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1 FORORD 

Metodebeskrivelsen tager sit udspring i de erfaringer, som amtet har 
gjort sig i forbindelse med gennemførelse af to tidligere projekter i 2004 
og 2005, BRUG GEPKA projektet og Sundhedsfagligt indhold i EPJ - 
SUFIE projektet. 
 
På baggrund af de to nævnte projekter er der tidligere udarbejdet tre 
rapporter, ”BRUG GRPKA projektet i Københavns Amt – a sluttende 
rapport”, ”Sundhedsfagligt indhold i EPJ i Københavns Amt (SUFIE) – 
projektrapport for: Akut koronar syndrom og abdominalt aortaaneuris-
me” samt ”Sundhedsfagligt indhold i EPJ i Københavns Amt (SUFIE) – 
projektrapport for: Skizofreni”. 

f

t 
 

 
Metodebeskrivelsen kan bruges som inspiration til udarbejdelse af det 
sundhedsfaglige indhold til brug for elektronisk patientjournal idet der 
anvises en informativ beskrivelse af metoder og en praktisk fremgangs-
måde til udarbejdelse af sundhedsfagligt indhold. 
 
Herudover belyses relationen mellem kvalitetsunderstøttende dokumen-
ter, herunder kliniske vejledninger, der udvikles som led i kvalitetsarbej-
det, kliniske indikatorer og sundhedsfagligt indhold i elektronisk patient-
journal. 
 
Metodebeskrivelsen henvender sig til alle, der skal involveres i arbejdet 
med kommende elektronisk patientjournal systemer.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Indledning 

Den nationale it-strategi for sundhedssektoren 2003-2007 udpeger 
visionen og målsætningerne for EPJ i Danmark. Det omfatter bl.a. en 
sammenhængende EPJ, hvor data kan genbruges på tværs af organisa-
toriske og faglige grænser – med nytteværdi både for patienterne, de 
sundhedsprofessionelle og ledelserne.  
 
De senere års EPJ-udvikling har vist, at der eksisterer en række udfor-
dringer bl.a. med at sikre konsistent registrering og brug af begreber, og 
med at udvikle systemer, som er tilstrækkeligt brugervenlige til at passe 
ind i en travl klinisk hverdag. For at systemerne skal virke hensigtsmæs-
sigt, skal de derfor tilbyde brugerne: 
 

• Processtøtte 
• Beslutningsstøtte 
• Dokumentationsstøtte 

 
Der er meget der tyder på, at udvikling af det sundhedsfaglige indhold i 
EPJ kan understøtte disse elementer i væsentlig grad. Samtidigt giver 
det de sundhedsprofessionelle (klinikerne) mulighed for at beskrive og 
specificere EPJ, der harmonerer med deres egen forståelse. Dette vil 
formentligt give flere og mere klinisk relevante bidrag til EPJ udviklingen, 
end de senere års fokusering på modeller og terminologi systemer. 
 
Der har gennem de sidste år været fokuseret på GEPJ som et fælles 
grundlag for EPJ udviklingen i Danmark. De danske sundhedsmyndighe-
der og sygehusejerne er enige om, at GEPJ skal være den fælles 
procesmodel 1, hvorpå fremtidens EPJ systemer skal baseres. 
 
En fælles procesmodel (GEPJ) er et nødvendigt grundlag for en sam-
menhængende EPJ i det danske sundhedsvæsen. Men ydermere er det i 
dag erkendt, at der udover GEPJ også er behov for to andre centrale 
elementer. Der er således behov for (se Figur 1): 
 

• En procesmodel 
• En fælles terminologi 
• Sundhedsfaglige indhold i EPJ  

 

                                            
1 Fælleserklæring om principper for standardisering og udbredelse af elektroniske patientjournaler, 
Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og H:S, 2001, 
http://www.sst.dk/upload/informatik_og_sundhedsdata/sundhedsinformatik/epj/principper_standar
d_epj_aftale.pdf  
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EPJ system 
som kan udveksle og genbruge data

Specifikationskabelon af en klinisk indikator 
INDIKATOR NAVN:  
INDIKATORTYPE:  
Nummer Betegnelse Beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KLINISK DEFINITION 
Nummer Beskrivelse 
  

INDIKATOR DEFINITION 
Nummer Beskrivelse 
 
 
 
 
 

 

DATASÆT (list de nødvendige dataelementer): 
 
 
 
 
 
BEGRUNDELSE FOR AT ANVENDE INDIKATOREN 
 
 
 
REFERENCER 
 
 
 

Sundheds
fagligt
indhold

Proces
model

Terminologi
system

 
Figur 1 – Tre væsentlige forudsæ ninger for sammenhængende EPJ t

                                           

 
Den fælles terminologi er væsentlig for at muliggøre anvendelse af 
entydige og klinisk dækkede termer i klinikkens mange og forskelligarte-
de forhold. Etablering af et fælles dansk terminologisystem, der går 
udover det eksisterende SKS system, er under overvejelse2 og meget 
tyder på, at det vil blive baseret på SNOMED CT. 
 
EPJ systemer baseret på en fælles procesmodel og et fælles terminolo-
gisystem giver som nævnt ikke i sig selv nogen operationelle løsninger 
på entydig dokumentation af konkrete, specifikke kliniske forhold. 
Operationelle løsninger herpå tilvejebringes ved udarbejdelse af ”det 
sundhedsfaglige indhold i EPJ”.  
 
Erkendelsen af vigtigheden i at kunne udvikle og vedligeholde sundheds-
fagligt indhold er ny og varsler et paradigmeskift for EPJ udviklingen. I 
kombination med en fælles, national begrebsmodel (GEPJ), et fælles 
nationalt terminologisystem og værktøjer til at udvikle sundhedsfagligt 
indhold i EPJ på en hensigtsmæssig måde, vil disse forhold kunne ændre 
den hidtidige it-udvikling på EPJ området fra at være overvejende 
teknologidrevet til at være langt mere klinisk drevet. Konsekvensen er, 
at sygehusejerne må gå ind i dette udviklingsarbejde på en i forhold til 
tidligere mere aktiv måde. Ledelsessystemet og de sundhedsfaglige 
personalegrupper må i samarbejde planlægge og deltage i udviklingen 
af sundhedsfagligt indhold. 
 

 
2 Sundhedsvæsenets terminologisystem (STS), Sundhedsstyrelsen 2005, 
http://www.sst.dk/Informatik_og_sundhedsdata/Klassifikationer_og_terminologi.aspx?lang=da  
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Formålet med sundhedsfagligt indhold i EPJ  er at afdække og specifice-
re den nødvendige kliniske stillingtagen til det konkrete, formålsbestem-
te dokumentationsindhold i det kliniske arbejde. Dette bygger på eksi-
sterende beskrivelser af patientforløb og kliniske processer, som kan 
være alt fra lokale vejledninger til internationale referenceprogrammer.  
Arbejdet med sundhedsfagligt indhold repræsenterer således et overve-
jende klinisk specifikations- og standardiseringsarbejde med udvikling af 
klinisk dokumentation i form af standardplaner, standardaktiviteter og 
standardresultater. 
 
Denne metodebeskrivelse præsenterer en metode til at gennemføre 
dette arbejde på en systematisk og pragmatisk måde. Metodebeskrivel-
sen bygger primært på erfaringer fra to vigtige projekter som er gen-
nemført i Københavns Amt i 2004 og 2005, nemlig BRUG GEPKA 
projektet og SUFIE projektet. De to projekter er summarisk beskrevet i 
bilag 1. 

1.2 Formål med metodebeskrivelsen 

Det sundhedsfaglige indhold er i mange tilfælde allerede i dag nedfæl-
det i form af forløbsbeskrivelser, plejeplaner, vejledninger mm. – og i 
nogle tilfælde som konsensusrapporter eller referenceprogrammer. I 
forhold til EPJ er det nødvendigt at forholde sig systematisk til denne 
viden og kombinere det med klinisk erfaring. Derigennem kan EPJ-
systemerne bibringes til at anvende noget af den kliniske evidens, som 
findes. 
 
Formålet med denne metodebeskrivelse er, at beskrive en 
systematisk og pragmatisk metode, som klinikere kan benytte 
for at specificere sundhedsfagligt indhold til brug i EPJ. 
 
Opgaven med at specificere sundhedsfagligt indhold er stor og kom-
pleks. Det er derfor nødvendigt, at etablere en metode, der sikrer en 
systematik, der ikke forsøger at løse alle problemer på én gang.  
 
Gennem metoden kan man etablere et overblik over et givet sundheds-
fagligt område for derefter at gå i detaljer inden for de dele, hvor det er 
relevant. 
 
Metoden er bygget trinvist op, således at resultaterne fra det ene trin 
umiddelbart kan benyttes i det næste trin. Til anvendelse af metoden er 
udviklet et forslag til en række skabeloner, som letter dokumentationen. 
 
Metoden bygger på en systematisk analyse i de enkelte trin, men det 
skal understreges, at man bør have en pragmatisk tilgang. Det indebæ-
rer, at man ikke skal begrave sig i detaljer, men hele tiden referere 
tilbage til det overblik, man har etableret.  Det indebærer også, at man 
udnytter fleksibiliteten i metoden og kun gennemfører de trin, som er 
nødvendige for det pågældende område. 
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Metodebeskrivelsen kan anvendes som et operationelt metodegrundlag 
for den fremtidige udvikling af sundhedsfagligt indhold i Københavns 
Amt. Metoderne er således ikke afhængige af specifikke værktøjer. Det 
kommende arbejde med at specificere sundhedsfagligt indhold kan gø-
res manuelt, men det vil være en fordel at kunne anvende et elektronisk 
værktøj eller sæt af værktøjer, der kan håndtere de beskrevne metoder 
for derigennem at lette udviklingen og vedligeholdelsen af sundhedsfag-
ligt indhold. 
  
Udvikling af sundhedsfagligt indhold antages at blive en iterativ udvik-
lingsproces, der kræver stor klinisk involvering og i størst muligt omfang 
bør baseres på forekommende videnskabelig evidens. 

1.3 Målgruppe for metodebeskrivelsen 

Denne metodebeskrivelse henvender sig til alle, der skal involveres i 
arbejdet med kommende EPJ systemer og kvalitetsudvikling. En vis 
indsigt i sundhedsinformatik, herunder GEPJ3 og terminologisystemer4,5 
og klinisk kvalitetsudvikling særligt i forbindelse med indikatormonitore-
ring6,7 kan være en fordel for at læse beskrivelsen med fuldt udbytte. 

1.4 Læsevejledning 

Denne metodebeskrivelse anviser metoder og en praktisk fremgangs-
måde til at udvikle sundhedsfagligt indhold på. 
 
Beskrivelsen er inddelt i 2 dele: 
 
Del 1 er informativ og beskriver overordnet hvad sundhedsfagligt 
indhold er med de tilhørende perspektiver for den kommende EPJ 
udvikling og –anvendelse: 
 

• I kapitel 2 gives en opsummering af de vigtigste elementer i me-
toden og giver et overblik over, hvad sundhedsfagligt indhold er 
og hvorledes det kan udarbejdes.  

• I kapitel 3 beskrives relationer mellem kliniske vejledninger, klini-
ske indikatorer og sundhedsfagligt indhold. 

• I kapitel 4 peges på SFI’s perspektiver i EPJ-udviklingen 
  

 
                                            
3 Grundstruktur for Elektronisk PatientJournal, v. 2.1, Sundhedsstyrelsen 2004: 
http://www.sst.dk/Informatik_og_sundhedsdata/Elektronisk_patientjournal/GEPJ.aspx  
4 Dantermcenteret – sprogteknologier: http://www.danterm.dk/dtc-dk.html  
5 Klassifikationer og terminologi, Sundhedsstyrelsen: 
http://www.sst.dk/Informatik_og_sundhedsdata/Klassifikationer_og_terminologi.aspx?lang=da  
6Kjærgaard, J., Momsen, G., Carlson, D.: Klinisk kvalitetsstyring i H:S – klinisk indikatorrapport med 
kontrol- og sammenligningsdiagram, H:S Direktionen 2003, 
http://www.hosp.dk/direktion.nsf/pics/KlinKval_OK_150.pdf/$FILE/KlinKval_OK_150.pdf
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Del 2 er en manual til systematisk og praktisk udarbejdelse af sund-
hedsfagligt indhold: 
  

• Kapitel 5 beskriver, hvordan der skabes et overblik over det valg-
te sundhedsfaglige område.  

• Kapitel 6 beskriver, hvordan et sundhedsfagligt område kan de-
taljeres yderligere, evt. gennem flere iterationer.  
 

Den samlede metode dækker over i alt 7 udviklingstrin.  
 
Bilagsdelen, kapitel 7, 8, 9 og 10 indeholder en række bilag, der 
rummer grundlag for metodebeskrivelsen (bilag 1), definitioner af 
centrale begreber (bilag 2) samt de skabeloner (bilag 3) der er udviklet 
til at dokumentere det sundhedsfaglige indhold ved anvendelse af 
metoden. Bilag 4 indeholder et eksempel på en indikatorspecifikation. 

1.4.1 Centrale begreber. 

I denne metodebeskrivelse er anvendt følgende begreber, som anses for 
at være centrale. For en mere omfattende gennemgang af relevante 
begreber, se Bilag 2: begrebsdefinitioner. 
 
Begrebsnavn Definition 
Beslutningspunkt Et beslutningspunkt kan indgå i en stan-dardplan. Det 

har en  række egenskaber fælles med en aktivitet mht. 
tidssætning, betingelser*, tilknytning af vejledninger 
mv. 

 Klinisk indikator Målbar variabel, som anvendes til at overvåge og 
vurdere kvaliteten, og kan alene eller sammen med 
supplerende indikatorer belyse et givent kvalitetsni-
veau. Vedrører ydelser rettet mod den enkelte patient 
med det sigte, at bedre patientens helbred og 
livskvalitet. Dvs. undersøgelse, forebyggelse, diagno-
stik, behandling, pleje og rehabilitering 

Klinisk vejledning Systematisk udarbejdede anvisninger med angivelse 
af formål, der kan bruges af fagpersoner, når de skal 
træffe beslutning om passende sundhedsfaglige 
ydelser i specifikke situationer. 

Operationelt mål Beskrivelse af en forventet eller ønsket værdi af et 
interventionsresultat formuleret i målbare termer. 

Standardaktivitet En standardaktivitet er en foropsat aktivitet, som kan 
bruge som byggesten i en standardplan eller en 
almindelig plan. En aktivitet med visse på forhånd 
forudfyldte felter, f.eks. formål, operationelt mål, 
udførende enhed osv. 

