligeholde strukturen for de dataelementer der indgår såvel i de 
nuværende EPJ-systemer som i det fremtidige fælles EPJ-system. 
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1.2 Formål med projektet 
 
Det er erkendt, at udvikling af specifikationer for de dataelementer, som 
skal indgå i dokumentationen af kliniske områder, er en stor opgave. Man 
vil med fordel kunne anvende en fælles metode til at sikre, at specifika-
tionerne understøtter klinikernes behov og at data kan genbruges. 
Desuden vil anvendelse af hensigtsmæssige it-værktøjer være en 
forudsætning for at kunne skabe et overblik over de samlede 
specifikationer og til at sikre genbrug og at undgå redundans.  
 
Det skal undersøges, om anvendelse af arketyper vil kunne supplere 
arbejdet med at definere Sundhedsfagligt Indhold (SFI), som allerede er 
igangsat i Region Midtjylland. Arketyper er en velstruktureret 
repræsentation af SFI som tillige indeholder et fælles format for SFI. 
Arketyper kan opfattes som SFI-byggeklodser, der kan kombineres og 
tilpasses lokale behov.  
 
En arketype kan for eksempel indeholde specifikation af et blodtryks-
resultat. Et blodtryk kan i nogle sammenhænge blot bestå af et systolisk 
og et diastolisk tryk, men i andre sammenhænge er der behov for at 
kende oplysninger om patientens position, størrelse af den manchet som 
blev anvendt til optagelsen mv.  
 
Målet er således at anvende arketyper, som kan bruges på tværs af 
specialer og hvor de enkelte specialer selv kan afgrænse hvilke dele, der 
skal anvendes som grundlag for deres respektive kliniske dokumentation. 
 
Nærværende dokument er en afrapportering af et projekt, som havde til 
formål: 
 

• at tilføre nøglepersoner i Region Midtjylland viden om arketyper 
• at vurdere om arketyper kan anvendes som grundlag for at 

specificere Sundhedsfagligt Indhold (SFI) 
• at vurdere i hvilket omfang udvalgte leverandører af EPJ-systemer 

understøtter arketyper i dag og på længere sigt 
• at vurdere i hvilket omfang arketypemetoden kan benyttes, når 

data fra den kliniske dokumentation skal anvendes til andre 
formål, for eksempel ved indberetning til kliniske databaser. 

 
Projektets perspektiv var desuden at danne et grundlag for Region 
Midtjyllands efterfølgende planlægning af den fremtidige udvikling og 
vedligehold af arketyper. 
 
 
 

1.3 Læsevejledning 
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Kapitel 2 indeholder en nærmere beskrivelse af projektets design og 
gennemførelse. 
 
Kapitel 3 of 4 giver en forståelsesramme for henholdsvis SFI og arketyper. 
 
På baggrund af denne ramme gennemgås der i kapitel 5, 6 og 7 projekt-
deltagernes holdning til, hvordan SFI og arketyper kan spille sammen i 
Region Midtjylland. Der tages udgangspunkt i en analyse af eksisterende 
SFI fra regionen (kapitel 5). Vurdering af potentialet for implementering 
af arketyper i regionen diskuteres i kapitel 6, og vurdering af regionens 
implementeringsudfordringer findes i kapitel 7. 
 
I kapitel 8 findes MEDIQ’s konklusioner og anbefalinger.    
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2 PROJEKTDESIGN 
 
Med udgangspunkt i de opstillede formål (se 1.2) for projektet blev der 
designet et projekt med følgende aktiviteter: 
 

• Analyse af SFI og arketyper til gynækologi og obstetrik 
• Workshop 1 – Arketyper 
• Workshop 2 – EPJ og arketyper 
• Afrapportering 

 

2.1 Analyse af SFI og arketyper til gynækologi og obstetrik 
 
Formålet med denne aktivitet var at indsamle og analysere det 
eksisterende SFI materiale for gynækologi og obstetrik på Herning og 
Randers sygehuse. Analysen så på forskelle og ligheder i materialet og 
der blev identificeret arketyper for udvalgte dele af materialet.  
 
Aktiviteten blev gennemført som et heldagsmøde med medarbejdere, som 
har deltaget i udviklingen af SFI materialet. 
 
Mødet blev afholdt den 13. maj 2008. 
 

2.2 Workshop 1 - Arketyper 
 
Formålet med den første workshop var at tilføre udvalgt personale fra 
Region Midtjylland og inviterede leverandører af EPJ-systemer en 
grundlæggende viden om arketyper, herunder anvendelse af it-værktøjer 
til udvikling og vedligehold af arketyper.  
 
På workshoppen var der særligt fokus på at vurdere anvendeligheden af 
arketypeværktøjerne. 
 
Aktiviteten blev gennemført som en heldagsworkshop med udvalgte 
klinikere, EPJ personale og leverandører (ca. 20 personer). På 
workshoppen var der gruppearbejde om SFI, og SFI for gynækologi og 
obstetrik fra nogle af de Regionale sygehuse  blev sammenholdt med det 
internationale arketypearbejde. 
 
Workshoppen blev gennemført den 29. maj 2008 og programmet kan ses 
i bilag 1. 
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2.3 Workshop 2 – EPJ og arketyper 
 
Aktiviteten blev gennemført som to sammenhængende heldags-
workshops. 
 
Formålet med aktiviteten var at få præsenteret leverandørernes holdning 
til, hvordan de kan anvende SFI og arketyper i de nuværende systemer 
og hvilke planer de har til den fremtidige udvikling. 
 
Desuden var der på workshoppen gruppearbejde med det formål at 
gennemføre en SWOT analyse for Region Midtjyllands aktuelle SFI 
situation og muligheder for indførelse af arketyper. 
 
Workshoppen blev gennemført den 16.-17. juni 2008 og programmet kan 
ses i bilag 2. 
 

2.4 Afrapportering 
 
Resultatet fra projektet er beskrevet i nærværende rapport, som desuden 
indeholder MEDIQ’s anbefalinger for det videre arbejde med arketyper i 
Region Midtjylland. 
 

2.5 Deltagere 
 
For at sikre en kvalificeret dialog og feedback på arketypekonceptet har 
der i projektet deltaget en større gruppe af personer fra nedenstående 
organisationer: 
 

• Region Midtjylland, Kvalitet og Sundhedsdata 
• Region Midtjylland, Det Virtuelle Hospital DVH 
• Regionshospital Herning 
• Regionshospital Horsens  
• Regionshospital Randers  
• Regionshospital Viborg  
• Acure – an IBM Division 
• Logica 
• Systematic 
• CSC Scandihealth 

 
Konsulentfirmet MEDIQ har stået for gennemførelse af projektet og 
afrapportering af resultaterne. 
 
På grund af sygehuskonflikten har der ikke deltaget klinikere fra alle de 
inviterede sygehuse i projektet. 
 
En liste med de personer som deltog i projektet kan ses i bilag 3. 
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3 DOKUMENTATION AF DEN KLINISKE PROCES 
 

3.1 Førstegenerations EPJ-systemer 
 
Såvel i Region Midtjylland som i hovedparten af de øvrige regioner er der 
gennem en årrække udviklet og implementeret EPJ-systemer på syge-
husene. 
 
De første EPJ-systemer blev udviklet gennem 90’erne og er som helhed 
statiske og klassificeres som 1. generationssystemer. Ved 1. generations-
systemer er datamodellen normalt leverandørens ”forretnings-
hemmelighed”. Ændringer i funktioner og tilpasning til internationale 
standarder vil som oftest betyde, at leverandøren skal ændre speci-
fikationer og foretage ny udvikling. De fleste 1. generationssystemer 
indeholder en mulighed for at brugerne som supplement, kan oprette nye 
skemaer/skærmbilleder, hvor der kan registreres fag- eller emne 
specifikke kliniske oplysninger for den enkelte patient. 
 
Karakteristisk for 1. generationssystemerne er, at de er ”færdig-
udviklede”, i daglig drift og afprøvede. Systemerne kan leveres som 
”hyldevare” og funktionaliteten kan beskrives og demonstreres. Der er 
således mange erfaringer med implementeringen og anvendelsen, både 
hvad angår økonomi og organisatoriske konsekvenser. 
 
Det sundhedsfaglige indhold (se 3.3) i 1. generationssystemerne blev 
defineret i specifikationerne, som dannede grundlaget for system-
udviklingen og justeret ved den efterfølgende implementering. 
 
Det sundhedsfaglige indhold i 1. generationssystemerne er således i 
overvejende grad en integreret del af EPJ-systemet og leverandøren skal 
derfor som oftest involveres ved ændringer. 
 

3.2 Andengenerations EPJ-systemer 
 
Fra begyndelsen af 80’erne startede et teknologisk paradigmeskift for 
udviklingen af EPJ-systemer, hvor det samlede EPJ-system blev opdelt i 
en række lag (præsentations-lag, middleware-lag med forretningslogik 
samt et database-lag). 
 
Paradigmeskiftet var affødt af et ønske om at kunne adskille den 
generelle informationsmodel fra den sundhedsfaglige model. Formålet var 
således at kunne udvikle EPJ-systemer, hvor man løbende kunne tilpasse 
systemet til de kliniske behov for dokumentation uden hver gang at skulle 
involvere leverandøren. 
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Udvikling af 1. generationssystemer resulterede i relativt statiske EPJ’er, 
mens de nye 2. Generations-EPJ-systemer bliver langt mere dynamiske. 
Grundlæggende er 2. generations EPJ-systemer således ”tomme” 
systemer, hvor brugerne selv skal fastlægge og designe de data, som skal 
dokumenteres i et givet klinisk forløb. 
 

3.3 Sundhedsfagligt Indhold 
 
Med henblik på at kunne konfigurere 2. generations EPJ-systemer er der i 
Danmark gennem de sidste 4-5 år udarbejdet Sundhedsfagligt Indhold 
(SFI) inden for en række faglige specialer. 
 

3.3.1 Begrebsafklaring  
 
Det må konstateres, at der i dag ikke findes en entydig definition af 
begrebet SFI. På det overordnede niveau kan man dog opdele SFI i to 
områder: 
 

• Procesorienteret SFI, som indeholder procesbeskrivelser, 
beskrivelser af sekvenser af sundhedsfaglige aktiviteter, 
tidsmæssige sammenhænge, beslutningspunkter og relationer 
mellem typer af aktiviteter. 
 

• Dokumentationsorienteret SFI, som beskriver struktur og indhold 
af den information, der skal dokumenteres i forbindelse med 
bestemte aktiviteter eller kliniske situationer, gruppering af 
aktiviteter i form af simple standardplaner, samt skabeloner for 
dokumentation af denne information. Denne type SFI kan omfatte 
bl.a. resultattype, format og måleenhed, værdisæt, default 
værdier, referenceværdier, logiske valideringer inden for 
dokumentskabelonen, referencer til terminologi og referencer til 
eksterne kilder.  

 
Den dokumentationsorienterede SFI inkluderer ”simple standardplaner”  
som er en gruppering eller samling af standardaktiviteter under en fælles 
overskrift (f.eks. standardplan for indlæggelse). Sådanne ”simple 
standardplaner” indeholder ikke en eksplicit beskrivelse af hvilken 
rækkefølge aktiviteterne skal udføres i eller om nogle aktiviteter kan/skal 
udføres parallelt etc.  
 
Denne type SFI har der har været arbejdet med i de seneste par år, for 
eksempel i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden. Flere af 
leverandørerne arbejder desuden med den procesorienterede SFI, men 
området er ikke blevet belyst ved arbejdet og er derfor ikke medtaget i 
denne rapport.  
  
I nærværende rapport fokuserer analysen derfor kun på den 
dokumentationsorienterede SFI.  
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Formålet med den dokumentationsorienterede SFI er at afdække og 
specificere den nødvendige kliniske stillingtagen til det konkrete, 
formålsbestemte dokumentationsindhold i det kliniske arbejde. Når SFI 
skal specificeres, tages der udgangspunkt i den eksisterende doku-
mentation i de forskellige trin i de kliniske processer, samt behovene for 
data til beslutninger og genbrug etc. 
 