Standarddokumentation Standarddokumentation udgør en delmængde af en 
standardplan eller defineres selvstændigt i forhold til 
en intervention. En standarddokumentation rummer 
en eller flere dataelement-typer med hertil hørende 
præsentations- og valideringslogik og vedrører 
dokumentation af udførelsesnotater, interventionsre-
sultater samt operationelle mål med relation til en 
intervention. 
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Standardplan En standardplan er en foropsat plan, opsat i  Aktivi-
tets- og standard-plankataloget. Den består af 
standardaktiviteter, evt. andre standardplaner som 
underplaner, samt evt. beslutningspunkter. 

Standardresultat Et resultat med en på forhånd fastlagt struktur og/eller 
funktionalitet og/eller med visse forudfyldte felter. Et 
standardresultat "produceres" normalt af en standard-
aktivitet. Et konkret, dokumenteret resultat har én og 
kun en aktivitet, som har "produceret" det. Forskellige 
standardaktiviteter kan potentielt resultere i flere 
forskellige (standard)resultater. Det samme standard-
resultat kan i en konkret situation være resultat af 
forskellige aktiviteter (men kun én ad gangen). 
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2 DEL 1:    INFORMATIV BESKRIVELSE 

2.1 Hvad er sundhedsfagligt indhold? 

Sundhedsfagligt indhold kan være:  
• generelt  
• specialespecifikt og/eller 
• sygdomsspecifikt  

 
Et eksempel på generelt sundhedsfagligt indhold kunne være en 
tobaks-, ryge- og alkoholanamnese, hvor man ønsker at standardisere 
disse informationer på tværs af specialer og sygdomsområder med 
henblik på at kunne kortlægge patienters livsstilsforhold på en ensartet 
måde. 
 
Et eksempel på et specialespecifikt sundhedsfagligt indhold er en 
anamnese for patienter som kommer ind med brystsmerter på en 
specialafdeling. Det er udviklet til brug på en kardiologisk afdeling, men 
vil formentligt – evt. med enkelte tilpasninger – kunne bruges som en 
sygdomsspecifik skabelon for alle patienter som modtages med mistan-
ke om akut koronart syndrom. 
 
Et eksempel på et sygdomsspecifikt sundhedsfagligt indhold er akut 
pneumoni i forbindelse med hvilket der er specificeret de nødvendige 
diagnostiske kriterier samt en tilhørende behandlingsplan.  
 
Der er i arbejdet med at udvikle sundhedsfagligt indhold behov for at 
identificere: 
 

• Generelle områder, f.eks. dokumentation af:  
o Informeret samtykke 
o Patientinformation  
o VAS score 
o Diverse funktionstest (f.eks. gangfunktion og balance-

funktion) 
o CAVE informationer 
o Ernæringsscreening  
o Generel anamnese 
o Rygestopsvejledning 

 
• Specialespecifikke områder, f.eks.: 

o Depressionstest 
o EEG undersøgelse 
o Specialiserede operationsbeskrivelser 
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• Sygdomsspecifikke områder, f.eks. standardplaner for: 
o Akut pneumoni forløb 
o Diabetes 2 forløb 
o Skizofreni forløb 
o Brystcancer forløb 

 
Eksemplerne er hverken udtømmende eller komplementære i forhold til 
hinanden. Der kan sagtens være tale om overlap imellem de tre hoved-
områder. Formålet med denne inddeling er at skabe overblik og dermed 
et grundlag til at planlægge og prioritere udviklingsindsatsen af sund-
hedsfagligt indhold inden for den enkelte sygehusejer og evt. mulighe-
der for at koordinere indsatsen på nationalt plan (se Figur 2).  
 

SFI områder
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Figur 2 – Illustration af forskellige typer af sundhedsfagligt indhold i 
forhold til specialer og sygdomme/generelt (SA = standardak ivitet, SP 
= standardplan) 

t

  
På baggrund af erfaringerne fra BRUG GEPKA og SUFIE projekterne er 
det blevet klart, at: 
 

• Det praktiske arbejde med udformning af sundhedsfagligt ind-
hold er omfattende og komplekst, men at de udviklede metoder 
gør det operationelt og overkommeligt. Metoden er designet til, 
at man hurtigt kan udarbejde en specifikation for sundhedsfagligt 
indhold, som efterfølgende kan detaljeres i takt med, at krav om 
og ønsker til en udbygning opstår. 

• Specifikationsarbejdet af sundhedsfagligt indhold foregår med 
anvendelse af flere metoder gennem en række iterationer. 
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• Ydermere skal de enkelte specificerede sundhedsfaglige områder 
være konsistente i forhold til andre specificerede områder.  

• Det praktiske arbejde hermed må nødvendigvis foregå i et com-
puterbaseret værktøj, der om muligt kan håndtere de anførte 
metoder i denne metodebeskrivelse helt eller delvist. Dette vil 
eksempelvis kunne sikre en bedre konsistens på tværs af forskel-
lige standardplaner og vil formentligt kunne effektivisere udvik-
lingsprocessen af sundhedsfagligt indhold i et betydeligt omfang. 

• Der vil være behov for et standardiseret udvekslingsformat af 
sundhedsfagligt indhold, således at forskellige grupper, der ar-
bejder med denne udvikling, kan udveksle sundhedsfagligt ind-
hold med hinanden selv om de har forskellige værktøjer til 
udvikling og -vedligeholdelse. 

 
Sundhedsfagligt indhold vedrører det kliniske indhold i EPJ. Sundheds-
fagligt indhold er et specifikations- og definitionsarbejde, der i udgangs-
punktet er teknologiuafhængigt, fordi det vedrører en logisk repræ-
sentation af meningsindholdet i den kliniske dokumentation. En konse-
kvens heraf er, at specifikt sundhedsfagligt indhold vil kunne overføres 
fra et EPJ system til et andet EPJ system forudsat, at der findes et 
teknisk fælles kommunikationsformat for sundhedsfagligt indhold, samt 
at disse systemer er baseret på samme procesmodel og terminologisy-
stem. 
 
Sundhedsfagligt indhold vedrører kun delvist den konkrete måde, hvor-
med det skal præsenteres på brugergrænsefladen. Der er nødvendigvis 
ikke nogen entydighed imellem sundhedsfagligt indhold og den konkrete 
måde, sundhedsfagligt indhold skal præsenteres på EPJ systemets bru-
gergrænseflade. Sundhedsfagligt indhold anviser dog nogle principper 
herfor, som skal overholdes. 
 
Sundhedsfagligt indhold dækker over følgende begreber: 
  

• Standardplaner8 
• Standard aktiviteter9 
• Operationelle mål10  
• Beslutningspunkter11 
• Standardresultater12 
• Standarddokumentationer13 

                                            
8 En standardplan er en foropsat plan, opsat i  Aktivitets- og standard-plankataloget. Den består af 
standardaktiviteter, evt. andre standardplaner som underplaner, samt evt. beslutningspunkter. 
9 En standardaktivitet er en foropsat aktivitet, som kan bruge som byggesten i en standardplan eller 
en almindelig plan. En aktivitet med visse på forhånd forudfyldte felter, f.eks. formål, operationelt 
mål, udførende enhed osv. 
10 Beskrivelse af en forventet eller ønsket værdi af et interventionsresultat formuleret i målbare 
termer. 
11 Et beslutningspunkt kan indgå i en standardplan. Det har en  række egenskaber fælles med en 
aktivitet mht. tidssætning, betingelser, tilknytning af vejledninger mv. 
12Et resultat med en på forhånd fastlagt struktur og/eller funktionalitet og/eller med visse 
forudfyldte felter. Et standardresultat "produceres" normalt af en standardaktivitet. Et konkret, 
dokumenteret resultat har én og kun en aktivitet, som har "produceret" det. Forskellige standardak-
tiviteter kan potentielt resultere i flere forskellige (standard)resultater. Det samme standardresultat 
kan i en konkret situation være resultat af forskellige aktiviteter (men kun én ad gangen). 
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Sundhedsfagligt indhold er således en formaliseret beskrivelse af for-
målsbestemt sundhedsfaglig dokumentation, der skal være i overens-
stemmelse med: 
 

• Ledelsesmæssige og kliniske målsætninger. 
• Veletableret klinisk viden og kliniske krav. 
• Krævede kliniske arbejdsgange. 
• Kvalitetsudvikling. 
• Datakrav til kvalitetsudvikling (kliniske indikatorer og akkredite-

ringsstandarder). 
• Sundhedsinformatiske standarder (GEPJ og de gældende danske  

klassifikationer/terminologier). 

2.2 Metoden for specifikation af sundhedsfagligt indhold 

Metoden for specifikation af sundhedsfagligt indhold er opdelt i to 
områder nemlig: overblikket og detaljering som vist på Figur 3. 
 

• Udarbejdelse af klinisk proces 
flowdiagrammer

• Mapning til sundhedsinformatiske 
standarder

• Udarbejdelse af sundhedsfagligt 
indhold i EPJ

• Arbejdsgangsanalyse

• Beslutningsanalyse

• Indikatoranalyse

Overblik

Detaljering

Identifikation af 
baggrundsmateriale

f  

                                                                                                        

 
Figur 3 – metoden bygger på løbende at bibeholde overblikket samtidigt 
med gennemførelse a den klinisk nødvendige detaljeringsgrad. 

 
13 Standarddokumentation udgør en delmængde af en standardplan eller defineres selvstændigt i 
forhold til en intervention. En standarddokumentation rummer en eller flere dataelement-typer med 
hertil hørende præsentations- og valideringslogik og vedrører dokumentation af udførelsesnotater, 
interventionsresultater samt operationelle mål med relation til en intervention. 
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Den samlede metode er iterativ og kan gennemløbes mange gange 
hvorved detaljerne specifikationerne af sundhedsfagligt indhold øges.  
 
Ved at anvende metoden kan en lille gruppe personer med de fornødne 
kompetencer i løbet af få arbejdsdage udarbejde det første udkast til en  
specifikation af sundhedsfagligt indhold for et udvalgt område, f.eks. et 
brystcancerforløb. Efterfølgende kan man beslutte at detaljere specifika-
tionerne ved at lave en arbejdsgangs-, en indikator eller en beslutnings-
analyse. Metoden bygger på at den gruppe der arbejder med sundheds-
fagligt indhold hele tiden skal sikre sig at bevare overblikket og derefter 
udarbejde en detaljering i takt med kliniske ønsker og krav. 
 
Overblikket består af fire trin som det anbefales at gennemføre i den 
nævnte rækkefølge og detaljering består af tre trin som kan udføres i en 
vilkårlig rækkefølge. 
 
I det følgende er der anført de forskellige trin i udarbejdelsen af sund-
hedsfagligt indhold. 

2.2.1 Overblikket 

Trin 1 - Baggrundsmateriale 

Baggrundsmaterialet skal benyttes som grundlag og som reference i det 
efterfølgende arbejde med at specificere sundhedsfagligt indhold og til 
at træffe valg i den kliniske harmoniseringsproces, hvor der er flere 
valgmuligheder. 
 
Baggrundsmaterialet skal kunne benyttes til at identificere  
 

• hvilke kliniske beslutninger der skal tages (herunder datagrund-
laget, vurderingskriterier og udfaldsrum)  

• hvilke aktiviteter der bør gennemføres (herunder evt. operatio-
nelle mål) 

• hvilke resultater der er relevante (herunder normalværdier, en-
hed mv.) 

• forhold omkring præsentation af resultater mv. 
 
Resultatet af aktiviteten er: 
  

• En liste over hvert dokument med angivelse af type, vægtning, 
evt. evidensniveau og dato for indsamlingen. 

• Et bibliotek med dokumenterne, helst på elektronisk form 
 

Trin 2 – Flowdiagrammer og patientforløbsbeskrivelser 

Baggrundsmaterialet (referenceprogrammer, kliniske vejledninger mv.) 
er i vid udstrækning tekstbaseret og i mange tilfælde er de ret omfat-
tende. Det kan derfor være svært at fastholde overblikket og at huske 
alle detaljer i de vejledninger og instrukser, materialet repræsenterer. 
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Man kan derfor med fordel anvende en formel metode til at ”oversætte” 
baggrundsmaterialet til en grafisk præsentation som lettere kan over-
skues og diskuteres af det sundhedsfaglige personale. 
 
Ved gennemførelse af denne aktivitet udarbejdes der et eller flere flow-
diagrammer som viser den kliniske arbejdsgang i form af diagram-
merede aktiviteter for det udvalgte område, f.eks. i relation til patient-
forløbsbeskrivelser. 
 

Trin 3 – Mapning til sundhedsin ormatiske standarder f

EPJ er klinikernes redskab til at dokumentere og finde informationer om 
den enkelte patient. For at sikre at informationerne kan kommunikeres 
og gøres tilgængelige på tværs af organisationer og genbruges i EPJ-
systemer fra forskellige leverandører, skal EPJ-systemerne baseres på 
fælles standarder. Netop brugen af fælles standarder vil betyde, at data 
kan aggregeres og analyseres uafhængigt af, hvilken afdeling patienten 
er behandlet på.  
 
Udarbejdelse af specifikationer for sundhedsfagligt indhold er derfor helt 
centrale i dette arbejde, så det på sigt sikres, at en række data doku-
menteres ensartet i EPJ systemerne. Men specifikationen af sundheds-
fagligt indhold kan ikke sikre opfyldelse af målsætningen alene, og der 
er derfor behov for, at de kliniske data relateres til en begrebsmodel 
(GEPJ). Desuden er det nødvendigt, at de data, som dokumenteres, 
klassificeres (kodes) ensartet. 
 
Trin 3 indeholder tre fortløbende aktiviteter, som er grundlaget for 
udarbejdelsen af SFI: 
  

• En dataanalyse, som skal identificere de data som indgår i den 
kliniske proces;  

• En mapning til begrebsmodellen (GEPJ);  
• En mapningen til et terminologisystem (f.eks. SNOMED CT). 

 

Trin 4 – Specifikation af sundhedsfagligt indhold 

Formålet med aktiviteten er på en systematisk måde at udarbejde en 
beskrivelse af sundhedsfagligt indhold, som direkte kan benyttes til at 
præcisere det sundhedsfaglige indhold i et EPJ-system. Specifikation af 
denne formålsbestemte sundhedsfaglige dokumentation skal være i 
overensstemmelse med ledelsesmæssige og kliniske målsætninger og 
bygge på veldokumenteret klinisk viden og kliniske krav, hvilket er søgt 
sikret i de foregående trin (og som efterfølgende iterativt kan yderligere 
forfines i eventuelt efterfølgende trin) .  
 
Sundhedsfagligt indhold skal således være med til at sikre, at EPJ 
systemet understøtter de kliniske arbejdsgange samt sikre, at de data, 
som registreres direkte, kan indgå i kvalitetsudviklingsarbejdet. 
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Udarbejdelsen af sundhedsfagligt indhold specifikationerne udgør slut-
produk et af den metode, som er beskrevet denne metodebeskrivelse. 
Ved at følge metoden kan sundhedsfagligt indhold udtrykkes på en 
formaliseret måde, der dels skal være overensstemmende med GEPJ, og 
som dels skal være klinisk præcist og meningsfuld. 

t

 
Resultatet af specifikation af sundhedsfagligt indhold er opbygget og 
sammensat af: 
 

• Standardplaner 
• Standard aktiviteter 
• Operationelle mål 
• Standardresultater 
• Beslutningspunkter 
• Standarddokumentationer 

2.2.2 Detaljering 

Trin 5 – Arbejdsgangsanalyse 

Arbejdsgangsanalyser dækker et stort spektrum af forskellige metoder. I 
denne metodebeskrivelse er den valgte arbejdsgangsanalysemetode me-
get simpel med henblik på at understøtte udarbejdelsen af sundhedsfag-
ligt indhold. 
 
Formålet med en arbejdsgangsanalyse er at: 
 

• Præcisere formålet med arbejdsgangen og det hertil hørende 
forventede resultat. 

• Afdække og specificere nødvendige aktiviteter og informations-
flow samt en hensigtsmæssig sekvens  

• Specificere indbyrdes afhængigheder for en rationel løsning af en 
given arbejdsgang. 

• Specificere hvilke fagprofiler/kompetencer, der skal tilgå gen-
nemførelsen af de forskellige aktiviteter inden for en arbejds-
gang. 

 
En vigtig del af arbejdsgangsanalysen er at afdække arbejdsopgaverne 
med fokus på de roller som det sundhedsfaglige personale agerer ved 
patientbehandlingen. Rollerne kan bruges til at diskutere, hvem der gør 
hvad, hvem har ansvar for hvad, mulighederne for tværfaglighed, og 
hvor er det nødvendigt, at monofagligheden sikres. Disse analyser kan 
bruges til at uddybe og detaljere de tidligere udarbejdede flowdiagram-
mer. 
 
Resultatet af en arbejdsgangsanalyse er en dokumentation af de eksi-
sterende arbejdsgange, som bruges som grundlag for en vurdering af 
mulighederne for at omlægge arbejdsgangene i forbindelse med indfø-
relse af EPJ. 
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Ved analysen bør der lægges vægt på mulighederne for at udnytte 
tværfaglig dokumentation samt muligheden for at omlægge nuværende 
arbejdsrutiner og samarbejde på tværs af faggrupper.  
 

Trin 6 - Beslutningsanalyse 

Den kliniske arbejde består bl.a. i at træffe en række beslutninger. 
Formålet med at analysere disse beslutningspunkter nærmere er at 
afdække beslutningsmuligheder og beslutningskriterier og at udtrykke 
disse i et formelt logisk sprog. Dette giver mulighed for en mere dyna-
misk vejledning af brugeren af EPJ systemet 
 
Analysen resulterer i nogle ”logiske udsagn”, som beskriver, hvad der 
sker i beslutningspunktet. De er typisk på formen IF – THEN – ELSE, for 
eksempel IF visse kriterier er opfyldt, THEN vælg en del af standardpla-
nen, ELSE vælg en anden del af standardplanen. 
 
Udsagnene kan i første omgang blot være i kortfattet fri tekst, men bør 
efterfølgende omsættes til mere strukturerede logiske udsagn af 
sundhedsinformatikere eller dataloger. 
 
Resultatet er små stykker såkaldt ”pseudokode”14, som direkte kan 
anvendes af en programmør ved systemudvikling eller til konfigurering 
af EPJ systemet. 
  

Trin 7 - Indikatoranalyse 

Formålet med indikatoranalysen er: 
• At identificere kliniske indikatorer, der siger noget om den klini-

ske kvalitet. 
• At sikre at det fornødne indikatordatasæt og valideringsgrundlag 

er specificeret i sundhedsfagligt indhold, således at EPJ kan leve-
re data til klinisk kvalitetsudvikling, akkreditering og klinisk forsk-
ning. 

 
Resultatet af indikatoranalysen er en specifikation af en eller flere indi-
katorer inden for det givne område. Dette skal kunne sikre, at EPJ-
systemet kommer til at rumme de nødvendige inddata, der opfylder de 
nødvendige krav til den ønskede indikatormonitorering. 
 
Specifikationen for den enkelte indikator inkluderer: 

• Indikatornavn 
• Klinisk definition 
• Indikatordefinition 
• Datasæt 
• Valideringsregler 
• Klinisk begrundelse for indikatoren 
• Referencer 

                                            
14 Udtrykt i logiske udsagn, der næsten er et programmeringssprog. 
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3 RELATIONEN MELLEM KLINISKE VEJLED-
NINGER, INDIKATORER OG SUNDHEDS-
FAGLIGT INDHOLD I EPJ 

To store temaer præger for nuværende udviklingsarbejdet i sundheds-
væsenet: 
 

• Den Danske Kvalitetsmodel  
• Implementering af elektronisk patientjournal  

 
I det følgende beskrives: 
 

• Den Danske Kvalitetsmodel 
• Implementering af elektronisk patientjournal 
• Relationen mellem kliniske vejledninger, indikatorer og sund-

hedsfagligt indhold i EPJ 

3.1 Den Danske Kvalitetsmodel 

I Økonomiaftalen mellem regeringen og amterne/H:S for 2002 og 2003 
blev der aftalt en fælles dansk kvalitetsmodel, baseret på kvalitetsstan-
darder.  
 
Sigtet med Den Danske Kvalitetsmodel er at fungere som akkredite-
ringsprogram, der indtænker de eksisterende nationale kvalitetsinitiati-
ver, herunder Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA), Det Nationale 
Indikatorprojekt (NIP) og de landsdækkende patienttilfredshedsunder-
søgelser.  
 
Formålet er, at fremme gode patientforløb. Patienterne skal opleve en 
kontinuerlig kvalitetsforbedring samtidig med, at kvaliteten er synlig for 
patienterne. Kvalitetsmodellen fokuserer særligt på patientforløb på 
tværs af den primære og sekundære sundhedssektor samt på forløb 
indenfor den enkelte institution og mellem institutioner. Der lægges 
vægt på aktiviteter, der påvirker: 
 

• patientens oplevelser  
• det kliniske resultat  
• de organisatoriske aktiviteter, der understøtter patientforløbene 
 

Kvalitetsforbedringen angår alle aspekter på sygehuset, der har betyd-
ning for patientens oplevelser, effektiviteten i indsatsen og det faktisk 
opnåede helbredsresultat.  
 
Det fælles evalueringsgrundlag er kvalitetsstandarderne, der vil blive 
evalueret gennem en intern og ekstern vurdering. Standarderne er 
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endnu ikke formuleret, men det er besluttet, at der skal formuleres 
standarder indenfor følgende områder: 
  

• Generelle forløb  
• Sygdomsspecifikke grupper  
• Organisatoriske temaer  

 
Der sondres imellem generelle forløbsorienterede standarder og organi-
satoriske standarder: 
 

• Forløbsstandarderne vedrører de generelle aktiviteter, der har 
direkte klinisk betydning for det enkelte forløb. Forløbsstandar-
derne er relevante for de fleste patientforløb. 

• De organisatoriske standarder beskriver på udvalgte områder de 
forudsætninger, der skal være til stede for at sikre det gode pa-
tientforløb. 

 
Standarderne vil forudsætte, at der udarbejdes vejledninger, som skal 
implementere krav, der fremgår af standarderne. Evalueringen af stan-
darderne skal understøttes af de indikatorer, der er fastlagt for hver 
standard.  
 
Dokumentstyring som sikrer, at gyldige og opdaterede dokumenter, 
herunder kliniske vejledninger, som kræves i overensstemmelse med 
standarder, er tilgængelige elektronisk er et væsentligt indsatsområde, 
ligesom overvågning af den sygdomsspecifikke kvalitet er væsentlig. 

3.2 Implementering af elektronisk patientjournal 

Som en del af økonomiaftalen for 2003 blev det ligeledes aftalt mellem 
amterne/H:S og regeringen, at der skal være implementeret elektronisk 
patientjournal (EPJ) på danske sygehuse med udgangen af 2005. 
 
Som forberedelse til implementering af elektronisk patientjournal pågår 
der et større udviklingsarbejde, herunder at specificere den IT-mæssige 
funktionalitet til effektivt at understøtte de sundhedsfaglige arbejdsgan-
ge, arbejdet med kvalitetsudvikling samt bidrage til sammenhængende 
patientforløb på tværs.  
 
Den IT-mæssige funktionalitet udgør dermed en ramme for strukturen i 
den fremtidige kliniske dokumentation. Denne ramme skal fyldes med 
standardplaner og standardelementer for at lette klinikerne i deres 
arbejde med at dokumentere de kliniske kerneprocesser. 
 
Specificeringen af den IT-mæssige funktionalitet omfatter imidlertid kun 
i begrænset omfang specifikation af selve det sundhedsfaglige indhold i 
EPJ. Det er derfor i det fremadrettede arbejde vigtigt, at sætte særligt 
fokus på dette område. 
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Afklaring og specifikation af det sundhedsfaglige indhold er en forud-
sætning for, at kunne opnå kvalitetsmæssige og organisatoriske gevin-
ster. Men ligeledes af afgørende betydning for, at klinikerne oplever EPJ 
som et anvendeligt og nyttigt arbejdsredskab og for, at patientjournalen 
kan anvendes som kilde til klinisk dokumentation, kvalitetsstyring og 
forskning. 
 
Som tidligere beskrevet, går opgaven ud på at få afklaret behovet og 
indholdet af de generelle og specialespecifikke standarddokumenter, der 
skal indgå i EPJ. Standarddokumenter bygger bl.a. på eksisterende klini-
ske vejledninger.  

3.3 Relationen mellem kliniske vejledninger, indikatorer og 
sundhedsfagligt indhold i EPJ 

Kliniske vejledninger 
Der er en foruddefineret sammenhæng mellem det sundhedsfaglige ind- 
hold, der implementeres i EPJ i form af standardplaner og kvalitetsun-
derstøttende dokumenter, herunder kliniske vejledninger, der udvikles 
som led i kvalitetsarbejdet. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af en standardplan, tages der stilling til 
sammenhæng mellem en bestemt diagnose, aktiviteter, mål og resulta-
ter. Disse elementer kan bl.a. hentes fra foreliggende kvalitetsunderstøt-
tende dokumenter, herunder kliniske vejledninger. For at kunne læse de 
mere specifikke anvisninger relateret til standardplanens aktiviteter, mål 
og resultater, skal det være muligt, at linke fra standardplanen til aktuel-
le kvalitetsunderstøttende dokumenter.  
 
Standardisering og formalisering af data til brug for sundhedsfagligt ind-
hold og klinisk proces vil således tage udgangspunkt i kvalitetsarbejdet. 
 
EPJ kan således sikre datagrundlaget for kvalitetsudvikling, der vil kunne 
muliggøre en hurtigere udarbejdelse og løbende revision/opdatering af 
kliniske vejledninger for god praksis. Ligeledes vil EPJ kunne være det 
medie, der udbreder disse kliniske vejledninger, som relevant beslut-
ningsstøtte for brugerne. 
 
 
Beslutningsstøtte baseret på kvalitetsunderstøttende doku-
menter vil være en væsentlig del af sundhedsfagligt indhold. 
 
 
Indikatorer 
Kvalitetsudvikling forudsætter, at der er fastlagt indikatorer, der gennem 
måling kan belyse kvalitet. Til brug for EPJ struktureres de kliniske data, 
som de skabes i det sundhedsfaglige arbejde. Kravet til dokumentatio-
nen tager udgangspunkt i behov og arbejdsmetode hos de fagpersoner, 
som yder den kliniske indsats og derved tilvejebringer data. 
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Sundhedsfagligt indhold i EPJ skal kunne levere data til proces- og 
resultatindikatorer. Formålet med at indbygge en indikatoranalyse i 
arbejdet med sundhedsfagligt indhold er, at: 
 

• identificere kliniske indikatorer, der siger noget om den kliniske 
kvalitet 

• sikre at det fornødne indikator datasæt og valideringsgrundlag er 
specificeret i sundhedsfagligt indhold, således at EPJ kan levere 
data til klinisk kvalitetsudvikling, akkreditering og klinisk forsk-
ning 

 
Resultatet af indikatoranalysen er en specifikation af en eller flere 
indikatorer indenfor det givne sundhedsfaglige område evt. med ud-
gangspunkt i allerede eksisterende indikatorer identificeret i forbindelse 
med Det Nationale indikator Projekt (NIP) eller landsdækkende kvali-
tetsdatabaser. Dette skal kunne sikre, at EPJ systemet kommer til at 
rumme de nødvendige inddata, der opfylder de nødvendige krav til den 
ønskede indikatormonitorering. 
 
Når indikatordatagrundlaget er fastlagt i sundhedsfagligt indhold, er 
forudsætninger for at foretage (automatiseret) dataudtræk til indikator-
monitorering og indikatorrapportering tilstede.  
 
De sygdomsspecifikke temaer og de generelle forløbstemaer i Den 
Danske Kvalitetsmodel forventes at kunne understøttes med data fra 
EPJ. Det forudsætter at underliggende sundhedsfagligt indhold er ud- 
formet hensigtsmæssigt og med udgangspunkt i foreliggende kvalitets-
understøttende dokumenter. 
 
 
Specificering af sundhedsfagligt indhold sammenkobler kvali-
tetsarbejdet med EPJ. 
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4 PERSPEKTIVERING 

Erkendelsen af at udvikling af det sundhedsfaglige indhold er afgørende 
for at få en meningsfuld EPJ er ny. Det varsler et paradigmeskift for EPJ, 
hvis udvikling hidtil har været overvejende teknologidrevet til at blive 
langt mere sundhedsfagligt drevet. Forudsætningen for at dette kan ske, 
er at sygehusene går aktivt ind i udviklingsarbejdet. Ledelsessystemet, 
det sundhedsfaglige personale er nøgleaktører. 
 
Tilvejebringelse af hensigtsmæssigt udformet sundhedsfagligt indhold vil 
i sit perspektiv kunne give et stærkt forbedret datagrundlag for sund-
hedsvæsenets aktiviteter og resultater med hertil hørende muligheder 
for at koble produktionsdata til analyser vedrørende: 
 

• kvalitetsudvikling  
• produktionsstyring 
• planlægning 
• klinisk forskning 

 
med heraf affødte muligheder for effektivitetsforbedringer. 
 