Arbejdet med SFI-repræsenterer således et overvejende klinisk specifika-
tions- og standardiseringsarbejde med udvikling af klinisk dokumentation. 
 
SFI vedrører kun delvist den konkrete måde, hvormed det skal 
præsenteres på brugergrænsefladen. Der er nødvendigvis ikke nogen 
entydighed imellem SFI og den konkrete måde, SFI skal præsenteres på 
EPJ-systemets brugergrænseflade. SFI kan dog anvise nogle principper 
for skærmpræsentationen. 
 
Figur 1 viser de grundlæggende elementer, som indgår i det SFI-arbejdet. 
De er kendt i den kliniske hverdag, men mangler ofte en systematisk og 
formel beskrivelse, så de kan udnyttes i en EPJ. 
 

Standard
Plan

Standard
Aktivitet

Standard
Resultat

Standard
Mål

Beslutninger

 
Figur 1 - De grundlæggende elementer i det SFI-arbejdet 

 
 
SFI dækker over følgende begreber: 
 
Begreb Forklaring 
Standardplaner En standardplan er en gruppering af aktiviteter 

som udføres med henblik på udredning og/eller 
behandling af patientens problem eller tilstand. 
Planen består af standardaktiviteter, evt. andre 
standardplaner som underplaner, samt evt. 
beslutningspunkter. 
Standardplaner kan indeholde simple lister af 



MEDIQ  
 

Vurdering af om arketyper kan anvendes som grundlag for SFI Side 13 af 64 
 
 

aktiviteter (dokumentationsorienteret) eller mere 
avancerede processtyringsparametre og relationer 
der beskriver tidsmæssige sammenhænge  
(procesorienteret). 

Standardaktiviteter En standardaktivitet er en på forhånd defineret 
aktivitet, som kan indgå i en standardplan eller 
flere standardplaner. En standardaktivitet kan på 
forhånd have udvalgte forudfyldte felter, for 
eksempel formål, operationelt mål, udførende 
enhed osv. 

Standardmål Forventet eller ønsket værdi af resultatet af en 
aktivitet (eller plan) – formuleret i målbare termer. 

Beslutningspunkter Et beslutningspunkt kan indgå i en standardplan. 
Et beslutningspunkt skal primært sikre, at alle 
oplysninger er til stede, når der skal træffes en 
sundhedsfaglig beslutning. Et beslutningspunkt kan 
desuden tilknyttes link til vejledninger og 
algoritmer, som kan understøtte den 
sundhedsfaglige beslutning. 

Standardresultater Et standardresultat er en følge af gennemførelsen 
af en standardaktivitet. Resultatet har en på 
forhånd defineret fastlagt struktur (datatype og 
udfaldsrum) og kan være forudfyldte felter. 

Standard-
dokumentationer 

En standarddokumentation rummer en eller flere 
standardaktiviteter og/eller tilhørende 
standardresultater. En standarddokumentation kan 
desuden indeholde hertil hørende præsentations- 
og valideringslogik. 

  
Det skal bemærkes, at selvom ovenstående SFI-definition ikke 
nødvendigvis indeholder specifikation for it-understøttelse af hele den 
kliniske proces, så bidrager specifikationerne til støtte af: 
 

• Den kliniske proces – i form af skabeloner med standardplaner for 
specifikke sundhedsfaglige aktiviteter 

• Dokumentation – i form af skabeloner til dokumentation af 
resultater 

• De sundhedsfaglige beslutninger – i form af at SFI bygger på ”best 
practice” og sikrer, at de nødvendige oplysninger er til stede når 
der skal træffes en sundhedsfaglig beslutning. 

 

3.3.2 Metode til udvikling af SFI 
 
Udvikling og specifikation af SFI er ikke en triviel opgave hvor kvaliteten 
af arbejdet bygger på systematik og klinisk forståelse1. 
 
Udvikling af SFI bygger på et tværfagligt samarbejde med deltagelse af 
læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, it-medarbejdere og 
sundhedsinformatikere. 
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Anvendelse af en generisk metode til udvikling og specifikation af SFI vil 
være med til at sikre en fælles forståelse af proces og mål for det 
tværfaglige samarbejde. 
 
Ved udarbejdelsen af SFI er det nyttigt med en pragmatisk tilgang og en 
prioritering af opgaverne da den samlede opgave er stor. Det gælder 
derfor om at vælge en fornuftig afgrænsning, så det sikres at man hele 
tiden bevarer overblikket over den samlede specifikation af SFI for et 
udvalgt område.  
 
Metoden2 for SFI indeholder to hovedaktiviteter:  

• Sikring af overblikket  
• Detaljering af specifikationerne 

 
Overblikket skabes ved at gennemløbe fire trin som vist på Figur 2: 
 

• Identifikation af baggrundsmateriale 
• Udarbejdelse af klinisk proces flowdiagram 
• Mapning til standarder 
• Udarbejde sundhedsfagligt indhold i EPJ (SFI). 

 
 

Identifikation af 
baggrundsmateriale

Overblik

Detaljering

Udarbejdelse af klinisk proces
flowdiagrammer

Mapning til standarder

Udarbejdelse af sundhedsfagligt
indhold i EPJ

Arbejdsgangsanalyse

Indikatoranalyse

Beslutningsanalyse

 
Figur 2 – Metoden for SFI indeholder to hovedaktiviteter: sikring af 
overblikket og detaljering af specifikationerne 
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Ideen i metoden bygger på, at man hele tiden kan arbejde videre med de 
fire trin, blot det sikres, at man bevarer overblikket. Ved den første 
gennemgang af de fire trin skal man således sikre sig, at man kun 
medtager helt nødvendige oplysninger og ikke bevæger sig ud i nogle 
længerevarende analyser og heraf affødte diskussioner, hvor mindre 
områder søges deltaljeret. 
 
Når overblikket for SFI for et udvalgt område er etableret, kan man vælge 
at detaljere specifikationerne, bl.a. ved at gennemføre en: 
 

• arbejdsgangsanalyse og/eller en 
• indikatoranalyse og/eller en 
• beslutningsanalyse. 

 

3.4 Semantisk integration 
 
En overordnet målsætning for brugen af EPJ-systemer er, at det skal 
være muligt at genbruge data på tværs af sygehusafdelinger, sektorer og 
faglige specialer. Såfremt man anvender de samme begreber, kan man 
opnå semantisk integration – hvilket betyder at de data, som er 
registreret for en patient i et system, kan udveksles og have den samme 
betydning på tværs af forskellige systemer.  
 
 
For at sikre at data har den samme betydning, er der 3 områder man skal 
tage højde for (se Figur 3): 
 

1. En fælles model, som sikrer at data lagres i EPJ-systemet med 
reference til nogle bestemte sundhedsfaglige elementer, for 
eksempel som de findes i openEHR’s procesmodel. 

2. Et terminologisystem, som sikrer en entydig betydning af 
begreberne i journalen, for eksempel ved anvendelse af 
SNOMED CT. 

3. Det sundhedsfaglige indhold, som skal dokumenteres i 
journalen, skal fastlægges for at sikre, at oplysningerne er 
entydigt defineret, således at de kan genbruges på tværs af 
systemer og sektorer. Det sundhedsfaglige indhold kan 
struktureres ved brug af arketyper. 

 
Det er vigtigt at fremhæve, at alle 3 områder er vigtige for at opnå 
semantisk integration. Arketyper vil ikke alene kunne sikre semantisk 
integration mellem forskellige systemer. 
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Figur 3 – Fælles model, et terminologisystem og SFI er vigtige 
forudsætninger for at opnå semantisk integration. Figuren viser 
eksempler på konkrete implementeringer af disse tre elementer. 

 

3.4.1 Erfaringer med SFI-arbejdet 
 
Region Hovedstaden (tidligere H:S, Københavns Amt, Frederiksborg Amt 
og Bornholms Amt) etablerede i 2004 projektet Sundhedsfagligt Indhold. 
 
Formålet med projektet var at sikre, at der blev truffet beslutning om det 
standardiserede sundhedsfaglige indhold i udvalgte standarddokumenter, 
som skulle indgå i den elektroniske patientjournal. Ved projektets 
afslutning i maj 2007 var der udarbejdet SFI for mere end 75 % af alle 
faggruppers dokumentationsbehov. SFI grundmaterialet er dokumenteret 
som patient-flowchart i Visio tegneprogram, og standardplaner og 
standardaktiviteter i tabeller i Word. Der har således ikke været anvendt 
et specificeret SFI-værktøj. SFI-materialet har været benyttet til 
specifikation af skærmbilleder, men en endnu ikke afprøvet i daglig drift i 
et EPJ-system. 
 
Regionhovedstadens SFI-projekt angiver3, at grundmaterialet i den 
nuværende form er sårbart. Det er ikke muligt at vedligeholde grund-
materialet i sin nuværende form, dels grundet materialets store omfang, 
hvor kun få SFI-konsulenter har et overblik, dels at materialet opbevares i 
Word og Visio formater frem for en egentlig database. Hvis grund-
materialets kliniske indhold ikke vedligeholdes, ældes det hurtigt og den 
store ressourcemæssige indsats vil være spildt. Det kan resultere i at  
tiltroen til fremtidig klinisk involvering i EPJ-udvikling være mindre.  
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Videre nævner SFI-projektet, at der er redundans og manglende 
præcision i SFI grundmaterialet, men at det indeholder en klinisk 
righoldighed i materialet, som er en unik basis for det videre SFI arbejde. 
 
MEDIQ vurderer at en række af de udfordringer, som SFI-arbedjet i 
Regionhovedstaden har mødt – og som vil være de samme i andre SFI 
projekter – kunne være reduceret ved brug af en eksplicit SFI-model og 
dedikerede SFI værktøjer. Arketype-konceptet som netop indeholder en 
SFI-model med tilhørende værktøjer, beskrives i næste kapitel. 
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4 ARKETYPER OG VÆRKTØJER 
 

4.1 Introduktion 
 
Arketyper er udviklet til at udtrykke sundhedsfagligt indhold på en 
struktureret og maskinlæsbar form. Arketyper er detaljerede beskrivelser 
af data (egenskaber ved data, struktur, terminologi), men indeholder ikke  
patientdata. 
 
De repræsenterer et paradigmeskift i forhold til den måde, man har 
arbejdet med SFI på i Danmark. Tidligere har man bestræbt sig på at 
definere præcis det, som klinikerne vil registrere i EPJ – altså et 
minimums-datasæt. Arketyperne er i stedet et maksimums-datasæt, hvor 
man tager højde for mange forskellige anvendelsesområder. Arketyperne 
tilpasses efterfølgende til en bestemt anvendelse ved at bruge såkaldte 
templates. Endvidere kan arketyper og templates tilknyttes til en 
terminologi, for eksempel SKS eller SNOMED CT. 
 
I de følgende afsnit beskrives kort hovedelementerne i arketype-
konceptet. Beskrivelsen bygger på openEHR’s specifikationer, som kan 
findes på www.openehr.org. Desuden nævnes kort de værktøjer fra 
openEHR og Ocean Informatics, der har været benyttet i dette projekt.  
 
Arketypekonceptet er beskrevet i standarden (ISO/CEN EN 136064) som 
er godkendt af den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og 
den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO).  OpenEHR 
beskriver hvordan ISO/CEN EN 13606 skal operationaliseres på en 
standardiseret måde. Det formelle sprog, som arketyper udtrykkes i (ADL 
– Archetype Definition Language5), er på vej til at blive en ISO standard. 
 