 
Livscyclus’en af sundhedsfagligt indhold inkluderer i alt følgende tre trin 
(se Figur 4): 
 

• Første trin vedrører udviklingen af sundhedsfagligt indhold. I 
denne proces tages der klinisk stilling til det specifikke dokumen-
tationsindhold i EPJ, og det ønskede sundhedsfaglige indhold 
specificeres. Der kan anvendes sundhedsfagligt indhold udviklet 
andet steds (f.eks. en anden sygehusejer) og man kan tilsvaren-
de lægge egen udviklet sundhedfagligt indhold ud på webben, så 
andre parter kan kommentere/bruge/videreudvikle det. 

 
• Andet trin overføres det specificerede sundhedsfaglige indhold til 

et EPJ-system, og det anvendes efterfølgende som en integreret 
del af EPJ. 

 
• Tredje trin vedrører dataanalyser af udtræk af data fra EPJ 

(f.eks. i form af indikatormonitorering, audit og klinisk forskning). 
Det anvendte sundhedsfaglige indhold i EPJ sikrer, at det for-
nødne datagrundlag hertil er til stede i EPJ.   
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EPJ i den 
kliniske produktion

Anvendelse af SFI
EPJ

Patientforløb

Dataanalyse og 
generering af 

ledelsesinformation

Kvalitetsmålinger,
audit mm.

Udarbejdelse og deling 
af SFI

Input til SFI:
•Referenceprogrammer
•Kliniske vejledninger 
•Videnskabelige artikler
•Afdelingsinstrukser
•Standardplejeplaner
•Registreringsskemaer
•Ekspertviden
•Konsensus

Løbende feedback
(f.eks. Indikator-

monitorering)

Udtræk
af 

data til 
analyse

Udvikling af SFI

Overfør-
sel

af SFI 
til EPJ

Periodevis feedback
(ved påviste behov 
for justering af SFI)

Periodevis feedback
(ved påviste behov 
for justering af SFI)

SFI på
webben

Deling 
af SFI

 
Figur 4– Illustration af udvikling og anvendelse af sundhedsfagligt ind
hold sam  sikring a  det fornødne datagrundlag il f.eks. kvalitetsudvik-
ling og andre former for ledelsesinformation. 

  -
t f t

 
I det store perspektiv ses muligheden for, at man gennem EPJ data, der 
validt dokumenterer patientforløb med de tilhørende sundhedstilstande, 
-aktiviteter og –resultater, løbende vil kunne (se Figur 5): 
 

• Give klinikledelserne (og de enkelte klinikere) helt eller delvist 
automatiseret feedback om den kliniske kvalitet i forhold til de 
gældende kvalitetsstandarder ved hjælp af.: 

o Indikatormonitorering. 
o Et godt datagrundlag for forskellige former for audit, her-

under: 
 Journalaudit 
 Kerneårsagsanalyser ifm. utilsigtede hændelser 

 
• Give grundlag for periodevise opdateringer af referencepro-

grammer og kliniske vejledninger f.eks.  baseret på ny forsk-
ningsbaseret evidens, som igen vil afføde opdateret sundheds- 

          fagligt indhold i form af standardplaner til anvendelse i EPJ. 
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Opdateret evidensbaseret viden

Kliniske
vejledninger

Kliniske indikatorerKlinisk audit

Søgen efter
forbedrings-
muligheder

Kvalitetsudvikling/akkreditering

EPJ i den
kliniske produktion

Patientforløb

Behov for at opdatere 
eksisterende 
vejledninger?

Opfylder klinisk praksis 
gældende standarder?Er der betydelige 

afvigelser fra 
standarden?

Ideer til bedre 
procedurer og 
behandlingsformer?

Grundlag for igangsættelse 
af en klinisk kontrolleret 
undersøgelse, 
metaanalyse etc?

 

 
Figur 5– EPJ som dataleverandør til kvalitetsudvikling og klinisk forsk-
ning og som redskab til at føre forskningsbaseret viden ud i praksis ved 
hjælp af kliniske vejledninger 

 
En væsentlig forudsætning for at realisere dette perspektiv bliver efter 
alt at dømme forekomsten af hensigtsmæssigt udformet  sundhedsfag-
ligt indhold der kan berige EPJ med: 
 

• Dokumentationsstøtte 
• Processtøtte 
• Beslutningsstøtte 
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5 DEL 2:  MANUAL TIL PRAKTISK 
UDARBEJDELSE AF SUNDHEDSFAGLIGT 
INDHOLD I EPJ 

5.1 Start med sikring af overblikket 

Ved udarbejdelsen af sundhedsfagligt indhold i EPJ (i det følgende 
benævnt SFI) gælder det om sikre en fornuftig afgrænsning så det 
sikres, at man hele tiden bevarer overblikket over den samlede specifi-
kation af SFI for et udvalgt område.  
 
Metoden for SFI indeholder to hovedaktiviteter:  

• Sikring af overblikket.  
• Detaljering af specifikationerne.  

 
Overblikket skabes ved at gennemløbe fire trin som vist på Figur 6: 
 

• Identifikation af baggrundsmateriale. 
• Udarbejdelse af kliniske flowdiagrammer. 
• Mapning til sundhedsinformatiske standarder. 
• Udarbejde sundhedsfagligt indhold i EPJ (SFI). 

 

 
Figur 6– Me oden for SFI indeholder to hovedaktiviteter: sikring af 
overblikket og detaljering af specifikationerne 

t

Overblik Identifikation af 
baggrundsmateriale

Udarbejdelse af kliniske
flowdiagrammer

Mapning til sundhedsinformatiske 
standarder

Udarbejdelse af sundhedsfagligt
indhold i EPJ

Detaljering

Arbejdsgangsanalyse

Beslutningsanalyse

Indikatoranalyse
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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 
• beslutningsanalyse og/eller en 
• indikatoranalyse. 

 
I dette kapitel beskrives metoden for hvert af de fire trin med en 
detaljeringsgrad og forslag til eksempler, så metoden efterfølgende kan 
bruges til at skabe et overblik for SFI specifikationerne for et bestemt 
område. 
 
Det anbefales, at rækkefølgen i overbliksaktiviteterne følges som 
beskrevet i metoden, i det de enkelte trin bygger på hinanden, og man 
dermed udnytter indholdet i skabelonerne bedst muligt. I detaljeringsde-
len kan man dog lettere vælge at fokusere på en bestemt aktivitet.  
 
Der kan være grunde til at lægge forskellig vægt på de enkelte aktivite-
ter samt ændre på rækkefølgen af de enkelte trin afhængende af det 
konkrete SFI område, der arbejdes med, og det materiale der findes i 
forvejen. Såfremt man beslutter at afvige rækkefølgende af de fire trin 
anbefales det, at man først diskuterer og fastlægger hvordan samspillet 
mellem aktiviteterne i den ny rækkefølge skal fungere, og hvilke doku-
menter, der skal udarbejdes som input og output for hver aktivitet. 

5.2 Trin 1: Baggrundsmateriale 

Formål 

Baggrundsmaterialet skal benyttes som grundlag og referencer i det 
efterfølgende arbejde med at specificere SFI og til at træffe valg i 
harmoniseringsprocessen, hvor der er flere valgmuligheder. 
 
Baggrundsmaterialet skal kunne benyttes til at identificere:  
 

• Hvilke kliniske beslutninger der skal tages (herunder datagrund-
laget, vurderingskriterier og udfaldsrum).  

• Hvilke aktiviteter der bør gennemføres (herunder evt. operatio-
nelle mål). 

• Hvilke resultater der er relevante (herunder normalværdier, en-
hed mv.). 

• Forhold omkring præsentation af resultater mv.. 
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Det er derfor vigtigt at have en god oversigt over baggrundsmaterialet 
samt at vide hvilken vægt, der tillægges de enkelte bidrag i materialet - 
herunder hvilken evidens, der ligger bag. Det er derfor vigtigt, at 
deltagere med solid teoretisk og klinisk erfaring på området bidrager til 
udvælgelsen af materialet (se Figur 7).  
 
Det er også vigtigt at bemærke, at fokus ikke skal være på at udvikle 
sundhedsfaglig konsensus fra bunden men at systematisere og harmoni-
sere allerede opnået konsensus. Områder, hvor der er stor faglig eller 
tværfaglig uenighed, er ikke egnet som grundlag for udarbejdelse af 
SFI. 

Resultat af aktiviteten 

Indsamlingen af materialet bør foregå på systematisk vis og dokumente-
res. Resultatet af aktiviteten er: 
  

• En liste over hvert dokument med angivelse af type, vægtning,  
evt. evidensniveau og dato for indsamlingen. 

• Et bibliotek med dokumenterne, helst på elektronisk form 
 
En skabelon til brug for identifikation af baggrundsmateriale er vist i 
bilag 3.1. 

Ident fikation af baggrundsmateriale i

Nedenfor gengives de typiske dokumenter, der kan indgå i arbejdet. 
Anden dokumentation kan også komme på tale i de konkrete situationer, 
og desuden kan det være relevant at inddrage andet end dokumenter, 
for eksempel relevante videooptagelser. Baggrundsmaterialet kan 
indbefatte:  

 
1. Referenceprogrammer 
2. Konsensusrapporter, rapporter fra kliniske selskaber 
3. Kliniske vejledninger 
4. Afdelingsinstrukser 
5. Plejeplaner 
6. Registreringsskemaer, databaser 
7. Beskrivelser af forløb eller klinisk procesflow 
8. Case studier 
9. Workshops 
10. Erfaring  
11. Artikler og afhandlinger 
12. Lærebogsmateriale 

 
Ad 1; referenceprogrammer. 
 
Det optimale grundlag for specifikation af SFI er referenceprogrammer-
ne. Ved at benytte disse må man forvente, at de sundhedsfaglige 
harmoniseringsdiskussioner kan reduceres til et minimum.  
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Udarbejdelse af referenceprogrammer er en måde systematisk at søge, 
sammenfatte og omsætte videnskabelige forskningsresultater og klinisk 
erfaring vedrørende relevante kliniske problemstillinger til anbefalinger. 
De fundne anbefalinger graderes efter vigtigheden af den evidens, der 
ligger til grund. Referenceprogrammer er et redskab til at sammenfatte 
viden inden for et specifikt fagområde og til at omsætte denne viden til 
anbefalinger til brug i den daglige patientbehandling.  
 
Referenceprogrammer udarbejdes i Danmark af Sekretariat for Referen-
ceprogrammer (SfR), og arbejdet med hver enkelt referenceprogram er 
ret omfattende. Metoden er detaljeret i SfR’s “Vejledning i udarbejdelse 
af referenceprogrammer”, se www.sst.dk/sfr. 
 
Ad 2; konsensusrapporter, rapporter fra kliniske selskaber. 
 
Medens der ikke findes ret mange referenceprogrammer, er der udar-
bejdet en række konsensusrapporter, klaringsrapporter etc. som bl.a. 
bygger på involvering af de faglige selskaber. Disse vil også prioriteres 
højt til anvendelse i SFI udviklingen. 
 
Ad 3, 4, 5; kliniske vejledninger, afdelingsinstrukser og plejeplaner. 
 
Der findes en stor mængde dokumenter hvor sundhedsprofessionelle 
søger at systematisere den kliniske proces og dokumentation af bestem-
te forløb eller situationer. Formålet med disse er således tæt relateret til 
formålet med SFI, og er dermed en god kilde til at identificere relevante 
planer, aktiviteter, resultater mv.  
 
De kan dog have varierende baggrund i evidens og kan dermed have 
opnået konsensus på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. 
 
Ad 6; Registreringsskemaer, kliniske databaser  .

r r f
f r .

 

 
Diverse skemaer, som benyttes til at støtte dokumentation i specifikke 
situationer kan være en inspiration til at identificere dataindhold i SFI. 
Tilsvarende kan dataindholdet i kliniske databaser være et udmærket 
bidrag – i disse har man jo netop søgt at systematisere og strukturere 
data i relation til bestemte diagnoser eller sygdomsgrupper. 
 
Ad 7, 8, 9, 10; Besk ivelse  a  forløb eller kliniske procesflow, case 
studier, workshops, er a ing  
 
I denne sammenhæng tænkes på beskrivelser som primært er udarbej-
det med baggrund i kliniske cases og analyser, måske på baggrund af et 
mindre materiale. Til denne gruppe medregnes også de erfaringer som 
deltagerne i SFI-udarbejdelsen bidrager med under workshops og 
processen i øvrigt. Det kan omfatte journaleksempler, beskrivelser af 
konkrete arbejdsgange og procedurer, etc. 
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Ad 9, 10; Artikler og afhandlinger, lærebogsmateriale 
 
Ud over de nævnte bidrag, kan det være relevant at inddrage nyere 
forskningsresultater, lærebogsstof og andet. Som nævnt skal man dog 
være opmærksom på, at fokus ikke skal være på at udvikle sundheds-
faglig konsensus fra bunden, men at systematisere og harmonisere 
allerede opnået konsensus. 

Operationel beskrivelse 

Figuren nedenfor viser de vigtigste elementer i aktiviteten. Disse er 
beskrevet i det følgende. 
 

Identifikation af
baggrundsmateriale

+
Standard-

pleje-
plan

Reference-
program

Klinisk erfaringBaggrundsmateriale

 

Skabelon for Baggrundsmateriale 
 

Navn på 
dokumentet,  
bibliografisk 
reference1 

Type2 Niveau 
for kon-
sensus3 

Vigtig-
hed i 
projek-
tet4 

Reference til 
kapitler eller afsnit5 

Dato for 
registrering 
+ ansvarlig 
person6 

      
      
      
      

…

 
Figur 7 – Input og output for identifikation af baggrundsmateriale. Et 
referenceprogram og en standardplejeplan symboliserer baggrundsma-
terialet, som imidlertid også kan bestå af en række andre typer doku
menter  

-

 
Deltagerne, som skal have ekspertise inden for det valgte speciale- og 
sygdomsområde, starter med at lave en brain-storming for at identifice-
re relevant materiale. Der udarbejdes en initial liste over hvilke doku-
mentation der skal indgå i arbejdet. 
 
Efter behov kan denne suppleres ud fra 
  

• referencer der findes i det først fremfundne materiale 
• kontakt til relevante specialafdelinger/personer i Danmark og evt. 

udlandet 
• Søgning i bibliografiske databaser og på Internettet 
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I de fleste tilfælde vil deltagerne uden det store besvær kunne identifi-
cere de vigtigste kilder. Det er væsentligt at blive enige om at benytte 
nogle enkelte hovedkilder som den grundlæggende reference. Supple-
rende kilder og den kliniske erfaring kan benyttes som input til de 
efterfølgende analyser, således til at de resulterende standardplaner 
passer med behov og forventninger. Man skal undgå at drukne sig selv i 
store mængder materiale – idet målet jo ikke er at udarbejde evidens-
baserede referenceprogrammer i SFI-projekter. 
 
Et skema til dokumentation af det identificerede materiale kan indeholde 
følgende: 

• Navn på dokumentet og (bibliografisk) reference - helst som et 
hyperlink til en elektronisk version 

• Type (se for eksempel listen 1-12 ovenfor) 
• Angivelse af hvor bred accept eller konsensus der er om doku-

mentet (International, national, regional, lokal) 
• Prioritering efter vigtighed i projektet (bl.a. på grundlag af evi-

densgrundlaget og konsensus – et referenceprogram skal vægtes 
tungere end et lokalt registreringsskema) 

• Reference til bestemte kapitler/afsnit, hvis dette er relevant 
• Dato for registrering samt ansvarlig person 

Eksempel 

Skabelonen findes i bilag 3, og nedenfor er vist et par eksempler på, 
hvordan dokumenter kan registreres. 
 

 

Skabelon for Baggrundsmateriale 
 

Navn på dokumentet,  
bibliografisk reference 

Type Niveau for 
kon-
sensus 

Vigtig-
hed i 
pro-
jektet 

Reference 
til kapitler 
eller 
afsnit 

Dato for 
registrering 
+ ansvarlig 
person 

Program for behandling af 
patienter med akut koronart 
syndrom uden ledsagende 
ST-segmentelevation i 
EKG’et. 
 
Sekretariatet for Referen-
ceprogrammer. Opdateret 
august 2003. Lægeforenin-
gens forlag, København, 
ISBN 87-989017-0-2 
http://www.sst.dk/upload/refprog_a
kut_koronart.pdf 

Referen-
ce-
program 

National  1  1.1.2005/HH 

Tobaksskema med Fager-
ströms test. Bispebjerg 
Hospital. 
http://www.hosp.dk/BBHKliniskSyg
domsforebyggelse.nsf/40f3435-
cd325e9a4c1256967004f5617/24d
48be3f71f279bc1256c4b00288602
/$FILE/Tobakskema.pdf 

Journal-
ark 
(skema) 

Lokal 
udformning 
af skema, 
Fager-
ströms test 
benyttes 
flere steder 

2 Del A  1.2.2005/PL 
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Gode råd til indsamling af baggrundsmateriale 
 

1. Inddrag alle faggrupper som deltager i behandlingsforløbet 
2. Beslut hvordan materialet skal fremfindes, distribueres og lag-

res elektronisk. 
3. Diskuter hvilke dele af baggrundsmaterialet, som er vigtigst at 

arbejde videre med. 
4. Undgå områder hvor der er stor faglig uenighed eller hvor der 

er meget sparsomt med baggrundsmateriale 
 

5.3 Trin 2: Kliniske flowdiagrammer 

Formål 

Baggrundsmaterialet (referenceprogrammer, kliniske vejledninger mv.) 
er i vid udstrækning tekstbaseret og i mange tilfælde er det  ret omfat-
tende. Det kan derfor være svært at fastholde overblikket og at huske 
alle detaljer i de retningslinjer og anbefalinger, materialet repræsente-
rer. 
 
En grafisk fremstilling – et diagram - kan i mange tilfælde bruges til at 
udtrykke det samme, som er beskrevet i tekst på mange sider, og 
diagrammet kan samtidigt bruges til at skabe et overblik. 
 
Man kan derfor med fordel anvende en formel metode til at ”oversætte” 
baggrundsmaterialet til en grafisk repræsentation, som lettere kan 
overskues og diskuteres af det sundhedsfaglige personale.  

Resultat af aktiviteten 

Ved gennemførelse af aktiviteten udarbejdes der et eller flere flowdia-
grammer, som viser den kliniske proces på det udvalgte område. 
 
En skabelon til brug for konstruktion af flowdiagrammer er vist i bilag 
3.2. 

Flowdiagrammer 

Udarbejdelse af flowdiagrammer er en teknik til at repræsentere et 
grafisk netværk af symboler som viser flowet af processer, beslutnings-
punkter og data og. Dette gøres i praksis ved at tegne små ”bokse”, 
som repræsenterer processer, data eller beslutninger. Boksene er 
forbundet med pile, som viser sekvensen og afhængighederne. 
 
Optegning af arbejdsprocesserne og beslutningspunkter giver et overblik 
af den kliniske proces, hvilket efterfølgende kan bruges til at skabe 
grundlaget for en mere detaljeret analyse. En indgående forståelse af de 
eksisterende arbejdsprocesser er derfor en forudsætning for, at man 
kan optegne flowdiagrammer, der kan medføre udvikling af praktisk 
anvendelige løsninger. 
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Erfaringsmæssigt kommer man langt ved blot at anvende symboler for 
start/slut-punkt, proces, beslutning og data. Desuden kan der være 
behov for at sætte kommentarer på forskellige symboler. I denne 
beskrivelse af flowdiagrammer er der derfor anvendt de fem symboler 
som er vist på Figur 8. 
 

Anvendes til at begynde eller slutte et forløb i 
diagrammet. 
Eks: Startbetingelse: Diagnose=AKS

Anvendes til at beskrive enhver tænkelig 
proces. Eks: Modtagelse af patient

Anvendes til at beskrive en beslutningsvej 
mellem 2 eller flere muligheder. 
Eks: Mistanke om NSTEMI?

Anvendes til kommentarer til forståelsen af 
diagrammet. Eks: Der er ikke dokumentation…

Kommentar

Terminator

Proces

Beslutning

Figur 8 – De mest anvendte symboler til tegning af flowdiag ammer r
 
Ved at bruge de fem symboler samt streger med angivelse af retning til 
at forbinde symbolerne er det muligt at tegne et grafisk billede af den 
kliniske proces for et udvalgt område, som efterfølgende kan diskuteres 
af sundhedsfaglige og it-tekniske personer. 
 
På Figur 9 er der vist et eksempel på et flowdiagram som repræsenterer 
dele af AKS referenceprogrammet 

Operationel beskrivelse 

Figuren nedenfor viser de vigtigste input ved udarbejdelse af flowdia-
grammer. Arbejdet bygger på det baggrundsmateriale som er identifice-
ret i det foregående trin. Desuden indgår deltagernes kliniske erfaring 
og viden om de kliniske processer som et vigtigt bidrag (se figuren 
nedenfor). 
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Udarbejdelse af
flowdiagram

Klinisk erfaringBaggrundsmateriale
Forløbsbeskrivelser

Case studier
Workshops, etc.

 

Skabelon for Baggrundsmateriale 
 

Navn på 
dokumentet,  
bibliografisk 
reference1 

Type2 Niveau 
for kon-
sensus3 

Vigtig-
hed i 
projek-
tet4 

Reference til 
kapitler eller afsnit5 

Dato for 
registrering 
+ ansvarlig 
person6 

      
      
      
      

   

 
Figur 9 – Input og output for udarbejdelse af kliniske flowdiagrammer  

 
Ved konstruktion af et flowdiagram skal der identificeres de sundheds-
faglige processer og de beslutningspunkter, der indgår i den samlede 
behandling. Desuden er det vigtigt, at der tages stilling til rækkefølgen 
og sammenhængen af de sundhedsfaglige aktiviteter og til indplacerin-
gen af relevante beslutningspunkter. 
 
Det er vigtigt, at konstruktionen af flowdiagrammerne tager udgangs-
punkt i baggrundsmaterialet, så det sikres, at der er klare referencer til 
det materiale, som beskriver behandlingsforløbet. Referencerne til 
baggrundsmaterialet vil være gavnligt, såfremt der i forløbet opstår tvivl 
om, hvordan processer og beslutningspunkter hænger sammen. Desu-
den kan gode referencer til baggrundsmaterialet sikre, at flowdiagram-
met baseres på oplysninger, hvor der er dokumenteret god evidens. 
 
Konstruktion af et flowdiagram for den kliniske proces for et behand-
lingsforløb vil normalt bestå af en række flowdiagrammer. Det anbefales 
at det første flowdiagram der udarbejdes, er meget overordnet og kun 
viser de overordnede processer og beslutningspunkter i det samlede   
behandlingsforløb. Herefter fokuseres der på udvalgte områder, hvor der 
udarbejdes nye flowdiagrammer med et større deltaljeringsniveau.  
 
Udarbejdelsen af flowdiagrammerne vil i mange tilfælde medføre en 
sundhedsfaglig diskussion, som kan være tidskrævende og betyde, at 
arbejdet ikke skrider fremad. Det er derfor vigtigt, at den gruppe, der 
udarbejder flowdiagrammerne, hele tiden har for øje, hvilket detalje-
ringsniveau, der skal anvendes. Ved udarbejdelse af det første udkast 
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skal det sikres, at de sundhedsfaglige processer og de relevante beslut-
ningspunkter identificeres og sammensættes indbyrdes korrekt. F.eks. 
kan et beslutningspunkt i første omgang beskrives som en beslutning, 
der klassificerer om patienten er ”ryger” eller ej. Senere kan der diskute-
res hvilke parametre der mere kvalificeret kan beskrive tilstanden 
”ryger” (angivelse af eksplicitte kriterier herfor). 

Eksempel 1 

Ved udarbejdelse af SFI for diagnosen Akut Koronart Syndrom er der 
taget udgangspunkt i referenceprogrammet, som er udarbejdet af 
Sekretariatet for Referenceprogrammer. 
 
Det første flowdiagram, som er konstrueret, viser det præhospitale 
forløb samt de tre faser i referenceprogrammet (se Figur 10). 
 
Flowdiagrammet er afgrænset til sygehusforløbet for patienter med akut 
koronart syndrom (AKS) uden ledsagende ST-segmentelevation i EKG’et 
(NSTEMI). 
 
Flowdiagrammet viser, at man starter AKS-forløbet på grundlag af de 
akutte brystsmerter samt et EKG, som dokumenterer, at der ikke er ST-
elevation.  
 
Afgrænsningen indebærer, at der også eksisterer et præhospitalt forløb 
– ofte i en ambulance. I dette forløb gives der typisk ilt og ofte acetylsa-
licylsyre (ASA) og nitroglycerin (NTG). Samtidigt tages som regel EKG. 
Dette forløb vises i flowdiagrammets øverste del. 
 
Herudover viser diagrammet de tre hovedfaser i referenceprogrammet 
for NSTEMI AKS: 
 
• Akut behandling; typisk de første 30 minutter. 
• Subakut behandling; typisk de følgende 3 døgn. 
• Opfølgende behandling; ud over de første 3 døgn. 
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AKS

Akut
(t < 30 minuter)

Subakut
(30 min. < T < 3 døgn)

Opfølgende
behandling

Slut

Akutte
brystsmerter

Andet forløb

EKG

ST elevation

Nej

Ilt

 
Figur 10 – Overordnet flowdiagram som viser det præhospitale forløb 
samt de tre faser i AKS re erenceprogrammet. f
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Eksempel 2 

Som tidligere nævnt er det vigtigt, at konstruktionen af flowdiagrammet 
er baseret på baggrundsmaterialet. I det viste eksempel på Figur 11  er 
der vist et eksempel på, at udvalgt indhold i referenceprogrammet 
direkte kan anvendes til optegning af kliniske processer og kliniske 
beslutningspunkter. 
 
 

 
Figur 11 – Sammenhæng mellem baggrundsmateriale og flowdiagram 

 
I referenceprogrammet er der anført at ”Nitrater har dokumenteret 
smertelindrende effekt hos patienter med akutte iskæmiske smerter”. I 
referenceprogrammet er der endvidere angivet en kode for, at styrken 
er ”B” i et udfaldsrum fra A til D. 
 
I diagrammet kan man desuden se at før man ordinerer nitrater til 
patienten, skal der laves et check for, om der er kontraindikationer. I 
beslutningspunktet er der i dette trin ikke taget præcis stilling til, 
hvordan dette check udføres, men metoden beskriver, hvordan dette 
kan gøres ved en senere detaljering af beslutningspunkterne. 
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Gode råd til konstruktion af flowdiagrammer 
 

1. Flowdiagrammerne skal tage udgangspunkt i og have reference 
til baggrundsmaterialet. 

2. Konstruktionen af flowdiagrammerne er en iterativ proces som 
hele tiden kan forfines. Lav en aftale med gruppen hvilket del-
taljeringsniveau, der arbejdes på. Start med at aftale om man 
arbejder på at skabe overblikket, eller om man er ved at lave 
en detaljering. 

3. Sørg for hele tiden at bevare målsætningen for gruppens ar-
bejde og undgå lange diskussioner om kliniske uenigheder.  
Eventuelle kliniske uenigheder kan efterfølgende diskuteres i 
særskilte grupper. 

4. Start arbejdet med at fokusere på de områder i behandlingsfor-
løbet, hvor det skønnes, at der er den største gevinst for be-
handlingen. 

5. Sørg for at alle faggrupper bliver inddraget i konstruktionsar-
bejdet, og at der er en fælles forståelse for flowdiagrammerne. 

6. Tilknyt ressourcer til gruppen som kan forestå det praktiske 
arbejde med at konstruere flowdiagrammerne. Det er vigtigt at 
arbejdet løbende bliver dokumenteret og drøftet med alle 
gruppens medlemmer. 

 
 

5.4 Trin 3: Mapning til sundhedsinformatiske standarder  

EPJ er klinikernes redskab til at dokumentere og finde informationer om 
den enkelte patient. For at sikre at informationerne kan kommunikeres 
og gøres tilgængelige på tværs af organisationer og genbruges i EPJ-
systemer fra forskellige leverandører, skal EPJ-systemerne baseres på 
fælles sundhedsinformatiske standarder. Netop brugen af fælles stan-
darder vil fremme mulighederne for, at data kan aggregeres og analyse-
res uafhængigt af, hvilken afdeling patienten er behandlet på.  
 
Udarbejdelse af specifikationer for SFI er derfor helt centrale i dette 
arbejde, så det på sigt sikres at en række data dokumenteres ensartet i 
EPJ systemerne. Men specifikationen af SFI kan ikke sikre opfyldelse af 
målsætningen alene og der er derfor behov for at de kliniske data 
relateres til en begrebsmodel (GEPJ). Desuden er det nødvendigt, at de 
data, som dokumenteres, klassificeres (kodes) ensartet. 
 
I dette kapitel gennemgås der tre aktiviteter som er grundlaget for 
udarbejdelsen af SFI: Dataanalysen, som skal identificere de data, som 
indgår i den kliniske proces. Efterfølgende foretages en mapning til 
begrebsmodellen (GEPJ); og dernæst en mapning til et terminologisy-
stem (f.eks. SNOMED CT) for at sikre anvendelse af et  velkontrolleret 
vokabularium inden for det givne SFI område. 
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Selv om der er en vis vekselvirkning mellem aktiviteterne, kan de 
udføres i tre selvstændige trin for at sikre, at der hele tiden fokuseres på 
formålet for den enkelte aktivitet.  
 