Nærværende gennemgang sigter mod at give en grundlæggende for-
ståelse for konceptet, for dermed at forbedre grundlaget for vurderingen 
af arketypers anvendelighed ved specificering af SFI. Referencemodellen 
– som er en del af arketypekonceptets to-lagsmodel – beskrives ikke 
nærmere. I kapitlet fokuseres der på: 

• Den kliniske procesmodel 
• Arketyper  
• Templates 
• Binding til terminologi 
• Værktøjer 

 

4.2 Den kliniske procesmodel 
 
De forskellige trin i den kliniske proces er grundlaget for, hvad der skal 
registreres i den kliniske dokumentation. OpenEHR procesmodellen 
beskriver fire forskellige typer af information, og til hver af disse findes 
der en type arketype (se Figur 4). 
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Figur 4 - Typer af information i den kliniske proces (kilde openEHR) 

 
Observationer danner – sammen med klinisk viden og klinikerens egne 
erfaringer – grundlaget for en tankeproces. Den kliniske analyse 
resulterer i en diagnose, en plan, et mål etc. Denne ”opinion” dokumen-
teres med en arketype af typen ”evaluation”. Planen/aktiviteten kan 
dokumenteres i journalen med ”instruction”-arketyper. Gennemførelsen af 
en ”instruction” dokumenteres med arketyper af typen ”action”. Til doku-
mentation af resultater fra en ”action” benyttes ”observation”-arketyper. 
 

4.3 Arketyper og templates 
 
Arketyper er SFI på struktureret form. De er sundhedsfaglige modeller for 
et klinisk begreb. På tilsvarende måde som for SFI, fastlægger arke-
typerne struktur og indhold for, hvad der skal registreres for en given 
klinisk problemstilling. Ved at benytte arketypeværktøjer understøttes en 
stringent strukturering, og arketypen lagres i et formelt sprog, som er 
maskinlæsbart. 
 
Templates benyttes til at udarbejde dokumentationsskabeloner eller 
inddaterings”formularer”. I modsætning til arketyper, som er et 
”maksimums-datasæt”, benyttes templates til at tilpasse arketyperne til 
en bestemt klinisk situation. Der kan således udarbejdes varianter over de 
samme arketyper til forskelligt brug. 
 
Resultatet er dokumentationsskabeloner som kan benyttes i en specifik 
klinisk sammenhæng – til brug for læger, sygeplejersker eller bestemte 
specialer. Disse varianter vil altid være en ægte delmængde af de 
grundlæggende arketyper. Templates kan dermed i stor udstrækning 
defineres lokalt og tilpasses til lokalt brug, idet referencen til de 
bagvedliggende modeller (arketyper) er fastholdt. 
 
Der kan også knyttes terminologi til arketyper og templates. Dette er 
specielt nyttigt for de data, der skal genbruges eller indrapporteres, og 
hvor kodede data skal benyttes. Dette beskrives nærmere i afsnit 4.4 
nedenfor.  
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Mere om arketyper og templates 
Arketyper kan indeholde andre arketyper, og man kan dermed danne 
komplekse arketyper ved at kombinere simple arketyper. De simple 
arketyper kan genbruges og indgå som byggeklodser i forskellige 
sammenhænge. For eksempel kan arketypen ”Vitale Værdier” inkludere 
andre arketyper som ”Blodtryk” og ”Kropstemperatur”. ”Blodtryk” og 
”Kropstemperatur” er selvstændige arketyper, som også kan bruges i 
andre sammenhænge.  
 
Templates benyttes som nævnt til at tilpasse arketyperne til en bestemt 
klinisk usecase, bl.a. ved at sammensætte flere arketyper i én template. 
Desuden bruges templates til at lave begrænsninger (constraints) på de 
valgte arketyper – for eksempel kan resultattyper fjernes eller udfaldsrum 
begrænses.   
 
Ved hjælp af templates kan der således opbygges komplekse 
dokumentationsskabeloner for sammenhørende aktiviteter. For eksempel 
er templates for ”førstegangs-undersøgelse af gravide diabetikere”, 
”undersøgelse i forbindelse med hovedtraume” og ”optagelse af syge-
historie” opbygget af en række arketyper. Disse templates kan således 
fungere som en checkliste for, hvilke aktiviteter der skal foretages, og de 
svarer til SFI-materialets standardplaner af den simple type. 
 
Uddrag af openEHR’s beskrivelse af henholdsvis arketyper og templates 
kan ses i tabellen nedenfor. 
 
Arketyper Templates  
Archetypes are reusable, 
structured models of clinical 
information concepts that 
appear in EHRs… Archetypes 
also act as mediators between 
data and terminology. 
 

Templates are (usually) locally 
defined models of screen forms, and 
bring together a selection of 
archetypes, terminologies, language 
and other details relevant to the 
particular local use of archetypes.  
 

 
 
Ideen bag arketype-baserede systemer er, at når data ved registreringen 
knyttes til en arketype, kan de genbruges på sikker måde til forskellige 
anvendelser. Templates, som beskriver hvilke data der skal vises, 
kombineres dynamisk med data. Nye templates og datatyper kan udvikles 
løbende, uden at der skal ændres i datastruktur eller i systemets måde at 
håndtere data på. Sammenhængen til de bagvedliggende arketyper sikrer 
en konsistent genbrug af data (se Figur 5). 
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Figur 5 - Anvendelse af arketyper og templates i kombination med data 

 

4.4 Tilknytning af terminologi 
 
Arketypekonceptet indeholder som et væsentligt element, at der kan 
knyttes terminologi til informationselementerne6. Man kan vælge at 
tilknytte terminologien på forskellige niveauer; til standardaktiviteter, 
standardresultater, resultattyper eller de enkelte værdier for et 
udfaldsrum (værdisættet). Denne tilknytning af terminologi er eksplicit, 
præcis, og som de øvrige arketype specifikationer udtrykkes den i et 
formelt sprog (ADL). Der kan tilknyttes forskellige terminologier, for 
eksempel SNOMED CT, ICD eller SKS. I denne beskrivelse benyttes 
SNOMED CT som eksempel. 
 
Som det fremgår af Figur 6, er SFI udgangspunktet for specifikation og 
tilføjelse af begrænsninger på arketyper og templates. Tilsvarende er det 
SFI som danner baggrund for hvilke enkelt-termer og subsets (termlister), 
der skal knyttes til elementerne i arketyper og templates. 
 
Det er ikke nødvendigt af hensyn til arketypernes funktion at tilknytte 
elementerne til en ekstern terminologi. Man har mulighed for at benytte 
internt definerede lister og termer. Desuden er hvert element/knudepunkt 
i arketyperne entydigt defineret og kan fremsøges gennem et formelt 
SQL-lignende forespørgselssprog.  
 
Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt at tilknytte dele af arketype-
elementerne til en terminologi af hensyn til genbrug af arketype-
elementer, genbrug af data og bedre definitioner af arketype-elementer.  
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Figur 6 - Tilknytning af terminologi til arketyper og templates 

 
Terminologien vil typisk benyttes på tre måder.  
 

• I arketypen kan enkelt-termer fra SNOMED CT knyttes til 
elementer i arketypen, for eksempel til at navngive standard-
aktiviteter, standardresultater eller resultattyper. 
 

• SNOMED CT kan også benyttes i arketypen til at tildele faste koder 
til et værdisæt til et resultat el.lign. Da en sådan løsning bliver 
statisk og manuelt skal vedligeholdes, kan det være hensigts-
mæssigt at benytte dynamiske opslag i SNOMED CT subset. 
   

• Dynamiske opslag etableres i templates, for eksempel når man har 
behov for at angive en valg-liste på skærmen, når værdier skal 
dokumenteres. Et sådant udfaldsrum eller værdisæt kan angives 
som et subset i SNOMED CT, og templaten benyttes for at tilknytte 
en resultattype til subsettet (se Figur 6).  

 
Arketype-konceptet er en god måde at håndtere kompleksiteten i 
SNOMED CT på, da der gennem subsettet sker en udvælgelse af de dele 
af SNOMED CT, som skal benyttes i en specifik klinisk sammenhæng. Det 
er en relativ stor opgave at lave bindingen til SNOMED CT, og der bør 
derfor foretages en prioritering af, hvilke dele der bindes til en 
terminologi. 
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4.5 SFI-transformation og arketype-afgrænsning (eksempel) 
 
I dette afsnit findes et eksempel på, hvordan eksisterende SFI trans-
formeres til en arketype, hvordan der kan sættes begrænsninger på 
arketypen, og hvordan der tilknyttes terminologi. Beskrivelserne i de 
foregående afsnit er således her eksemplificeret. 
 
SFI materialet7 i dette eksempel omhandler standardresultatet 
”temperatur” (se tabellen nedenfor). Det er underforstået, at resultatet 
fremkommer på grundlag af aktiviteten ”måling af temperatur”. Denne 
indgår i resultatet Vitale Værdier (underforstået fra aktiviteten måling af 
Vitale Værdier), som også omfatter puls, blodtryk, vejrtrækning og andet. 
 
Standard-
resultat 
værdi 

Værdi Værdi Værdi Værdi 

Temperatur 
(Celsius) 

Målested  
 

Øre Rectalt Oralt 
Axil Inguien  

 
Standardresultatet omhandler kropstemperatur og transformeres derfor 
ved at bruge arketypen ”body temperature”, som er af typen observation. 
Sådanne observationsarketyper indeholder altid fire dimensioner (se Figur 
7), som understøtter en stringent modellering: 
 

• Værdiliste (Data): et resultats værdisæt og tilhørende enheder 
• Forhold vedrørende patient (State): Tillægsinformation vedrørende 

forhold omkring patienten 
• Protokol (Protocol): Tillægsinformation om måle- og 

undersøgelsesmetoder 
• Hændelse (Events): Tillægsinformation om tidsmæssige 

sammenhænge mellem værdierne 
 
Standardresultatet ”Temperatur” i SFI mappes til resultattypen 
”Temperature” som findes i arketypens datadimension. Det skal indeholde 
en værdi med enheden Celsius. Værdien ”Målested” i SFI mappes til 
resultattypen ”Site of measurement”, som findes i arketypens protokol-
dimension. Den skal indeholde en liste af mulige anatomiske målesteder.  
 
Arketypens maksimums-datasæt skal herefter afgrænses for at passe 
med SFI’en. Dette gøres gennem brug af templates. Resultattyperne i 
”State” benyttes ikke, og dimensionen tidssekvens benyttes heller ikke. 
Udfaldsrummet for værdierne for målested er mindre end den 
maksimumsliste, der tilbydes i arketypen, og arketypen skal således 
afgrænses på dette område (se Figur 7). 
 
SNOMED CT-koder sættes på; for resultattypen temperatur tilknyttes en 
enkelt kode i arketypen. Udfaldsrummet for målesteder kan kodes med 
faste koder i arketypen eller angives dynamisk i templaten med et link 
som peger på et SNOMED CT subset (se Figur 7). 
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Figur 7 - Arketype for kropstemperatur med begrænsninger og 
tilknyttet terminologi (SNOMED CT koder) 

 

4.6 Værktøjer og systemer 
 
Der findes i dag en række værktøjer, der understøtter openEHR. Her skal 
nævnes værktøjer inden for fire områder: 
 

• Editering af arketyper 
• Design af templates 
• Terminologiservices 
• Repositories og versionsstyring 

 
Desuden beskrives kort en samlet arkitektur for openEHR systemer. 
 
I dette projekt er værktøjer fra openEHR8, Ocean Informatics9 og 
Linkøbing Universitet10 benyttet som eksempler på typer af nødvendige 
værktøjer og services. Det må forventes, at der fremover kommer flere 
værktøjer og værktøjsleverandører på markedet, og desuden forventes 
nogle funktionaliteter bygget ind i kommende EPJ-systemer.  
 

4.6.1 Arketype-editoren 
 
Arketype-editoren bruges til at udarbejde arketyper, herunder evt. til at 
knytte terminologi til arketypen. Der findes open-source applikationer 
inden for dette område. De bedst udviklede synes at være editorer fra 
Ocean Informatics og Linkøbing Universitet. 
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Figur 8 - Arketypen for hjerterytme/puls. Udfaldsrummet for Rytme er 
vist. 

 
Et eksempel på et skærmdump fra en arketype-editor ses ovenfor (Figur 
8). I eksemplet vises arketypen for hjerterytme/puls. Til venstre i billedet 
vises strukturen med de forskellige resultattyper. I det lille vindue til højre 
vises de tilhørende udfaldsrum. I eksemplet vises udfaldsrummet for 
”Rytme”. I dette tilfælde er der brugt en intern liste, men man kunne 
også vælge en kodet liste fra en terminologi. 
 

4.6.2 Template-designeren 
 
Med template-designeren kan man tilføje afgrænsninger (constraints) på 
arketyperne, og dermed udarbejde arketype-varianter til forskelligt brug. 
Templates kan også benyttes til at kombinere arketyper, hvis de ønskes 
vist samlet på en brugergrænseflade. En tredje funktion af template-
designeren er at udarbejde skitser til skærmbilleder. Dette kan være 
nyttigt til at demonstrere for klinikerne, hvordan SFI kan komme til at se 
ud på brugergrænsefladen og som input til en efterfølgende system-
udviklingsproces. Template-designeren genererer i øvrigt automatisk 
programkode i programmeringssproget C# og eksportfiler i XML, som kan 
benyttes i systemudviklingen.  
 
Template-designeren benyttes endvidere til at knytte et element i 
templaten til et navngivet SNOMED CT subset. Når en skærmbillede-skitse 
herefter genereres, vil drop-down listen udgøres af SNOMED CT listen – 
evt. som et hierarki man kan navigere igennem. 
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Figur 9 - Template-editoren: Arketyper tilføjes til templaten og 
indsnævres (påføres constraints) 

 
Figur 9 viser hvordan en temperatur-template specificeres. Først trækkes 
en arketype ind fra arketypelisten på højre side af skærmen. Derefter 
tilpasses arketyper til det aktuelle behov ved at påføre begrænsninger.    
Figuren viser bl.a. at tids-elementer og state-elementer er filtreret fra 
temperatur-arketypen (sat til Zero Ocurrences). Også udfaldsrummet (vist 
nederst til højre) kan begrænses, så det passer med den aktuelle SFI. 
 
Ud fra specifikationen kan template-designeren automatisk generere 
forslag til skærmbilleder. Disse skærmbilleder indeholder alle oplysninger 
fra arketypen. 
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Figur 10 - Skærmbillede-design i Template-designeren. Felterne vises 
automatisk med ledetekster, værdilister etc. som defineret i arketypen  

 
I Figur 10 vises et skærmbillede generet automatisk fra templaten 
ovenfor. Skærmbilledets ledetekster baseres på elementets navn i 
arketypen (de kan evt. tilpasses i templaten), og værdilister vises som de 
er defineret i arketypen.  
 
I eksemplet er resultattyperne begrænset til de relevante mulige. 
Enheden Farenheit for temperatur er fjernet, og drop-down listen for 
målested er tilpasset danske forhold. 
 

4.6.3 Terminologi-serveren 
 
Som nævnt kan der via templates peges på SNOMED CT subsets som et 
værdisæt til resultattyper. For at benytte denne mulighed skal man 
således have: 

• et værktøj til at generere SNOMED CT subsets 
• en terminologiservice som kan stille disse subsets til rådighed 

 
Der findes flere måder at gøre dette på. En simpel metode er at gøre 
dette offline, ved at subsets trækkes ud som statiske lister af termer. 
Listerne kan sendes til leverandørerne, som lægger dem ind som 
opslagslister i systemerne. 
  
I den anden ende af spektret findes en online metode baseret på opslag i 
en terminologiserver. Ocean Informatics leverer værktøjer til en sådan 
løsning gennem Terminologi Subset Editoren.  
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Figur 11 - Subset Editoren. Øverst til venstre bygges forespørgslen op. 
Neders ses den reulterende træstruktur 

 
I dette værktøj opbygges SNOMED CT subsets ved at trække termer eller 
SNOMED CT knudepunkter ind i subsettet. Avancerede navigations-
subsets med brugertilpassede træstrukturer kan også håndteres. 
Resultatet er en automatisk generering af en forespørgsel ned i SNOMED 
CT, som dermed danner subsettet (se Figur 11).  
 
Fra et bestemt element i templaten peges på en given forespørgsel. 
Denne kan eksekveres run-time og returnere værdisæt (drop-down lister) 
til brug i EPJ. 
 
Templaten kan linke til en vilkårlig terminologiserver, som stiller subsets 
eller SNOMED CT forespørgsler til rådighed, for eksempel en national 
SUNDTERM terminologiservice. 
 

4.6.4 Knowledge Manageren 
 
Konkrete værktøjer til at vedligeholde repositories og styre versionering 
og publicering af arketyper blev kun overfladisk berørt i projektet. 
Imidlertid blev behovet for governance diskuteret i flere omgange – 
herunder behovet for versionsstyring af arketyper og templates, adgang 
til regionale og nationale repositories, uddelegering af udviklings- og 
vedligeholds-kompetence etc. 
 
På denne baggrund er en kort beskrivelse af Knowledge Manageren 
medtaget her. 
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Figur 12 – Reviewgruppens kommentarer på hvert enkelt element, 
vedtagne ændringer, versioner og releases af arketyperne kan følges 

 
openEHR har udviklet værktøjet Clinical Knowledge Manager til 
”knowledge governance” af en række af de videnselementer der kan 
indgå i et arketypebaseret miljø – for eksempel arketyper, templates, 
terminologi subsets, releases og metadata på elementerne. 
 
Værktøjet er et web-baseret repository, som sigter mod at man kan 
samarbejde om udvikling på tværs af en organisation (for eksempel 
Region Midtjylland), men samtidigt have fuld styring på ændringsforslag, 
rettelser, versioner, publiceringer etc. 
 
Værktøjet muliggør således, at en regional SFI-organisation kan 
igangsætte udvikling af en bestemt arketype, og uddelegere arbejdet til 
en gruppe klinikere lokalt eller specialister på tværs af regionen. Udvikling 
og kommentering foregår fuldstændigt transparent således, at processen 
kan monitoreres og understøttes på regionalt niveau. Figur 12 viser 
hvordan der kan opsamles kommentarer på hvert delelement i arketypen. 
Her kan også vises den version, der er endelig vedtaget.  
 
Andre funktioner i værktøjet er at vise en oversigt over udviklingstrinnene 
og versionerne for en given arketype. Desuden kan værktøjet automatisk 
vise forskelle mellem forskellige versioner af samme arketype. Denne 
facilitet kan være nyttig for leverandører, der ønsker at få et overblik over 
foretagne ændringer i arketyperne. 
 
Når man har samlet alle arketyper og templates i samme repository, er 
det endvidere muligt at lave forskellige forespørgsler og sammenstillinger 
af data. For eksempel kan man ved opdateringer have brug for at vide, 
hvilke arketyper der indgår i hvilke templates. Et eksempel på en mapning 
mellem arketyper og templates fra et NHS repository ses i Figur 13. 
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Figur 13 – Oversigt fra arketype-repositoriet som viser hvilke arketyper 
der indgår i hvilke templates. Her er med gult markeret to af de 
templates, som benytter arketypen ”uterus-undersøgelse” 

 

4.6.5 Indtastning og visning af patientdata 
 
De ovenstående værktøjer benyttes altså til at beskrive videnstrukturen 
og håndtere videnselementerne – og er ikke beregnet til at lagre 
patientdata. Der er således behov for at stille arketype- og template-
repositories til rådighed på regionalt plan som kan bruges i EPJ-
systemerne. Disse repositories kan trække på nationale repositories i den 
udstrækning de findes. Desuden skal der være adgang til de patientdata, 
der skal deles på regionalt plan – i et fysisk eller logisk fælles EPJ data-
repository. 
 
En oversigt over arketyperelaterede komponenter i en samlet regional 
løsning vises i Figur 14. Der eksisterer i dag systemer/services på samtlige 
områder. Det er således muligt at starte med en regional pilot-
implementering baseret på disse værktøjer for senere evt. at migrere til 
egne løsninger.  
 
Systemerne kan håndtere arketypebaserede data og template-
repositories, og kan i et web-interface vise dataindholdet baseret på 
templates. Det er også muligt at opdatere data gennem web-interfacet. 
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Figur 14 - En oversigt over arketyperelaterede komponenter i en samlet 
regional løsning 

 
 
Selv om arketype/template-baserede data således kan stilles til rådighed 
på tværs af regionen gennem et web-interface, er funktionaliteten 
begrænset. Systemet kan derfor ikke erstatte de EPJ applikationer, som 
skal være klinikernes primære, daglige værktøj.  
 
Det må derfor forventes at kommende EPJ-systemer kan håndtere 
arketype/template-baserede data og samtidigt levere en avanceret 
funktionalitet, processtyring, beslutningsstøtte etc. Dette fordrer ikke i 
første omgang at systemerne internt bygger på en arketypestruktur, men  
de skal kunne importere, eksportere og behandle arketype/template-
baserede data. På sigt kan man forvente at systemernes interne 
strukturer tilpasses arketypekonceptet. 
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5 ANALYSE AF SFI FOR GYNÆKOLOGI OG 
OBSTETRIK 
 

5.1 Indsamling af materiale 
 
Som tidligere nævnt har man i Region Midtjylland gennem flere år 
arbejdet med SFI på flere forskellige hospitaler. I projektet blev der 
indsamlet SFI materiale for gynækologi og obstetrik fra Regionshospital 
Herning, Regionshospital Viborg, Regionshospital Randers og på 
Regionshospital Horsens.  
 

5.2 SFI fra Regionshospital Herning 
 
På Regionshospital Herning har EPJ-systemet Elektra fra IBM været i 
daglig drift på gynækologisk/obstetrisk afdeling i flere år. 
 
Det indsamlede SFI-materiale omfatter ca. 25-30 skærmbilleder fra 
Elektra, som bruges af klinikerne til dokumentation. SFI-materialet er ikke 
yderligere dokumenteret. 
 
Elektra indeholder et konfigurationsværktøj, som bruges af udvalgte 
klinikere til at definere standardplaner, standardaktiviteter og 
standardresultater. 
 

 
Figur 15 - Ambulant svangrekontrol i Elektra 
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5.3 SFI fra Regionshospital Horsens 
 
På Regionshospital Horsens anvender man EPJ-systemet OPUS Journal fra 
CSC Scandihealth. 
 
Det indsamlede SFI-materiale omfatter skærmbilleder fra  fire  faste 
(statiske) notater til dokumentation af svangerskab og fødsler samt  ca. 
20 udskrifter fra systemet, som viser konfigurerbare ”problemark”. 
 
De statiske notater benyttes til dokumentation i forbindelse med svangre-
undersøgelse, fødsel og udskrivning (se Figur 16). 
 

 
Figur 16 – Notat for indlæggelse til fødsel i OPUS Journal 

 
 
 
De konfigurerbare ”problemark” indeholder en liste af delproblemer og 
relevante tilhørende handlinger. De kan fungere som tjeklister og 
dokumentationsskabeloner for sygeplejerskerne.  
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5.4 SFI fra Regionshospital Randers 
 
På Regionshospital Randers er det planlagt at gennemføre en 
pilotinstallation af  EPJ Columna – klinisk proces fra Systematic. 
 
Det indsamlede SFI-materiale er udarbejdet ved at følge den metode, 
som er beskrevet i afsnit 3.3.2. SFI er dokumenteret med kliniske 
flowdiagrammer i Visio, og data er dokumenteret i et Excel regneark. I 
forbindelse med af pilotinstallationen er der udarbejdet en lang række 
standardresultater samt standardplaner med temporale sammenhænge. 
 
Columna indeholder et konfigurationsværktøj, som bruges af udvalgte 
klinikere til at definere standardplaner. Standardaktiviteter og standard-
resultater defineres centralt af regionen (Det Virtuelle Hospital, DVH) ved 
at anvendelse Columnas modelleringsværktøj. Værktøjet kan generere et 
HTML dokument som viser den samlede SFI dokumentation. 

 
Figur 17 - Gynækologisk anamnese i Columna 

 

5.5 SFI fra Regionshospital Viborg 
 
SFI materialet fra Regionshospital Viborg stammer fra EPJ-systemet EVA 
(EPJ i Viborg Amt) som er udviklet af Logica. 
 