Man kan således vælge at gennemføre dataanalysen uden samtidigt at 
inddrage mapning til begrebsmodellen og til terminologi, da disse 
aktiviteter i et vist omfang kan virke forstyrrende på identifikation af de 
kliniske data. Imidlertid kan mapningen til GEPJ ofte give inspiration til 
dataanalysen, og en ”øvet” gruppe kan ofte udføre dataanalysen og 
GEPJ-mapningen i parallel. Imidlertid er terminologi-mapningen en 
opgave, som skal gennemføres af personer med specielt kendskab til det 
valgte klassifikationssystem. Aktiviteten vil derfor kunne gennemføres 
uden nødvendigvis at inddrage alle klinikere i projektgruppen.   

5.4.1 Trin 3.1: Dataanalyse 

Formål 

Dataanalysen er et vigtigt trin i udarbejdelse af SFI, da det netop er ved 
denne analyse der identificeres hvilket data der som minimum skal 
registres i EPJ systemet. Disse data vil blive helt essentielle i den efter-
følgende specifikation af SFI, da det er disse data, som brugerne af EPJ 
systemet som minimum skal dokumentere ved f.eks. et standard 
patientforløb. 
 
Dataanalysen har således til formål på en struktureret måde at identifi-
cere de dataelementer som indgår SFI. Dataanalysen vil være grundla-
get for den efterfølgende mapning til sundhedsinformatiske standarder 
og specifikation af SFI. 

Resultat af aktiviteten 

Resultatet af dataanalysen er en liste som indeholder de sundhedsfagli-
ge data, som skal dokumenteres i EPJ systemet. For at fastholde den 
sammenhæng (kontekst) data er identificeret i, angives endvidere om 
informationen stammer fra en proces, et beslutningspunkt eller er 
ind/ud-data i relation til processer eller beslutningspunkter.  
 
En skabelon til brug for dataanalysen er vist som bilag 3.3. 

Dataanalysen 

Ideen med dataanalyse er at kunne præsentere data på en måde, som 
brugere af information og analyseresultater kan forstå, og derved selv 
kan foretage analyser, uden at involvere informatiske specialister. Det 
betyder, at informationerne baseres på sundhedsfaglig tankegang og 
ikke nødvendigvis i den form, data findes på i operationelle IT-systemer. 
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Operationel beskrivelse 

Grundlaget for dataanalysen er flowdiagrammerne og i et vist omfang 
baggrundsmaterialet. Dataanalysen skal udføres således, at det sikres, 
at der er konsistens mellem baggrundsmaterialet, flowdiagrammerne og 
de data som efterfølgende skal dokumenteres i EPJ systemet for et givet 
patientforløb (se Figur 12). 
 

Data-
analyse

BaggrundsmaterialeFlowdiagram

 

Skabelon for SFI Dataanalyse 
 

Nr Kort navn Beskrivelse Proces 
Beslutningspunkt
Dataelement 

    
    
    
    
    

+
Standard-

pleje-
plan

Reference-
program …

 
Figur 12 – Input og ou put for dataanalysen   t

 
For at sikre at SFI efterfølgende er baseret på et tværfaglig grundlag, 
kræver aktiviteten involvering af alle de faggrupper, som deltager i 
patientbehandlingen. Målet er, at alle faggrupper kan dele data og viden 
om patientbehandlingen gennem EPJ systemet, i det omfang, der er 
fagligt og ledelsesmæssigt belæg herfor. Aktiviteten kan bedst gennem-
føres ved at man fokuserer på at identificere et minimum af data, som 
skal dokumenteres for patientforløbet. 
 
Man skal være opmærksom på, at dataelementer, som indgår i et 
beslutningspunkt, bør være struktureret. Det muliggør, at der i EPJ 
systemet kan ske en maskinel sammenligning af de registrerede værdi-
er, og at systemet kan give støtte til de kliniske beslutninger. Det 
anbefales dog, at man ikke starter med at definere de enkelte dataele-
menter i alle detaljer, da det kan være meget tidskrævende. Denne 
aktivitet kan gennemføres efterfølgende ved en detaljering af beslut-
ningspunkterne. 
 
Dataanalysen kan gennemføres uafhængigt af gældende sundhedsin-
formatiske standarder (GEPJ og SNOMEDC CT), og man kan således 
nøjes med at fokusere på de dataelementer, som indgår i det valgte SFI-
område. 
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Eksempel 

Dataanalysen tager udgangspunkt i det udsnit af flowdiagrammet, som 
er vist på Figur 10 i afsnittet om flowdiagrammer. 
 
Dataanalysen gennemføres ved at gennemgå alle processer og beslut-
ningspunkter på diagrammet. Denne aktivitet vil hurtigt synliggøre en 
lang række oplysninger, som der skal tages stilling til. F.eks. kan pro-
cesboksen ”Klinisk vurdering” give anledning til at drøfte, om det er en 
fælles klinisk læge- og sygeplejefaglig vurdering af patienten eller om 
det er tale om to separate aktiviteter. Ligeledes er dataelementerne for 
den kliniske vurdering ikke specificeret i flowdiagrammet, hvilket netop 
kan ske ved dataanalysen. Dette kan evt. gøres ved at finde relevante 
oplysninger i baggrundsmaterialet, som beskriver hvilke data, der skal 
indsamles ved denne aktivitet. 
 
Figur 13 viser et eksempel på anvendelse af skabelonen til dataanalyse.   
 

 
Skabelon for SFI Dataanalyse 

 

Nr Kort navn Beskrivelse Proces 
Beslutningspunkt
Dataelement 

1 Medicin ordination Ordination af nitrater P 
2 Medicin 

administration 
Administration af nitrat P 

3 Kontraindikation 
mod nitrater 

Er der kontraindikation for ordine-
ring af nitrater? (parametre skal 
undersøges senere) 

B 

4 Smerter Har patienten smerter? B 
5 VAS-score Smerteniveau D 
6 Klinisk vurdering 

- lægefaglig 
Indhent information om … P 

7 Klinisk vurdering 
- sygeplejefaglig 

Indhent information om … P 

Figur 13 – Eksempel på en dataanalyse (D = resultat) 

 
Gode råd om dataanalysen 
 

1. Brug baggrundsmaterialet og flowdiagrammerne som grundlag 
for dataanalysen 

2. Start med at identificere processer, beslutningspunkter og de 
relaterede data. 

3. Fokuser på de data som er helt centrale for behandlingen (gå 
efter at specificere minimumsdatasæt). 

4. Fastlæg i hvilket omfang der er tale om strukturerede data el-
ler data i fri tekst. 
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5.4.2 Trin 3.2: Mapning til GEPJ 

Formål 

Formålet med GEPJ-mapningen er at give et struktureret input til 
udarbejdelsen af SFI specifikationsaktiviteten, som er det efterfølgende 
trin. GEPJ-mapningen er også det væsentligste bidrag til udarbejdelse af 
kodelister baseret på det valgte klassifikationssystem (terminologi 
mapning) 

Resultat af aktiviteten 

Resultatet af denne GEPJ mapning er en liste over interventioner, 
resultater, diagnoser og operationelle mål, samt en angivelse af, hvorle-
des disse er relaterede til hinanden. Hvor det er relevant, vil mapningen 
også angive udfaldsrummet for interventionsresultaterne. 

Mapning til GEPJ 

Aktiviteten består i at indplacere de elementer som er identificeret i 
dataanalysen i forhold til GEPJ modellen - det vil sige som diagnoser, 
interventioner, resultater og operationelle mål. Data er identificeret dels  
baggrundsmaterialet (trin 1, se 3.1), dels i klinisk flowanalysen (trin 2, 
se 3.2) og dels i dataanalysen (trin 3.1, se 3.3.1) 

Diagnose Mål

Intervention

Resultat

Vurdering

Plan-

lægning Udførelse

Sammen-

ligning

Fokuseret
oplysning

 

Figur 14 – Illustration af GEPJ procesmodellen. 

Sygehusejerne og de centrale sundhedsmyndigheder har aftalt, at 
udvikling af EPJ i Danmark skal ske på grundlag af GEPJ. GEPJ indehol-
der omfattende specifikationer både på et begrebsniveau og et datalo-
gisk niveau. Det datalogiske niveau er nødvendigt for konstruktion af et 
EPJ-system, men i forbindelse med udarbejdelse af SFI et det tilstræk-
keligt med et overordnet kendskab til begrebsmodellen. Det skal derfor 
sikres, at gruppen, som udarbejder SFI, har et sådant kendskab eller 
kan opnå det i forbindelse med udarbejdelse af SFI specifikationerne. 
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GEPJ er en generisk procesmodel, der lægger op til en registrering, der 
er: 

• Forløbsorienteret 
• Problemorienteret 
• Tværfaglig 
• Højt struktureret 

 
GEPJ modellen er vist i Figur 14. De blå kasser illustrerer informations-
elementer, der registreres som: 
 

• Diagnoser 
• Interventioner 
• Resultater 
• Operationelle (evaluerings)mål. 

 
Disse begreber er relaterede til hinanden (se pilene i Figur 15) således 
at f.eks. et resultat altid er knyttet til en intervention, og en intervention 
altid er knyttet til en diagnose. Interesserede læsere, der ønsker en 
yderligere beskrivelse af de grundlæggende ting i GEPJ, henvises til 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside15.  

Operationel beskrivelse 

Figuren nedenfor viser de vigtigste elementer i GEPJ-mapningen. 
Dataanalysen er det væsentligste input, men det kan være nødvendigt 
at konsultere baggrundsmaterialet og evt. flowdiagrammerne for at 
forstå data i den rette sammenhæng. 
 

GEPJ-
mapning

BaggrundsmaterialeDataanalyse

 

Skabelon for mapning til GEPJ 
 

Diagnose/ Tilstand 
 
 
Inter-
ven-
tions-
niveau 

Intervention 
 

Operationelt 
mål for 
intervention 

Resultat for 
intervention 

Udfaldsrum 
for resultat 

     
     
     

+
Standard-

pleje-
plan

Reference-
program …

 

Skabelon for SFI Dataanalyse 
 

Nr Kort navn Beskrivelse Proces 
Beslutningspunkt
Dataelement 

    
    
    
    
    

  

  

Figur 15 – Input og ou put for GEPJ-mapningen  t  
                                            
15 http://www.sst.dk/Informatik_og_sundhedsdata/Elektronisk_patientjournal.aspx  
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Det er her vigtigt at klassificere informationselementerne som diagnoser, 
interventioner, operationelle mål og resultater samt at sætte disse 
forhold i relation til en given situation eller en specifik EPJ funktion. 

Eksempel 

I Figur 16 er vist en GEPJ mapning ud fra et klinisk flowdiagram, der 
blev udarbejdet i SUFIE projektets 1. fase16. Tilstanden/diagnosen var 
her brystsmerter i den akutte fase, fører til den diagnostiske overvejelse 
akut koronart syndrom (AKS). På denne baggrund planlæg-
ges/gennemføres i alt fire interventioner, der vedrører dels EKG, rekvisi-
tion af biomarkører, ordination og givning af relevant medicin og ilt.  
 
Resultatet af behandlingen vurderes på baggrund af patientens smerter 
målt ved smertevurdering baseret de såkaldte VAS scoringer (Visual 
Analoge Scale). Smertefrihed – et VAS score på nul – udgør det operati-
onelle mål. De fire interventioner og de tilhørende operationelle mål og 
resultater er tilknyttet en overordnet intervention, AKS standardplanen. 
Den overordnede plan er tildelt niveauet 1, medens de øvrige er tildelt 
niveauet 2. På denne måde kan et interventionshierarki angives. Desu-
den er relevante dele af udfaldsrummet angivet i skemaet. F.eks. er det 
interessant at vide om biomarkørerne er forhøjet eller ej, og dette 
udfaldsrum er derfor angivet i skemaet med de tilhørende relevante 
grænseværdier. 
 

 
Skabelon for mapning til GEPJ 

 

Diagnose/ Tilstand: Brystsmerter, AKS Obs. pro  
Inter-
ven-
tions-
niveau 

Intervention 
 

Operationelt 
mål for 
intervention

Resultat 
for inter-
vention 

Udfaldsrum for 
resultat 

1 Standardplan for AKS    
2 EKG  EKG resultat ST-elevation ? 

(flere …) 
2 Rekvirer biomarkører  Biomarkør-

værdier 
Troponin-T >= 
0,10 µg/l ? 
CKMB mere end 
2x øvre reference-
interval ? 
(flere …) 

2 NTG, ASA, evt. morfin VAS = 0 VAS 0 - 10 
2 Ilt Iltmætning > 

95% 
Iltmætning  

Figur 16 – GEPJ mapning ved AKS i den akutte modtagelse 

 

                                            
16 Sundhedsfagligt indhold i EPJ, projektrapport for fase 1A, Københavns Amt og MEDIQ, 2005 
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Gode råd om mapning til GEPJ 
 

1. Tag udgangspunkt i dataanalysen og identificer diagnoser, 
sundhedsproblemer, tilstande etc. 

2. Udarbejd herefter en liste af relevante interventioner, der ud-
gør kernen i standardplanen. 

3. Overvej hvilke operationelle mål disse interventioner skal føre 
til udtrykt på den simplest mulige måde. 

4. Identificer de relevante resultater og deres udfaldsrum for hver 
intervention 

5. Vær opmærksom på at der skal være en sammenhæng mellem 
interventioner og diagnoser samt mellem interventioner og re-
sultater 

6. Undgå at fokusere på detaljer ved GEPJ mapningen. ”Keep it 
simple!” 

 

5.4.3 Trin 3.3: Mapning til terminologi 

Bemærk, at denne aktivitet forventes udført af en lille gruppe terminolo-
gieksperter, og således ikke af en bred gruppe klinikere i projekt-
gruppen. Klinikerne bør imidlertid kvalitetssikre resultatet af terminologi-
mapningen 

Formål 

Formålet med at mappe SFI til en terminologi er at skabe en klar og 
entydig reference mellem begreber, som identificeres i SFI, og de 
begreber og termer der benyttes i EPJ-systemet. 
  
Et begreb i klassifikationssystemet har en entydig reference (en ”kode”) 
og ved at strukturere og ”kode” data kan man sikre, at oplysninger som 
dokumenteres i EPJ kan læses maskinelt og genbruges i forskellige 
sammenhænge.  
 
De strukturerede og klassificerede data kan genbruges i klinikken på 
tværs af faggrænser og benyttes til beslutningsstøtte og processtøtte i 
EPJ-systemerne. Strukturerede data er også en forudsætning for at 
kunne genbruge data til kvalitetssikring, forskning, planlægning og drift 
af sundhedsvæsenet. Et robust terminologisystem er derfor nødvendigt 
for at opfylde it-strategiens målsætning om af data, som er registreret 
én gang, skal kunne kommunikeres og genbruges.  