Det indsamlede SFI-materiale omfatter ca. 25-30 skærmbilleder fra EVA 
(Figur 19), med en tilhørende udskrift af indholdet i de enkelte standard-
planer (Figur 18) (aktiviteter og resultater). SFI-materialet er ikke 
yderligere dokumenteret. 
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Figur 18 - Plan for svangreforløb i EVA 

 
 

 
Figur 19 - Udvendig undersøgelse. Logica’s EPJ-system EVA. 

 

5.6 Analyse af regionalt SFI for fosterundersøgelse 
 
Med udgangspunkt i de kliniske flowdiagrammer fra SFI-materialet fra 
Regionshospital Randers blev der i projektet optegnet fire flowdiagram-
mer. Figur 20 viser et overordnet flowdiagram for en normal fødsel.  
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De følgende 3 flowdiagrammer på Figur 21, Figur 22 og Figur 23 viser 
henholdsvis en ambulant undersøgelse, en indlæggelse og selve fødslen. 
 
 

 
Figur 20 - Klinisk flowdiagram for en normal fødsel 

 

 
Figur 21 - Klinisk flowdiagram for en ambulant undersøgelse 
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Figur 22 - Klinisk flowdiagram for en indlæggelse. 

 
 

 
Figur 23 - Klinisk flowdiagram for en fødsel 

 
Som det kan ses af de kliniske flowdiagrammer er der mange aktiviteter i 
et normalt fødselsforløb. I projektet er det valgt at fokusere på aktiviteten 
”Udvendig undersøgelse” som er vist på Figur 21. 
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Ved den første workshop blev der i mindre arbejdsgrupper diskuteret og 
sammenlignet SFI-materiale for en udvendig undersøgelse af fosteret. 
 

Herning

Viborg
 

Figur 24 - Sammenligning af dokumentation af udvendig undersøgelse 
af foster (Herning og Viborg) 

 
Arbejdet viste meget hurtigt, at der er store ligheder i SFI materialet – 
men også at der er forskelle. Forskellene omfatter de ledetekster, som 
anvendes på inddateringsskærmbillederne, og udfaldsrummet for de data 
som skal indtastes (se Figur 24). Der synes således at være forskelle både 
på begreber og terminologi. 
 
Gruppearbejdet viste også, at arbejdsgange ved inddatering af data ikke 
er designet på samme måde i systemerne – der  er forskel på, hvilke data 
som inddateres på hvilke skærmbilleder. Dette er ikke nødvendigvis et 
problem, så længe at brugerne af EPJ-systemet ved hvor i systemet man 
kan/skal indtaste for en given aktivitet. Men det illustrerer behovet for 
eksplicit at knytte et givet informationsindhold til en bestemt 
dokumentationsskabelon i en bestemt arbejdsgang. 
 
Som beskrevet i kapitel 4 er hensigten med arketypekonceptet både at 
levere en stringent definition af informationsindholdet gennem 
arketyperne og at knytte indholdet til dokumentationsskabeloner gennem 
templates. 
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5.7 Analyse af arketype for fosterundersøgelse 
 
Arketypekonceptet er i de seneste år blevet mere og mere udbredt 
internationalt og i flere lande sker der en udvikling af arketyper. I NHS er 
der i løbet af de sidste par år udviklet ca. 400 arketyper – en hel del er 
inden for gyn/obs-området. Arketyper som er udviklet i regi af openEHR  
er tilgængelige som Open Source via www.archetypes.com.au. Hvis man 
på denne web-site søger efter arketyper for udvendig undersøgelse af 
foster (søg: fetus), kan man finde arketypen som vist på Figur 25. 
 
Af oplysninger som fremgår af skærmbilledet (Figur 25) kan man nu få 
vist arketypen i flere formater (HTML, ADL Mind Map).  
 

 
Figur 25 – Oplysninger om openEHR arketypen “Examination of the 
fetus” 

 
HTML formatet kan bruges til at se arketypen i en internet browser og 
ADL (Archetype Definition Language) kan bruges til at udveksle 
arketypedefinitioner mellem forskellige it-systemer. 
 
Mindmap (se Figur 26) bruges primært til at vise og diskutere indholdet 
og strukturen med klinikere og andre, som ikke nødvendigvis skal have en 
indsigt i de mere tekniske formater. 
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Examination 
of the fetus

 
Figur 26 - Arketype for “Examination of the fetus”, vist som Mind Map 

 
Arketypen kan også indlæses i arketype-editoren (se afsnit 4.6.1), hvor 
man kan se strukturen for de data som er i arketypen og de tilhørende 
definerede udfaldsrum. 
 

 
Figur 27 - Udsnit af strukturen for arketypen "Examination of the fetus" 
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På Figur 27 er vist et mindre udsnit af datatyperne og de tilhørende 
udfaldsrum for arketypen ”Examination of the fetus”. Når oplysningerne 
sammenholdes med SFI-definitionerne fra sygehusene i Region Midt-
jylland finder man også her både et sammenfald, men også forskelle. 
Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for, at openEHR arketypen er den 
rigtige, men de klinikere, som sammenlignede de regionale arketyper med 
openEHR arketypen, bekræfter at såfremt man havde haft openEHR 
arketypen tilgængelig, da man startede SFI-arbejdet, ville man have haft 
et bedre grundlag for arbejdet. Man havde undgået at bruge meget tid på 
at diskutere, hvilke data som skulle registreres. OpenEHR arketypen 
indeholder et maksimum datasæt og det er betydeligt nemmere at  
fravælge de elementer, som ikke passer til det lokale og/eller regionale 
dokumentationsbehov, end at skulle udvikle datasættet fra bunden af. 
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6 IMPLEMENTERING AF ARKETYPER 
 
På de 2 workshops i projektet blev der i en dialog med leverandørerne 
søgt klarlagt, hvordan leverandørerne kan anvende arketypekonceptet i 
de nuværende systemer, og hvilke planer de har til den fremtidige 
udvikling. Med fokus på problemstillinger i forbindelse med 
implementering af arketyper blev følgende temaer belyst: 
 

• Arketypers styrker og svagheder 
• Strategier og planer ved brug af arketyper 
• Udfordringer/forudsætninger for brug af arketyper 

 
Leverandørerne besvarede et spørgeskema inden workshoppen, som 
samtidigt fungerede som en disposition for gennemgangen på selve 
workshoppen. 
 
De mulige udfordringer og forudsætninger for implementering af 
arketyper blev søgt klarlagt gennem en SWOT analyse – dette 
afrapporteres i kapitel 7. 
 

6.1 Arketypers styrker og svagheder 
 
For at strukturere diskussionen om arketypekonceptet blev der i 
spørgeskemaet og på workshops lagt op til, at man skelnede mellem 
følgende elementer: 
 

• Selve arketyperne og templates, dvs. de strukturerede, kliniske 
beskrivelser 

• Måden at beskrive arketyper på, dvs. arketypespecifikation og 
referencemodel som den er beskrevet i openEHR 

• Formaterne for arketyper og templates, dvs. ADL format for 
arketyper og eksportformater for template (XML, XSD, mv.) 

• Værktøjer til at editere arketyper og templates 
 
I spørgeskemaet og på workshops blev det præciseret, at fokus i 
projektet var på ”dokumentationsorienteret” SFI. Dokumentations-
orienteret SFI har gennem en længere periode har været udviklet bl.a. af 
Region Midtjylland og Region Hovedstaden: Standardplaner indeholdende 
en simpel liste af standardaktiviteter, standardresultater og evt. 
standardmål. Sådanne beskrivelser har udgjort grundlaget for 
dokumentations-skabeloner. Regionerne har også arbejdet med 
procesorienteret SFI, for eksempel i form af flowdiagrammer, men denne 
type SFI er ikke behandlet nærmere i projektet. 
 
Årsagen til dette valg af fokus er, at de væsentligste dele af eksisterende 
SFI er af denne type, samt at inden for disse områder findes arketypernes 
største styrke.  
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Det betyder, at procesbeskrivelser af sekvenser af aktiviteter (herunder 
tidsstyring og parallelle forløb) og beslutningspunkter, som også er vigtige 
i en EPJ sammenhæng, ikke har været i fokus for projektet. 
 
Leverandørerne har også i deres vurderinger kraftigt understreget, at 
procesbeskrivelser og processtyring skal håndteres på anden måde end 
gennem arketyper. Det skal i større grad håndteres gennem funktionalitet 
i EPJ-systemerne, brug af workflow engines etc. 
 
Endvidere er der behov for mere erfaring med arketyper og templates for 
at afklare, hvordan konceptet kan udnyttes optimalt i praksis. 
 

6.1.1 Arketyper og templates 
 
Der er bred enighed om, at arketyper/templates er velegnede til at 
specificere dokumentationsorienteret SFI og formalisere dette – herunder 
at konceptet understøtter genbrug af arketypekomponenter til opbygning 
af store arketypekomplekser og muliggør specialisering og forskellige 
niveauer af detaljering. 
 
Det bemærkes at arketypernes fokus er på registrering af information, og 
at konceptet mangler at håndtere tidsmæssige aspekter af standardplaner 
samt sammenhæng mellem planer, aktiviteter og resultater. 
 
Arketyperne vurderes specielt stærke, når det gælder strukturering af 
observationer/resultater, og det er også på dette område det er størst 
international erfaring. Denne type data indgår ikke kun i EPJ, men også i 
en række andre systemer, for eksempel kliniske databaser og nationale 
registre. Det vil således være hensigtsmæssigt at arketyper på sigt 
dannede en fælles reference for disse typer data – på tværs af 
systemerne. 
 
Der er bred enighed om, at arketyper/templates er nyttige i samarbejdet 
med klinikere. Konceptet er let forståeligt for klinikere og arbejdet 
forstyrres ikke af tekniske spørgsmål, som det for eksempel ses ved HL7 
arbejde. Det fremhæves at metoden specielt er nyttig, hvor der kan tages 
udgangspunkt i eksisterende, ”færdige” arketyper, og klinikerne derfor 
kan nøjes med at indføre begrænsninger. 
 
Muligheden for, at der automatisk kan genereres prototype skærmbilleder 
ud fra en arketype, er en fordel i dialogen med klinikere. Det påpeges 
dog, at det ikke er muligt at specificere en avanceret sammenstilling af 
data på skærmbilledet, for eksempel i form af en graf. 
 
Det anses som en styrke, at arketyper og templates kan bindes til 
terminologi og anvende subsets som udfaldsrum. Der peges på, at dette 
kræver en terminologiservice og at lokale koder næppe kan undværes. 
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Leverandørerne fremhæver behovet for adgang til et fælles arketype-
repository med de nødvendige værktøjer til versionsstyring, fremsøgning, 
vedligehold, styring af navngivning, etc. Det er vigtigt at kunne have 
adgang til internationale/nationale arketyper. Leverandører og regionen 
forestiller sig, at regionen skal have central styring af arketyper, mens 
template-udviklingen kan foregå mere decentralt. Der er behov for en 
SFI-organisation, som kan koordinere og assistere udvikling, brug og 
vedligehold af arketyper og templates. 
 

6.1.2 Arketypespecifikation og referencemodel 
 
Det vurderes, at openEHRs arketypespecifikation og referencemodel er 
velegnet til at formalisere SFI, dog med forbehold for den proces-
orienterede SFI som er nævnt ovenfor. Der er overvejende enighed om, 
at referencemodellen er velegnet til at etablere en fælles logisk definition 
af observationer/resultater, således at disse typer data kan harmoniseres 
på tværs af systemer. 
 
Modellen kan håndtere sammensatte templates, hvori der indgår 
arketyper af forskellig type, som giver mulighed for valideringsværdier og 
logiske valideringer inden for en template. Det vurderes at der mangler 
erfaringer med komplekse templates og at der er behov for nærmere 
analyser af, hvordan validering af værdier på tværs af templates i 
patientens journal kan foregå. 
 
Det anses som en stor fordel, at openEHRs arketypespecifikation og 
referencemodel er åben, veldokumenteret og etableret inden for de 
europæiske og internationale standardiseringsorganisationer. 
 

6.1.3 Formater for arketyper og templates 
 
Arketype- og template-formaterne anses som velegnede til import i EPJ-
systemerne til videre bearbejdning i leverandørernes konfigurations-
moduler. Leverandørerne arbejder videre for at automatisere importen til 
deres systemer. 
 
XML-formatet kan benyttes til at eksportere templates med tilhørende 
data som en meddelelse. Hvis dette blot er omfattet af en standardiseret 
specifikation, anser leverandørerne det som ukompliceret at mappe egne 
data/templates til et sådant format. 
 
Det er vigtigt for leverandørerne, at også formaterne er standardiserede – 
i øjeblikket gælder det ADL (Archetype Definition Language), mens TDL 
(Template Definition Language) er på vej. Standardiserede formater er 
vigtige for at understøtte udveksling af arketypemodeller med andre – 
både internationalt, nationalt og regionalt. 
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6.1.4 Arketype- og template-værktøjer 
 
Værktøjerne er vigtige for at gøre arketypekonceptet operationelt. 
Værktøjerne gør konceptet let forståeligt for klinikerne og er nyttige i 
analyseprocessen sammen med klinikere. 
 
Det kan dog ikke forventes, at arketypeværktøjerne kan betjenes af den 
almindelige kliniker. Klinikerne skal også støttes af informatikere ved 
modelleringen, til at sikre genbrug af elementer, anvendelse af 
terminologi etc. 
 
Det anses som en fordel, at værktøjerne har indbygget understøttelse for 
internationalisering og kan håndtere flere sprog. 
 
Nogle leverandører mener, at template-værktøjerne skal videreudvikles 
således, at mere avanceret skærmdesign kan håndteres, og at de bedre 
kan vise de endelige skærmbilleder. Andre leverandører opfatter 
detaljeret design som applikationsafhængigt, hvor der i alle tilfælde skal 
tilføjes en række interne attributter og gøres forskellige designvalg. 
Alternativet er således, at de enkelte systemer udvikler egne editors, som 
kan præsentere templates med særtræk fra det enkelte EPJ-system. 
 
Der savnes værktøjer til mere kompleks versionsstyring og det 
fremhæves som en ulempe, at flere af værktøjerne er licensbelagte. 
 

6.2 Strategier og planer ved brug af arketyper 
 
Der blev opstillet tre implementeringsniveauer af arketyper – fra det 
simple til det avancerede. Leverandørernes planer og aktiviteter i forhold 
til de tre niveauer – herunder hvordan de kunne benytte elementer fra 
arketypekonceptet i deres systemer – blev fremlagt.   
 
De tre niveauer (levels) blev diskuteret på den første workshop. 
Overordnet er level 1, at arketyper og templates kun benyttes som en 
kravspecifikation og der foretages en manuel konfiguration af EPJ-
systemet. I level 2 foregår der en import af arketyper og templates på 
elektronisk form, som der efterfølgende kan bygges videre på i 
systemerne. I level 3 kan arketyper og/eller templates håndteres direkte i 
EPJ-systemet og danne grundlag for behandling og præsentation af data.  
 
Leverandørernes strategier og planer ligger naturligt nok i overens-
stemmelse med deres vurdering af arketypers og templates’ styrker og 
svagheder (se Figur 28).  
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Status Level 1 Level 2 Level 3

Har ingen interesse

Planlægger nærmere analyser

Har igangsat nærmere analyser

Har afprøvet brugen ift. egne systemer

Benyttes i drift

 
Figur 28 – Leverandørernes strategier og planer i forhold til de tre 
implementeringsniveauer. Større cirkler indikerer større vægtning 

 
Det betyder, at level 1 uden videre kan benyttes. Arketyper anses som 
nyttige i forhold til at konfigurere systemerne. Metoden er i øvrigt i nogen 
grad allerede taget i brug. 
 
Der er stor interesse omkring level 2. Der ses et væsentligt potentiale i at 
automatisere importen af arketyper og templates. Der kræves imidlertid 
flere analyser og praktiske erfaringer på området. Der er derfor interesse 
for opfølgende projekter på dette område, evt. kan dette indgå som en 
del i det nationale arketype proof-of-concept projekt11. 
 
Der er ingen umiddelbare planer om implementering af level 3, hvor 
arketyper håndteres direkte i EPJ-systemet. Der er dog fra flere sider 
planer om at analysere området nærmere i forhold til de langsigtede 
strategier. 
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7 REGIONALE UDFORDRINGER 
 
Som nævnt var der inviteret en større kreds af personer til at deltage i 
projektet, og det var derfor nærliggende at bruge deres viden til at 
diskutere, hvilke udfordringer Region Midtjylland står overfor, såfremt det 
besluttes at arbejde videre med arketyper.  
 
Som metoderamme for arbejdet blev der gennemført en SWOT analyse. 
 
SWOT-analysen (se Figur 29) er en udbredt metode inden for strategi-
udvikling i både private og offentlige organisationer. SWOT er en 
forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og 
Threats – oversat til dansk: Styrker, svagheder, muligheder og 
trusler.  
 

Strenghts Weaknesses

Opportunities Threats

 
Figur 29 – Rammen for en SWOT analyse 

 
En SWOT analyse kan anvendes til at afdække en organisations 
interne ”situation” i forhold til de ydre vilkår (se Figur 30).  
 
Metoden skaber igennem en simpel proces struktur i og overblik over en 
given organisations styrke- og konkurrencesituation gennem fokus på de 
fire ovenstående kategorier, nærmere specificeret: Organisationens 
interne styrker og svagheder, samt organisationens eksterne muligheder 
og trusler. Således sættes organisationens aktuelle interne ressourcer i 
relation til dens position i det omgivende miljø.  
 
Dette giver et godt oversigtsbillede over organisationens aktuelle 
konkurrencemæssige position og strategiske handlingsmuligheder. 
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Region Midtjylland
• Strengths
• Weaknesses

Omverdenen
• Opportunities
• Threats

Arketyper

 
Figur 30 - Afdækning af Region Midtjyllands interne "situation" i 
forhold til de ydre vilkår 

 
Ved gruppearbejdet blev såvel det organisatoriske som arketypekonceptet 
medtaget i SWOT analysen. 
 

7.1 Strengths (Styrker) 
 

7.1.1 Organisationen 
 

• Regionen Midtjyllands størrelse med 1,2 millioner indbyggere 
indebærer, at det er fagligt og økonomisk forsvarligt at udvikle og 
opbygge en organisation til at varetage udvikling af arketyper 

• Region Midtjylland har stor erfaring med udvikling og 
implementering af EPJ og har god kontakt og adgang til det 
sundhedsfaglige personale 

• Region Midtjylland kan fungere som en samlet koncern og kan 
udnytte sin professionalisme 

• Region Midtjylland kan (på sigt) opbygge spidskompetence inden 
for viden om EPJ, SFI og arketyper i et nationalt samarbejde, 
herunder kvalitetssikring og koordinering af indsatsen for SFI og 
arketyper 

• Region Midtjylland kan organisere arbejdet og således uddelegere 
og fordele opgaven mellem hospitalerne i regionen 

• Region Midtjylland kan synliggøre indsats og fælles mål 
 

7.1.2 Arketypekonceptet 
 

• Arketypekonceptet skaber sammenhæng og baner vejen for 
genbrug af data 

• Arketypekonceptet skaber værdi uanset valg af system og er 
uafhængigt af valg af leverandør og system 

• Arketypekonceptet er en samlende fællesnævner for den kliniske 
dokumentation 
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• Arketyper bygger videre på de SFI-initiativer som der allerede 
arbejdes med i regionen 

• Arketypekonceptet kan medvirke til at minimere fragmenteringen 
af data som er i regionens sundheds-it systemer 

• Arketypekonceptet kan bygge videre på det SFI-materiale som 
allerede findes i regionen 

• Arketypekonceptet kan bruges skabe sammenhæng mellem EPJ 
og implementering af  nationale retningslinjer, for eksempel 
kræftpakker 

 

7.2 Weaknesses (Svagheder) 
 

7.2.1 Organisationen 
 

• Den nuværende SFI organisation er for lille 
• Der er ”amter” i regionen 
• Der vil være modstand mod at indføre en central organisation 

 

7.2.2 Arketypekonceptet 
 

• Der er meget SFI-materiale i regionen, det findes i forskelligt 
format, og der er ikke et samlet overblik over omfang, struktur og 
indhold 

• Der er mange sundheds-it systemer 
• Det tager tid med implementering i mange systemer 

 

7.3 Opportunities (Muligheder) 
 

7.3.1 Organisationen 
 

• Udvikling af regionale arketyper kan bruges til at styrke it-
organisationen 

• Giver mulighed for at fokusere på klinisk kvalitet  
• Glade klinikere (bl.a. pga. genbrug af data og feedback) 
• Kan påvirke/bidrage til det nationale arbejde 

 

7.3.2 Arketypekonceptet 
 

• Genbrug til indberetning og til udveksling mellem hospitalerne 
• Den kliniske dokumentation kan på sigt harmoniseres 
• Kvaliteten af den kliniske dokumentation kan forbedres 
• Leverandørernes systemer bliver mere udbredte 
• Klinikerne kan genkende de oplysninger, som skal dokumenteres 
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7.4 Threats (Trusler) 
 

7.4.1 Organisationen 
 

• En for stærk tilknytning til en national koordinering kan betyde 
større anvendelse af ressourcer og længere projektperioder 

• Manglende ekspertise til validering/kvalitet 
• At finde balancen mellem central og decentral styring er en 

udfordring 
• Regional finansiering 
• National finansiering 

 

7.4.2 Arketypekonceptet 
 

• Der er allerede etableret løsninger for nogle typer data 
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8 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 
 
Region Midtjylland står i en proces, hvori antallet af EPJ-systemer på sigt 
skal reduceres, så der kun anvendes et og samme system i hele regionen. 
Det står klart, at udvikling af Sundhedsfagligt Indhold (SFI) er centralt for 
udvikling af klinisk proces modulet, men samtidigt anerkendes det i 
regionen, at SFI-udvikling er en stor opgave12. 
 
Imidlertid skal SFI udvikles uanset, hvilket EPJ-system der vælges, og det 
er derfor interessant at undersøge, hvordan SFI-arbejdet kan 
effektiviseres. Effektivisering kan foregå bl.a. ved at 
  

• SFI-udviklingen systematiseres i større grad 
• sikre at klinikere udvikler SFI, som kan indlæses direkte i EPJ-

systemerne 
• bruge standarder som muliggør udveksling og genbrug af SFI. 

 
På den baggrund har Region Midtjylland valgt at initiere en vurdering af 
et international arketypebaseret koncept, som bl.a. har til formål at sikre 
en effektiv og standardiseret udvikling af SFI. 
 
Arketypekonceptet indebærer, at SFI udarbejdes på struktureret form og i 
et maskinlæsbart format, som kan importeres i EPJ-systemerne. 
Arketypekonceptet er baseret på internationale standarder, og der findes i 
dag en række it-værktøjer til udvikling og implementering af arketyper.  
 
Projektformål og design 
Projektets hovedformål var derfor at vurdere, i hvilket omfang det ville 
være nyttigt for Region Midtjylland at anvende arketyper til det videre 
arbejde med Sundhedsfagligt Indhold (SFI).  
 
Projektets perspektiv var desuden at danne et grundlag for Region 
Midtjyllands efterfølgende planlægning af den fremtidige udvikling og 
vedligehold af arketyper. (Se nærmere om formålet i kapitel 1). 
 
For at sikre en kvalificeret dialog og feedback på arketypekonceptet blev 
der gennemført tre workshops med deltagelse af bl.a. fire leverandører 
samt klinikere, SFI- og it-personer fra regionen. (Se nærmere om 
projektdesignet i kapitel 2). 
 