Resultat af aktiviteten 

Aktiviteten i SFI producerer en liste, hvor termerne fra GEPJ-mapningen 
er tildelt en entydig identifikation (kode) fra et klassifikationssystem.  
Denne mapning til et givet klassifikationssystem bør som regel udføres 
af nogle få kodeansvarlige. Efter at begreberne er blevet tildelt en kode, 
bør resultatet reviewes af projektgruppen. 
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Den færdige liste skal lægges ind i EPJ-systemet således, at koderne 
kan benyttes i SFI’en (f.eks. en standardplan) og danner herefter 
grundlaget for en entydig klassificering af informationselementerne i det 
valgte SFI-område.   

Term nolog  og k assi ka oner i i l fi ti

                                           

Behovet for at styre hvilke ord og udtryk (termer), der skal bruges for at 
identificere informationen i kliniske it-systemer, er ikke nyt. Der er da 
også udviklet en række lister med termer (kontrollerede vokabularer) og 
mere komplekse klassifikationssystemer (begrebssystemer).  
 
I Danmark benyttes SKS (Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem), 
som bl.a. indeholder en sygdomsklassifikation (ICD10) og en procedure-
klassifikation. SKS har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkelig til at 
dække behovet for en detaljeret klinisk registrering i EPJ. Sundhedssty-
relsen har derfor foreslået, at der skal udarbejdes en ny dansk termino-
logi baseret på SNOMED Clinical Terms17 (SNOMED CT).  
 
SNOMED CT er klinisk terminologisystem, der er udviklet ved at kombi-
nere en tidligere SNOMED version, udarbejdet af den amerikanske 
patologiorganisation (CAP), med Clinical Terms version 3, udarbejdet af 
det britiske sundhedsvæsen (NHS). 
 
SNOMED er et omfattende klassifikationssystem som blandt andet 
indeholder: 
 

• begreber (360.000) 
• termer (1.000.000) inkl. synonymer 
• hierarkier (18 på top-niveau) 
• relationer (1.500.000) 

 

Det er nærmest umuligt at benytte papirudgaver til at finde rundt i 
SNOMED CT klassifikationens mange termer, hierarkier og relationer. 
Der anvendes derfor forskellige it-værktøjer for at finde den mest 
dækkende term (med tilhørende kode) for et givet begreb. 

I SNOMED kodes både for et begreb og for beskrivelsen af (termen for) 
begrebet. På denne måde kan man håndtere synonymer, idet disse har 
samme kode for begreb (concept ID), men forskellige beskrivelser 
(description ID) 

Operationel beskrivelse 

Figuren nedenfor viser de vigtigste elementer i terminologi-mapningen. 
Disse er beskrevet i det følgende. 
 

 
17 SNOMED: Clinical Terms User Guide, January 2004 Release. College of American Pathologists 
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Figur 17 – De vig igste input og ou put fra terminologi-mapningen t t

 
GEPJ-mapningen er det vigtigste input til terminologi mapningen. For at 
foretage en korrekt kodning, kan det være nødvendigt at forstå, hvilken 
sammenhæng et begreb optræder i. Det kan derfor være nødvendigt at 
konsultere baggrundsmaterialet og flowdiagrammerne.   
 
På denne baggrund udarbejdes der en liste med begreber, som forsynes  
med en terminologikode (begrebs ID) samt den tilhørende tekst (beskri-
velses ID). Evt. kan både den foretrukne term samt synonymer angives. 
For at klargøre sammenhængen til GEPJ, kan der evt. også angives om 
termen er en diagnose, intervention eller resultat. 
 
Både diagnoser, interventioner, typen af resultater skal tildeles en kode. 
I en række tilfælde vil værdien af resultatet indeholde begreber, og i 
disse tilfælde skal begreberne i udfaldsrummet også klassificeres. 
 
Det er de kun de diagnoser, som er knyttet til den standardplan, man 
har valgt at arbejde med, der skal tages med i listen. Diagnoser kan som 
bekendt være andet en lægelige (ICD) diagnose og omfatter alle 
sundhedstilstande, som sundhedsprofessionelle har identificeret, for 
eksempel også sygeplejeproblemer. I skabelonen angives diagnoserne 
med D, og det dækker over gruppen ”finding/disorder”, herunder 
”disease”, i SNOMED. 
 
Interventionerne omfatter både de (overordnede) standardplaner, som 
identificeres, såvel som de aktiviteter, der indgår i en standardplan. I 
skabelonen angives interventionerne med I, og det dækker over grup-
pen ”procedure/intervention” herunder ”regime/therapy” i SNOMED. 
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I de tilfælde hvor resultatet af en intervention kan afgrænses til en 
endelig liste af valgmuligheder, skal værdierne kodes. Et typisk eksem-
pel er at interventionen ”medicinering” består af en eller flere medika-
menter. Der skal også kunne angives en kode for medikamenterne, så 
man skal sikre at den relevante medicinklassifikation er tilgængelig.  
 
For en række resulter består udfaldsrummet af en klassificeret liste, eller 
nogle tillægsoplysninger (attributter), som kan kvalificere et numerisk 
resultat. For eksempel kan resultatet af en pulsmåling indeholde attri-
butterne ”regelmæssig” og ”uregelmæssig”. Denne type udfaldsrum skal 
også tildeles en entydig identifikation.  
 
I skabelonen angives resultater med R, og det dækker over grupperne   
”observable entity” og ”substance” i SNOMED. 

Eksempel 

Nedenfor er vist en skabelon for en termliste samt uddrag af et eksem-
pel vedrørende AKS. I eksemplet er der benyttet koder og termer fra 
den engelske version af SNOMED CT. 
 

 
Skabelon for mapning til terminologi 

 

Nr Kort navn Diagnose
Inter-
vention 
Resultat 

 Begrebs ID 
og beskri-
velses ID 

Kode navn 

1 
 

AKS D 394659003 
1488382011 

acute coronary syndrome 

2 
 

EKG I 
 

46825001 
78049019 

electrocardiographic monitoring 

3 
 

EKG (syno-
nym) 

I 46825001 
494661010 

EKG 

4 
 

EKG-diagnose R 250865004 
373963011 

ECG waveform 

5 ST-elevation R 164931005 
256523010 

ST elevation 

6 
 

CMBK måling I 104613001 
168582014 

creatine kinase MB measure-
ment 

7 
 

CKMB værdi R 12016004 
714514015 

creatine kinase isoenzyme, MB 
fraction 

8 
 

Unormal CMBK R 166663004 
258968018 

cardiac enzymes abnormal 

 

Figur 18 – Eksempel på mapning til SNOMED. Udgangspunktet er GEPJ 
mapningen i Figur 16. 
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Gode råd om mapning til terminologi 
 

1. Kodningen skal udføres af personer med godt kendskab til det 
aktuelle klassifikationssystem.  

2. Brug listerne fra GEPJ-mapningen som det væsentligste input, 
men konsulter evt. baggrundsmaterialet og flowdiagrammerne 

3. Angiv både foretrukne termer og vigtige synonymer i kodeli-
sten. 

4. Lad gruppen af klinikere reviewe resultatet, gerne ved at an-
vende klassifikationssystemet i en EPJ prototype. 

5. Indbyg en mekanisme til tilbagemelding til kode-eksperterne, 
således at klassifikationssystemet kan vedligeholdes. 

 

5.5 Trin 4: Specifikation af SFI 

Formål 

Formålet med aktiviteten er på en systematisk måde at udarbejde en 
beskrivelse af sundhedsfagligt indhold, som direkte kan benyttes til 
konfigurering af et EPJ-system. Specifikation af denne formålsbestemte 
sundhedsfaglige dokumentation skal være i overensstemmelse med 
ledelsesmæssige og kliniske målsætninger og bygge på veldokumenteret 
klinisk viden og kliniske krav.  
 
 

Udarbejdelse
af SFI

Standardplan

Aktiviteter

Operationelle mål

Beslutningspunkter

Standardaktivitet

• Standard-resultater

• Operationelle mål

Beslutningspunkt
• Beskrivelse
• Logisk statement

Standardresultat
• Beskrivelse
• Præsentation

Operationelt mål
• Sammenligning af mål/resultat
• Konsekvens

Flowdiagram
GEPJ-mapning

 

Skabelon for mapning til GEPJ 
 

Diagnose/ Tilstand 
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ven-
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niveau 

Intervention 
 

Operationelt 
mål for 
intervention 

Resultat for 
intervention 

Udfaldsrum 
for resultat 

     
     
     

Baggrundsmateriale

 
Figur 19 – Input og ou put for udarbejdelse af sundhedsfagligt indhold t
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SFI vil således være med til at sikre, at EPJ systemet understøtter de 
kliniske arbejdsgange samt sikre, at de data, som registreres direkte, 
kan genbruges f.eks. i kvalitetsudviklingsarbejdet. 

Resultat af aktiviteten 

Udarbejdelsen af SFI specifikationerne udgør slutproduktet af den 
metode, som er beskrevet denne rapport. Ved at følge metoden kan SFI  
udtrykkes på en formaliseret måde, der dels skal være overensstem-
mende med GEPJ og som dels skal være klinisk præcist og meningsfuld. 
 
Resultatet af specifikation af SFI bygger primært på GEPJ mapningen og 
dokumenteres på følgende fire skabeloner: 
 

• Skabelon for standardplan (bilag 3.6) 
• Skabelon for standardaktivitet (bilag 3.7) 
• Skabelon for standardmål (bilag 3.8) 
• Skabelon for standardresultat (bilag 3.9) 
• Skabelon for beslutningspunkter (bilag 3.10) 

Elementer i SFI 

SFI specifikationerne skal udfyldes med en detaljeringsgrad, så oplys-
ningerne direkte kan bruges som grundlag for at lave den nødvendige 
konfigurering af EPJ systemet. I nogle EPJ systemer vil denne konfigure-
ring ske ved, at man anvender et specielt udviklet SFI værktøj, hvor 
oplysningerne om standardplaner, -aktiviteter, -mål og -resultater 
inddateres. 
 
I Københavns Amt og H:S er der indgået en samarbejdsaftale om 
udvikling af klinisk proces. I dette arbejde er der udarbejdet følgende 
definitioner for de elementer som indgår i SFI specifikationerne: 
 
Standardplan: En standardplan er en foropsat plan, opsat i  Aktivitets- 
og standard-plankataloget. Den består af standardaktiviteter, evt. andre 
standardplaner som underplaner, samt evt. beslutningspunkter. 
 
Standardaktivitet: En standardaktivitet er en foropsat aktivitet, som 
kan bruges som byggesten i en standardplan eller en almindelig plan. En 
aktivitet har visse på forhånd forudfyldte felter, f.eks. formål, operatio-
nelt mål, udførende enhed osv. 
 
Standardresultat: Et resultat med en på forhånd fastlagt struktur 
og/eller funktionalitet og/eller med visse forudfyldte felter. Et standard-
resultat "produceres" normalt af en standardaktivitet. Et konkret, 
dokumenteret resultat har én og kun en aktivitet, som har "produceret" 
det. Forskellige standardaktiviteter kan potentielt resultere i flere 
forskellige (standard)resultater.  
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En standardplan er sammensat af en eller flere 
• Standardaktiviteter 
• Beslutningspunkter 
• Operationelle mål 

 
En standardaktivitet er sammensat af at et eller flere:  

• standardresultater  
• operationelle mål 

 
Et standardresultat kan bestå af flere delresultater. Beskrivelsen af 
standardresultat kan også indeholde krav til om hvordan resultatet skal 
præsenteres, en såkaldt standarddokumentation18. 

Operationel beskrivelse 

Udarbejdelsen af SFI specifikationerne sker trinvist med successiv øget 
dybde og nuancering i takt med de andre analyser, der foretages i de 
enkelte trin, som er beskrevet i denne metodebeskrivelse. 
 
Det betyder, at man kan forfine og detaljere SFI specifikationer, blot 
man hele tiden sikrer sig, at overblikket bevares som beskrevet i kapitel 
2. 
 
De generiske byggesten i SFI er nøje relateret til GEPJ procesmodellen 
og indeholder (se Figur 20): 

• Standardplaner 
• Standardaktiviteter 
• Standardresultater 
• Operationelle mål  
• Beslutningspunkter 

 

Standardplan

Aktiviteter

Operationelle mål

Beslutningspunkter

Standardaktivitet

• Standardresultater

• Operationelle mål

Beslutningspunkt
• Beskrivelse
• Logisk statement

Standardresultat
• Beskrivelse
• Præsentation

Operationelt mål
• Sammenligning af mål/resultat
• Konsekvens

 

Skabelon for Standardplan 
 

Indikation for igangsætning (se diagnostisk overvejelse): 
 
 
 
 
Kontraindikationer: 
 
 
 
 
 
Aktiviteter i planen (navnet på de(n) aktiviteter(er) som indgår): 
 
 
 
 
 
Beslutningspunkter: (beslutninger som medfører at dele af planen udføres)  
 
 
 
 
Prioritering af aktiviteter/beslutninger: (en bestemt sekvens, udføres i 
parallel) 
 
 
 
 
Operationelle mål: 
 
 
 
 
Sted for udførelse og producent: 
 
 
 
 
Sundhedsfaglig evidens: 
 
 
 
 
 

Plan

 

Skabelon for Standardaktivitet 
 

Kontraindikationer: 
 
 
 
 
 
 
Resultater i planen (navnet på de(n) standardresultat(er) som indgår): 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritering af aktiviteter/beslutninger: (en bestemt sekvens, udføres i 
parallel) 
 
 
 
 
 
 
 
Operationelle mål: 
 
 
 
 
 
 
 
Sted for udførelse og producent: 
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedsfaglig evidens: 
 
 
 
 

Aktivitet

 

Skabelon for Standardresultat 
 

Aktivitet som resultatet stammer fra (se standardaktivitet) 
 
 
 
 
Datatype: (Alfanumerisk, billede, biosignal, dokument, lyd..) 
 
 
 
Måle-enhed (mmHG, kg, cm…) 
 
 
 
 
Tillægsinformationer: (metode for måling, etc.) 
 
 
 
 
Normal-værdier (min. max.) 
 