For at belyse problemstillingen har MEDIQ beskrevet SFI (se kapitel 3) og 
arketyper og værktøjer (se kapitel 4). På baggrund af denne generelle 
beskrivelse af SFI er eksempler på SFI fra Region Midtjylland analyseret 
(se kapitel 5). På baggrund af den generelle beskrivelse af arketyper har 
leverandørerne foreslået fokusering af arbejdet og fremlagt egne 
strategier (se kapitel 6). For også at inkludere organisationsaspekter blev 
en SWOT-analyse gennemført (se kapitel 7).  
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MEDIQ har analyseret og syntetiseret de forskellige bidrag fra projektet, 
og resultaterne er præsenteret i to afsnit - i tråd med projektoplægget 
som beskrevet ovenfor. Det første afsnit indeholder en vurdering af, 
hvorvidt Region Midtjylland kan have nytte af at anvende 
arketypekonceptet. Det andet afsnit skitserer, hvordan Region Midtjylland 
i givet fald kan arbejde videre med arketypekonceptet. 
 

8.1 SFI og arketyper i Region Midtjylland 
 
I projektoplægget fremgår det, at projektet – ud over at tilføre 
nøglepersoner i Region Midtjylland viden om arketyper – skulle vurdere 
 

• om arketyper kan anvendes som grundlag for at specificere SFI 
• i hvilket omfang udvalgte leverandører af EPJ-systemer under-

støtter arketyper i dag og på længere sigt 
• i hvilket omfang arketyper kan benyttes, når data fra den kliniske 

dokumentation skal anvendes til andre formål, for eksempel ved 
indberetning til kliniske databaser. 

 

8.1.1 Konklusioner 
 
Arketyper som specifikationsgrundlag 
Ved de gennemførte workshops er det blevet klart, at arketyper er et godt 
grundlag for at specificere den dokumentationsorienterede SFI, og at 
arketyper dermed kan benyttes til at strukturere en stor del af den SFI, 
som allerede findes regionalt som tekster, skærmdumps etc. 
 
De klinikere og leverandører, som har deltaget i projektet, har samstem-
mende udtrykt, at openEHR arketypekonceptet vil bidrage positivt til SFI-
arbejdet. Arketypekonceptet og dets tilhørende værktøjer understøtter, at 
klinikerne kan fokusere på det indholdsmæssige, samtidigt som de 
resulterende arketyper er på en form, som kan importeres i EPJ-
systemerne. 
 
Klinikerne kan umiddelbart se en stor fordel ved at bruge de internationalt 
udarbejdede arketyper, dels som inspiration, dels som et middel til at 
gennemføre arbejdet hurtigere – herunder at opnå en harmonisering og 
konsensus om de data, som skal dokumenteres. Specielt det, at arketyper 
udformes med et maksimalt datasæt, betyder, at klinikerne hurtigere kan 
fravælge de data, som de ikke ønsker at registrere. 
 
Arketypekonceptet og arketypeværktøjerne gør det lettere at genbruge 
allerede udviklede definitioner og muliggør endvidere, at regionale 
arketyper kan genbruges i lokalt udviklede templates. Dette kræver dog, 
at de udviklede komponenter er tilgængelige i et fælles repository, og at 
udvikling og vedligehold af arketyperne styres på regionalt niveau. 
 
 



MEDIQ  
 

Vurdering af om arketyper kan anvendes som grundlag for SFI Side 53 af 64 
 
 

Leverandørunderstøttelse 
Leverandørerne kan se en fordel i at arbejde med arketypekonceptet, da 
det er en europæisk og international standard, og med openEHR 
formaterne (ADL), som er på vej til at blive en international ISO standard.  
 
Leverandørerne kan uden videre benytte arketyper som specifikations-
grundlag for systemerne og ser arketyper som nyttige i forhold til at 
konfigurere systemerne. Når det gælder det procesorienterede SFI – 
herunder processtyring af standardplaner og beslutningsstøtte som ikke 
dækkes af arketyper – er det klart, at leverandørerne fortsat har en rolle i 
at indbygge denne funktionalitet i EPJ-systemerne. Selv om arketyper kan 
standardisere vigtige dele af indholdet, vil leverandørerne fortsat profilere 
sig på bl.a. processtyring og præsentation af data. 
 
Der er stor interesse fra leverandørerne omkring at automatisere 
importen af arketyper og templates, og arketypekonceptet passer i flere 
tilfælde godt med strukturen af eksisterende og kommende systemer. Der 
kræves imidlertid flere analyser og praktiske erfaringer på området. 
Systemer, som håndterer arketyper direkte, kræver omlægning af den 
interne struktur af systemerne. Der er fra flere sider planer om at 
analysere området nærmere i forhold til de langsigtede strategier. 
 
Leverandørerne synes derfor allerede på kort sigt at understøtte brugen 
af arketyper. De vil kunne udnytte regionsudviklede arketyper og 
templates, både som specifikationsgrundlag og til import til deres 
konfigurationsmoduler. 
 
Genbrug af data 
Arketyper og openEHR referencemodellen anses at være specielt 
velegnede til at repræsentere observationer/resultater. Netop denne type 
informationer genfindes både i EPJ, kliniske databaser og centrale 
registre.  
 
I dag er data imidlertid defineret forskelligt i de forskellige systemer. Det 
betyder, at de oplysninger, der er indtastet i EPJ om for eksempel 
rygevaner, ikke umiddelbart kan genbruges ved indrapportering til de 
kliniske databaser. 
 
Det vil således være hensigtsmæssigt, at arketyper på sigt danner en 
fælles reference for disse typer data, så de kan genbruges på tværs af 
systemerne. 
 



MEDIQ  
 

Vurdering af om arketyper kan anvendes som grundlag for SFI Side 54 af 64 
 
 

8.1.2 Anbefalinger 
 
Da projektet viser 

• at arketyper er et godt grundlag for at specificere det 
dokumentationsorienterede SFI, og at arketyper dermed kan 
benyttes til at strukturere en stor del af den SFI, som allerede 
findes regionalt og nationalt 

• at leverandørerne vil kunne udnytte regionsudviklede arketyper og 
templates, både som specifikationsgrundlag og til import til deres 
konfigurationsmoduler 

• at anvendelse af arketyper på sigt kan lette genbrug på tværs af 
systemer, 

 
anbefaler MEDIQ  

• at Region Midtjylland fremover benytter arketypekonceptet, når 
det sundhedsfaglige indhold skal specificeres  

• at der startes med et relativt lavt ambitionsniveau og fokuseres på 
fastlæggelse af hvilke informationer, der ønskes dokumenteret, 
informationernes struktureringsniveau, samt simple 
standardplaner (dokumentationsorienteret SFI) 

• at Region Midtjylland implementerer arketypekonceptet gennem at 
styrke SFI-organisationen og indføre fælles udviklingsmetoder og 
it-værktøjer i regionen. 

 

8.2 Det videre arbejde med arketyper i Region Midtjylland 
 
Såfremt Region Midtjylland beslutter at arbejde videre med arketype-
konceptet, skal der igangsættes en række aktiviteter. Dette afsnit 
indeholder MEDIQs bud på beslutninger der skal tages og aktiviteter der 
skal gennemføres.  
 
Der vil være behov for enkelte supplerende analyser samt metode-
beskrivelser. Desuden er der behov for justering af organisationen, samt 
behov for etablering og gennemførelse af pilot- og 
implementeringsprojekter. 
 
Aktiviteterne kan grupperes som organisatoriske, infrastruktur- og 
implementeringsopgaver. 
 

8.2.1 Organisatoriske aktiviteter 
 
Styrkelse af SFI-organisationen 
Udarbejdelse og vedligeholdelse af SFI/arketyper kræver tværfaglige 
kompetencer og medarbejdere med sundhedsfaglig og 
sundhedsinformatisk baggrund. Den nuværende SFI-organisation er 
formentligt ikke tilstrækkelig til at varetage opgaven på regionalt niveau. 
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Det anbefales derfor, at der hurtigt opbygges en SFI/arketype-
organisation, som har de fornødne kompetencer og ressourcer til at 
forestå den regional styring og kvalitetssikring af arbejdet. Organisationen 
bør bestå af en regional gruppe som er centralt placeret, samt SFI-
koordinatorer på de enkelte regionshospitaler. Decentrale kliniske 
ressourcer bør involveres (evt. på projektbasis) således en stærk klinisk 
forankring af arbejdet sikres. 
 
Endvidere anbefales det, at man på regionalt niveau opretter et 
(sundhedsfagligt) råd som prioriterer, lægger niveauet for strukturering 
og beslutter, hvilke data der skal harmoniseres således, at den samme 
dokumentationspraksis anvendes på alle regionens hospitaler for 
bestemte udredninger og behandlinger. 
 
Udvikling af governance på arketypeområdet 
Det anbefales, at der indføres fælles politikker og retningslinjer på 
regionalt niveau for, hvordan arketyper, templates etc. udvikles, 
vedligeholdes og publiceres. Dette omfatter også beslutninger om 
regional kontra lokal udvikling af arketyper og templates, beskrivelse af 
hvem der har kompetence til at godkende arketyper, samt 
kontrolmekanismer til at sikre at standarder overholdes.    
 
SFI/arketype-organisationen og et sundhedsfagligt råd er således 
væsentlige elementer i governancestrukturen. Andre centrale elementer 
for implementering af governance på arketypeområdet er de fælles 
metoder og it-værktøjer – specielt et repository der skal sikre overblik 
over arketyper og andre videnskomponenter.    
 
Etablering af uddannelse 
Der er behov for grundig oplæring i arketypekonceptet samt håndtering 
af it-værktøjerne. Dette vedrører imidlertid en relativt lille kernegruppe, 
som skal stå for udvikling af arketyperne. 
 
Endvidere vil der være behov for at SFI/arketype-organisationen har godt 
kendskab til den metode, der skal benyttes ved udvikling af SFI, herunder 
den praktiske gennemførelse af SFI-projekter. 
 
Selve gennemførslen af SFI-projekterne, hvor arketyper og templates 
udvikles, vil involvere en større kreds af klinikere. Disse skal kun have en 
overordnet forståelse af arketypekonceptet; deres undervisning skal 
primært fokusere på den praktiske metode til udvikling af arketyper. 
 
Det anbefales, at der afsættes ressourcer til planlægning og 
gennemførelse af uddannelse af medarbejdere, som involveres i 
arketypeudviklingen. Der bør etableres differentierede uddannelses-
programmer således, at en lille gruppe uddannes på et højt niveau (evt. 
ved hjælp af eksterne ressourcer), og at disse fungerer som undervisere 
for de øvrige grupper. 
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Deltagelse i nationalt/internationalt samarbejde 
En af fordelene ved at benytte standardiserede formater for SFI er, at 
arketyper udviklet andre steder kan genbruges i Region Midtjylland.  
 
Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at Region Midtjylland indgår i 
nationale arketypeprojekter, for eksempel hvis ansvar for udvikling af 
arketyper skal fordeles mellem regionerne. På baggrund af Region Midt-
jyllands betydelige erfaring med SFI, har regionen også mulighed for at 
opbygge en spidskompetence, som kan bidrage til nationalt samarbejde, 
herunder til kvalitetssikring og koordinering af SFI- og arketypeudvikling. 
 
Da der på internationalt niveau løbende udvikles arketyper og diskuteres 
arketyperelaterede problemstillinger, vurderes det at være hensigts-
mæssigt, at SFI/arketype-organisationen også holder sig orienteret om 
udviklingen internationalt. Dette kan bl.a. ske gennem openEHRs 
elektroniske diskussionsfora. Endvidere forventes det, at der inden for 
relativt kort tid igangsættes projekter under de europæiske forsknings- og 
udviklingsprogrammer, hvor Region Midtjylland også kunne have en 
interesse i at bidrage. 
 

8.2.2 Infrastrukturaktiviteter 
Disse aktiviteter omfatter etablering af en fælles metode og beslutning 
om et sæt fælles it-værktøjer i regionen.  
 
Metodeudvikling 
Det nuværende SFI-arbejde bærer præg af at være ukoordineret, og 
materialet kan med fordel harmoniseres og kvalitetssikres på tværs af 
sygehusene. 
 
Det anbefales, at der indføres en fælles metode til udvikling og vedlige-
hold af SFI/arketyper. Metoden skal blandt andet have som formål, at 
medarbejdere kan involveres decentralt i arbejdet og at den kan fungere 
som et bindeled i det tværfaglige arbejde. 
 
Region Midtjylland benytter allerede en fremgangsmåde til SFI-udvikling, 
som bygger på en metode udviklet af MEDIQ i samarbejde med 
Købehavns Amt1.  
 
Det anbefales, at den aktuelle udviklingsmetode til SFI revideres, så den 
passer med arketypekonceptet og tilpasses Region Midtjyllands behov. 
 
Valg af it-værktøjer 
Det eksisterende SFI-materiale beskrevet på mange forskellige måder og i 
mange tilfælde primært i form af skærmbilleder i EPJ-systemer Det 
vurderes, at forbedrede it-værktøjer er afgørende for kvalitet og 
effektivitet i SFI-udviklingen. Værktøjerne skal kunne benyttes i 
samarbejdet med klinikerne, understøtte at standard og formater 
overholdes og fremme oversigt og genbrug af de udviklede SFI-
elementer.   
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MEDIQ udførte i 2007 en analyse for Region Hovedstaden vedrørende 
arketypeværktøjer til specificering af SFI13. I analysen blev arketype- og 
templateværktøjer fra openEHR og Ocean Informatics evalueret, og 
konklusionen var, at værktøjerne er hensigtsmæssige til SFI-udvikling.. 
Disse værktøjer benyttes også i det nationale arketypeprojekt, og Region 
Midtjylland kan således få nogle erfaringer med værktøjerne gennem 
regionens deltagelse i dette projekt. 
 
Det anbefales, at Region Midtjylland med udgangspunkt i de eksisterende 
erfaringer igangsætter en supplerende analyse med henblik på at 
analysere, om arketypeværktøjerne tilfredsstiller Region Midtjyllands 
behov, hvordan værktøjerne passer ind i regionens øvrige it-arkitektur, 
samt i hvilket tempo værktøjerne i givet fald skal indføres.  
 
Etablering af fælles repository 
For at kunne styre og kvalitetssikre SFI-udviklingen er det afgørende, at 
der opbygges et centralt bibliotek (repository), som kan anvendes på 
tværs af hospitaler og afdelinger i regionen. Et repository er et væsentligt 
element i governancestrukturen. 
 
Et repository skal sikre overblik over arketyper og andre videns-
komponenter, sikre genbrug af elementer, understøtte udvikling, 
versionsstyring og publicering. 
 
Det anbefales, at Region Midtjylland igangsætter en analyse med henblik 
på at identificere en repositoryløsning på kort sigt og udrede, hvilke 
alternativer der findes på lang sigt. 

 

8.2.3 Implementeringsaktiviteter 
Nedenfor er foreslået en række implementeringsaktiviteter, herunder evt.  
forberedende analyser. Disse aktiviteter er uafhængige af, hvilket EPJ-
system man ender med at vælge i Region Midtjylland, og nogle resultater 
fra aktiviteterne kan endog indgå i udvælgelsesgrundlaget. 
 
Kortlægning af eksisterende SFI-materiale 
Uanset om Region Midtjylland vælger at skifte til et arketypekoncept, vil 
der være behov for at kortlægge eksisterende SFI. SFI-materialet i 
regionen repræsenterer i princippet en stor værdi, men denne kan i 
øjeblikket ikke realiseres. SFI-materialet er inhomogent og er ikke 
tilgængeligt i et fælles format. Hvis den viden, der er lagt ned i 
materialet, skal kunne udnyttes, er der behov for at SFI-materialet 
harmoniseres og kvalitetssikres på tværs af sygehusene. 
 
Det anbefales, at det eksisterende SFI-materiale i regionen kortlægges 
snarest muligt. Endvidere foreslås det, at openEHRs procesmodel 
benyttes som en fælles ramme for at harmonisere beskrivelsen af 
materialet.    
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Analyse af fleksibiliteten i EPJ i forhold til eksisterende SFI-
materiale 
 
I forbindelse med valg af EPJ-system forventer regionen at foretage en 
analyse af fleksibiliteten i EPJ i forhold til eksisterende SFI-materiale. Det 
ville være hensigtsmæssigt, at analysen medtager en vurdering af EPJ-
systemets mulighed for håndtering af SFI i form af arketyper.  
 
En initial analyse af EPJ-systemernes håndtering af arketyper er foretaget 
som den del af indeværende projekt (se kapitel 6).  Analysen bør 
imidlertid kvalificeres, og kunne som case anvende det SFI som skal 
benyttes i forbindelse med kræftplanerne. Samtidigt kunne analysen 
inddrage tilsvarende indberetninger til kliniske databaser. 
 
Det anbefales, at en analyse af fleksibiliteten i EPJ i forhold til SFI, 
inddrager EPJ-systemets mulighed for håndtering af arketyper. 
 
Sammenhæng mellem e-dok, SFI og EPJ  vha. arketyper. 
Region Midtjylland har i projektet peget på behovet for at skabe sammen-
hæng mellem kliniske vejledninger, SFI og EPJ. Kliniske vejledninger 
findes allerede i Region Midtjylland på elektronisk form i kraft af e-dok 
systemet, og på nationalt plan overvejes indførelse af det web-baserede 
guidelinesystem Map of Medicine14. Det er nærliggende at skabe 
sammenhæng mellem de elektroniske vejledninger og EPJ, for eksempel 
således at brugeren kan benytte vejledningen til  beslutte, hvad der skal 
udføres, og med et klik komme til det skærmbillede i EPJ, som beskriver, 
hvad der skal dokumenteres.  
 
Arketyper med tilhørende terminologi vil kunne danne en fælles reference 
for informationer i kliniske vejledninger, SFI og EPJ således at data kan 
genbruges mellem systemerne15.  
 
Der anbefales, at der igangsættes en analyse af, hvordan Region 
Midtjylland på kort sigt kan udnytte e-dok systemet i sammenhæng med 
EPJ. 
 
Etablering af pilotprojekt 
Formålet med et pilotprojekt er at genere praktisk erfaring, som kan 
benyttes i regionens implementering af arketypekonceptet. Samtidigt 
giver det mulighed for at påbegynde arketypeudvikling i mindre skala.  
 
Det anbefales, at der igangsættes et pilotprojektet med fokus på  

• Transformering af eksisterende SFI og udvikling af nye arketyper 
• Opsamling af erfaringer med værktøjer  
• Udvikling af governance 

 
Udvikling af arketyper kan påbegyndes på grundlag af den kortlægning af 
eksisterende SFI, som er foreslået ovenfor. Kortlægningen vil vise, på 
hvilke områder arketyper kan baseres på eksisterende materiale, og hvor 
der skal udvikles nye. I begge tilfælde vil inspiration fra internationale 
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arketyper kunne indgå. Desuden skal der tages højde for prioriteringer fra 
det sundhedsfaglige råd.  
 
Værktøjerne til udvikling af arketyper vil være valgt som en del af 
infrastrukturaktiviteterne, som beskrevet ovenfor. Erfaringer med brug af 
værktøjerne bør opsamles, og  en evaluering af værktøjerne bør derfor 
bygges ind i projektet. Projektet vil endvidere kunne bidrage med 
erfaringer fra brug af et regionalt repository. 
 
De praktiske erfaringer med udvikling af arketyper og templates vil give et 
godt grundlag for præcisering af governance på arketypeområdet, dvs. de 
fælles politikker og retningslinjer for, hvordan arketyper/templates etc. 
udvikles, vedligeholdes og publiceres.  
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9 BILAG 1. AGENDA FOR WS1 DEN 29. MAJ 2008 
 

 
Agenda 
 
 
10.15-10.30 Velkommen og præsentation Axel Pallesen 

 
10.30-10.45 Formål med projektet Morten Bruun-Rasmussen 

 
10.45-11.00 Klinisk flow og fokus for projektet Morten Bruun-Rasmussen 

 
11.00-12.0 Introduktion til SFI og arketyper Knut Bernstein 

 
12.00-13.00 Frokost  

 
13.00-13.30 
 

Model og arkitektur Morten Bruun-Rasmussen 

13.30-15.00 Gruppearbejde 
 
Der tages udgangspunkt i noget 
eksisterende SFI/arketyper fra 
Region Midtjylland, hvor der skal 
arbejdes med struktur og indhold. 
 

Knut Bernstein 

15.00-15.30 Forberedelse til Workshop 2 
 
Der gennemgås noget 
grundlæggende materiale om 
arketyper som skal anvendes til 
leverandørernes præsentation ved 
workshop 2 den 16. og 17. juni 
2008. 
 

Knut Bernstein/  
Morten Bruun-Rasmussen 
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10 BILAG 2. AGENDA FOR WS2 DEN 16.-17. JUNI 
2008 
 

10.15-10.30 Velkommen og præsentation Axel Pallesen 
 

10.30-11.00 EPJ og sundhedsfagligt indhold i Region 
Midtjylland 
 

Axel Pallesen 
 

11.00-11.30 Udvikling af SFI på Herning Sygehus 
 
Nuværende: Metode, dokumentation, test, 
validering, ændringer. 
 
Arketyper: Hvordan kan de bruges? 
 

Villy Hansen 
 

11.30-12.00 Udvikling af SFI på Randers Sygehus 
 
Nuværende: Metode, dokumentation, test, 
validering, ændringer. 
 
Arketyper: Hvordan kan de bruges? 
 

Louise Grønhøj 
 

12.00-13.00 Frokost  
 

13.00-14.00 Præsentation – Logica 
 
(se oplæg) 
 
 

 

14.00-15.00 Præsentation – Systematic 
 
(se oplæg) 
 
 

 

15.00-16.00 Gruppearbejde 
 
Ansvar for koordinering og udvikling af 
SFI/arketyper (internationalt, nationalt, 
regionalt og lokalt). 

Alle 
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Tirsdag den 17. juni 2008 
 
 
09.30-10.00 Model og arkitektur Morten Bruun-

Rasmussen 
 

10.00-11.00 Præsentation – Acure 
 
(se oplæg) 
 

 

11.00-12.00 Præsentation – CSC Scandihealth 
 
(se oplæg) 
 

 

12.00-13.00 Frokost 
 

 

13.00-15.00 Gruppearbejde 
 
SWOT analyse på hvordan arketyper kan 
bidrage til SFI arbejdet 
 
Styrker (S) 
Svagheder (W) 
Muligheder (O) 
Trusler (T) 
 

 

15.00-15.30 Konklusion og afslutning Knut Bernstein 
Morten Bruun-
Rasmussen 
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11 BILAG 3: PERSONER SOM DELTOG I 
PROJEKTET  
 
Logica    Mette Fog 
Logica    Hans Borgholm 
Logica    Bo Hejl 
Logica    Ole Bak Jensen 
 
Systematic   Pia Wichmann Madsen 
Systematic   Christian Jeppesen 
Systematic   Trine Jørgensen 
Systematic   Inge Lise Korsholm 
 
IBM/Acure   Frey Eberholst 
 
CSC Scandihealth  Lise Rich 
CSC Scandihealth  John Møller-Jensen 
CSC Scandihealth  Karin Glindtvad 
 
Det Virtuelle Hospital DVH Louise Grønhøj 
 
Regionshospital Herning Villy Hansen 
Regionshospital Herning Jeanette Dent 
 
Regionshospital Horsens Tove Lindhøj 
 
Region Midtjylland, 
IT-afdelingen   Henrik Vestring 
Region Midtjylland, 
Sundhedsinformatik  Else Lund Mikkelsen 
Region Midtjylland, 
Sundhedsinformatik  Mogens Engsig-Karup 
Region Midtjylland, 
Sundhedsinformatik  Axel Pallesen 
 
MEDIQ    Knut Bernstein 
MEDIQ    Morten Bruun-Rasmussen 
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