 
 
 
Del af sammensat/beregnet resultat (list resultater, formel) 
 
 
 
 
Inddateres sammen med (list resultater, skitsér skema): 
 
 
 
 
Præsenteres sammen med (list resultater, skitsér skema) 
 
 
 
 
Konsekvens af resultat (ny diagnose/intervention, alarm) 
 
 
 
 
 

Resultat

 

Skabelon for Standardmål 
 

Plan/aktivitet som målet stammer fra (se standardplan/aktivitet) 
 
 
 
 
 
Operationelt mål  (tekst, værdi, enhed) (se standardplan/aktivitet) 
 
 
 
 
 
Sammenligning (manuel, automatisk, interval) 
 
 
 
 
 
Konsekvens af mål opfyldt (ny diagnose/ intervention, alarm) 
 
 
 
 
 
Konsekvens af mål IKKE opfyldt (ny diagnose/intervention, alarm) 
 
 
 
 
 
 

Mål

 

Skabelon for beslutningspunkt 
 

Beskriv beslutningen: (Hvad er udfaldsrummet) 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er grundlaget/kriterierne for beslutningen (diagnoser, resultater): 
 
 
 
 
 
 
 
Klinisk logik: (Hvordan bruges grundlaget/kriterierne for at vælge et udfaldsrum) 
 
 
 
 
 
 
 
Evidens: (henvisning til evidens – referenceprogram, instruks, klinisk praksis, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

 
Figur 20 – For hver del af det sundhedsfaglige indhold  udfyldes en eller 
flere skabeloner. 

,

                                            
18 H:S benytter termen ”standarddokumentation” om dette begreb 
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Skabelonen for en standardplan indeholder følgende oplysninger: 
• Indikation for igangsættelse 
• Kontraindikationer 
• Aktiviteter i planen 
• Beslutningspunkter 
• Prioritering af aktiviteter og beslutninger 
• Operationelle mål 
• Sted for udførelse og produktion 
• Sundhedsfaglig evidens 

 
Skabelonen for en standardaktivitet indeholder følgende oplysninger: 

• Kontraindikation 
• Resultater i planen 
• Prioritering af aktiviteter og beslutninger 
• Operationelle mål 
• Sted for udførelse og producent 
• Sundhedsfaglig evidens 

 
Skabelonen for standardmål indeholder følgende oplysninger: 

• Plan eller aktivitet som målet stammer fra 
• Operationelt mål 
• Sammenligning 
• Konsekvens af mål opfyldt 
• Konsekvens af mål ikke opfyldt 

 
Skabelonen for et standardresultat indeholder følgende oplysninger: 

• Aktivitet som resultatet stammer fra 
• Datatype 
• Måleenhed 
• Tillægsinformationer 
• Normalværdier 
• Del af sammensat/beregnet resultat 
• Inddateres sammen med 
• Konsekvens af resultat 
• Principper for præsentation af resultatet 

 
Skabelonen for beslutningspunkter indeholder følgende oplysninger: 

• Beskrivelse af beslutningen (udfaldsrummet) 
• Grundlaget for beslutningen 
• Klinisk logik 
• Sundhedsfaglig evidens 

 
Det skal bemærkes, at udover ovenstående indhold skal standardplaner 
og -aktiviteter indeholde en række administrative oplysninger til brug for 
identifikation af dokumentet, arkivering og vedligeholdelse. Disse 
oplysninger er ikke medtaget her, da formålet med denne metodebe-
skrivelse er at fokusere på det kliniske indhold. 
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Eksempel 

I forbindelse med SUFIE-projektet i Københavns Amt19 udarbejdede 
projektgruppen udvalgte elementer af standardplaner for AKS. Arbejdet 
blev gennemført ved at udfylde de skabeloner for standardplaner, 
standardaktiviteter, beslutningspunkter, standardresultater og operatio-
nelle mål. 
 
Den udvalgte case var tromboseprofylakse i den subakutte fase, som 
man også havde arbejdet med tidligere i processen, se  Figur 21.  

Clopidogrel

KAGTirofiban

Statin

Antal kar

Ikke yderligere
antitrombotisk

behandling

Trombose profylaktisk Profylaktisk og diagn
(dynamisk)

Høj risiko
(EKG, biomarkører)

Ja

ACE

Nej

Nej

Kontraindikation
Clopidogrel

Nej

Ja

Kontraindikation
mod KAG

EKKO

Ny vurdering
(bagvagt)Ja

2-3 dag

EF>=40

Ja

Ja

Nej

Ny vurdering
(Kontakt bagvagt)

Slu
And

KAG skal starte senest efter
72 timer

n

LMH

Kontraindikation
LMH

Nej

Ja

Ny vurdering
(Kontakt bagvagt)

NSTEMI
Subakut

 
 Figur 21 – Uddrag af AKS subakut- tromboseprofylaktisk.  

                                            
19 Sundhedsfagligt indhold i EPJ, projektrapport for fase 1A, Københavns Amt og MEDIQ, 200 
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Patienten er allerede klassificeret som AKS-patient, og har således have 
fået diagnosticeret brystsmerter, forhøjede biomarkører og/eller EKG 
forandringer. Netop disse karakteristika anses for at være indikation for 
igangsættelse af tromboseprofylaksen (se Figur 22). 
 
I planen indgår behandling med flere præparater. Man valgte derfor at 
ikke angive kontraindikationer for planen som helhed, men i stedet de-
finere dem i beslutningspunkter for hvert enkelt præparat (se Figur 22) 
 

 
Standardplan for AKS subakut tromboseprofylakse 

 

Indikation for igangsætning (se diagnostisk overvejelse): 
 
Brystsmerter, forhøjede biomarkører og/eller EKG forandringer 
 
Kontraindikationer: 
 
Ingen kontraindikationer til selve planen, men vurderingen tages i forbindelse 
med ordinationsaktiviteterne. 
 
Aktiviteter i planen (navnet på de(n) aktiviteter(er) som indgår): 
 
Medicinering: 

• LMH 
• Clopidogrel 
• Tirofoban 

 
Beslutningspunkter: (beslutninger som medfører at dele af planen 
udføres):  
 
Kontraindikationsovervejelser (se særskilt skabelon). 
 
Prioritering af aktiviteter/beslutninger: (en bestemt sekvens, udføres i 
parallel): 
 
Aktivitet 1+2 er prioriteret højst (og lige) 
Aktivitet 3 er anden prioritet 
 
Operationelle mål: 
 
Ingen. 
 
Sted for udførelse og producent: 
 
- 
 
Sundhedsfaglig evidens: 
 
AKS retningsliner for diagnostik og behandling fra Dansk Cardiologisk 
Selskab: 
Vedr. Clopidogrel: punkt 11.1 
Vedr. LMH: Punkt 11.3 
 
  

Figur 22– Standardplan for AKS subakut t omboseprofylakse r
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Som et eksempel på en aktivitet i standardplanen beskrev man medici-
nering med lavmolekylært heparin (LMH). Baggrunden for den angivne 
medicinering kunne relateres tilbage til et specifikt afsnit i AKS retnings-
linjerne fra Dansk Kardiologisk Selskab. En sådan information kan 
benyttes i EPJ til at skabe et direkte link til den relevante evidens (se 
figuren nedenfor) 
 

 
Standardaktivitet LMH medicinering 

 

Kontraindikationer: 
 
Se særskilt beslutningspunkt 
 
Resultater i planen (navnet på de(n) standardresultat(er) som indgår): 
 
Ordination: 
 

• 300 mg bolus 
• 75 mg dagligt i 12 måneder 
• 0,01 mg x vægt i kg x 2 i minimum 5 dage eller frem til KAG 

 
Prioritering af aktiviteter/beslutninger: (en bestemt sekvens, udføres i 
parallel): 
 
Ikke relevant 
 
Operationelle mål: 
 
Ikke relevant 
 
Sted for udførelse og producent: 
 
Udleveres af sygeplejerske 
 
Sundhedsfaglig evidens: 
 
AKS retningslinier for diagnostik og behandling fra Dansk Cardiologisk Selskab, 
punkt 11.3 
 
 
  

Figur 23 – S andardaktivitet for LMH medicineringt  
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Som nævnt blev kontraindikationsproblematikken behandlet særskilt, 
hvor man benyttede skabelonen for et beslutningspunkt (se Figur 24). 
Som det fremgår af skabelonerne for standardplan og –aktivitet, kan 
man i mindre komplekse situationer blot angive kontraindikationer 
direkte i disse specifikationer. 
 
Der blev identificeret nogle specifikke kontraindikationer, som for 
eksempel igangværende blødning og lav hæmoglobin. Desuden fandt 
man nogle generelle forhold, der skal være på plads, for eksempel 
patientsamtykke. De sidstnævnte bør man finde en standardiseret måde 
at håndtere på, da de indgår alle interventioner. Beslutningen blev 
efterfølgende beskrevet i er formelt sprog, dette er nærmere omtalt i 
afsnit 6.2.  
 

 
Beslutningspunkt for kontraindikation mod LMH medicinering? 

 

Beskriv beslutningen: (Hvad er udfaldsrummet): 
 
Kontraindikation: Ja eller Nej. 
 
Hvad er grundlaget/kriterierne for beslutningen (diagnoser, resultater): 
 
Følgende resultater og tilstande er absolutte kontraindikationer 

• Lav Hæmoglobin (under 6 mmol/l 
• Igangværende blødning 
• Medicinoverfølsomhed 
• Interaktion 
• Manglende patient samtykke (kan evt. nedarves fra interventionen) 

 
Klinisk logik: (Hvordan bruges grundlaget/kriterierne for at vælge et 
udfaldsrum): 
 
Forudsætning: Der er indikation for planen AKS subakut tromboseprofylakse 
IF (en af ovenstående resultater eller tilstande er tilstede) 
THEN (der er kontraindikation mod LMH medicinering) 
 
Evidens: (henvisning til evidens – referenceprogram, instruks, klinisk praksis, 
etc.): 
 
  

Figur 24 – Beslutningspunkt for kon aindikation mod LMH medicinering tr
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Som eksempel på standardresultat valgte man at analysere VAS-scoret, 
som løbende monitoreres. De forskellige beskrivelser af VAS-scoret blev 
identificeret, og for eksempel blev datatypen angivet som et heltal 
mellem nul og 10 (se Figur 25).  
   

 
Standardresultat for VAS score 

 

Aktivitet som resultatet stammer fra (se standardaktivitet): 
 
Klinisk vurdering 
 
 
Datatype: (Alfanumerisk, billede, biosignal, dokument, lyd..): 
 
Visuel Analog Skal: Heltal mellem 0 og 10 
Diverse andre observationer 
 
Måle-enhed (mmHG, kg, cm…): 
 
Ingen enhed 
 
Tillægsinformationer: (metode for måling, etc.): 
 
 
Normal-værdier (min. max.): 
 
Normalværdi er smertefrihed = 0 
 
Del af sammensat/beregnet resultat (list resultater, formel): 
 
Nej 
 
Inddateres sammen med (list resultater, skitsér skema): 
 
Se nedenfor 
 
Præsenteres sammen med (list resultater, skitsér skema): 
 
Ved visning og inddatering af nye værdier: 
VAS-score vises over tid sammen med behandling af ilt og Nitroglycerin samt 
evt. Morfin. 
Som standard vises kun VAS-score i forbindelse med aktuelle smerter. 
 
Konsekvens af resultat (ny diagnose/intervention, alarm): 
 
Ved VAS-score over 0 foretages ny vurdering. 
 
  

Figur 25 – S andardresul at for VAS score t t

Desuden foretog gruppen nogle overvejelser om, hvordan resultatet 
skulle præsenteres. Det drejer sig ikke om en detaljeret angivelse af, 
hvordan skærmbilledet skal se ud, men principperne for præsentatio-
nen. For eksempel mente gruppen, at det ville være nyttigt at se 
tidligere VAS-score og behandling i forbindelse med inddatering og 
visning. 
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Som eksempel på standardmål, valgte man at igen fokusere VAS-scoret,  
da dette står centralt i indsatsen omkring patientens smertebehandling 
(se Figur 26). Målet var et VAS på nul, dvs. en smertefri patient.    
 

 
Standardmål for VAS-score 

 

Plan/aktivitet som målet stammer fra (se standardplan/aktivitet): 
 
VAS-score 
 
Operationelt mål  (tekst, værdi, enhed) (se standardplan/aktivitet): 
 
At gøre patienten smertefri, dvs. VAS-score = 0 
 
Sammenligning (manuel, automatisk, interval): 
 
Automatisk 
 
Konsekvens af mål opfyldt (ny diagnose/ intervention, alarm): 
 
Ingen 
 
Konsekvens af mål IKKE opfyldt (ny diagnose/intervention, alarm): 
 
Ny vurdering 
 
 
  

Figur 26 – S andardmål for VAS-score t

 
 
Gode råd om udarbejdelse af SFI 
 

1. Brug materialet fra de øvrige trin til at udfylde SFI skabeloner-
ne 

2. Udfyld SFI skabeloner med deltagelse af sundhedsfagligt per-
sonale og personer med sundhedsinformatisk ekspertise. 

3. Sørg for at være præcis og udfyld skabelonerne med indhold 
som er entydigt, så det ikke skal fortolkes, når det bruges som 
grundlagt i EPJ systemet. 

4. Udfyld alle punkterne i skabelonerne, så man tydeligt kan se, 
at der er taget stilling til punktet. Hvis der er noget at udfylde 
kan man f.eks. skrive ”ikke relevant”. 

5. Sørg for at der er referencer mellem de enkelte SFI skabeloner 
(standard- plan, aktivitet, resultat). 

6. Køb evt. et værktøj som kan bruges til at indtaste SFI specifi-
kationerne. 
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6 VIDEREUDVIKLING AF SFI – MULIGHEDER 
FOR DETALJERINGER  

I kapitel  er der beskrevet hvordan der skabes overblik over det sund-
hedsfaglige indhold gennem udarbejdelse af kliniske proces flow-
diagrammer og dataanalyse med mapning til standarder. Resultatet af 
dette arbejde er den første version af standardplaner, standardaktivite-
ter og standardresultater. 
  
I dette kapitel beskrives, hvordan denne første version kan detaljeres  
yderligere. Detaljeringen kan gentages i én eller flere omgange (itera-
tioner), indtil man har opnået den ønskede detaljeringsgrad. 
 
Detaljeringen opnås ved at gennemføre én eller flere af følgende 
aktiviteter og bruge de nye informationer til at opdatere materialet i 
overbliksdelen (se Figur 27): 
 

• Arbejdsgangsanalyse – med henblik på at vurdere behov og 
muligheder for omlægninger af disse i forhold til den nuværende 
praksis. 

• Beslutningspunktanalyse – der søger at afdække kliniske be-
slutninger og de tilhørende kriterier samt at udtrykke dette i et 
formelt logisk sprog 

• Indikatoranalyse – der skal sikre det fornødne datagrundlag til 
at EPJ kan levere data til klinisk kvalitetsudvikling, akkreditering 
og klinisk forskning. 
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Figur 27 – Illustration af trinene i detaljering af SFI. Hensigten med 
detaljeringen er en opdatering af materialet i overbliksdelen  .

6.1 Trin 5: Arbejdsgangsanalyse 

Arbejdsgangsanalyser dækker et stort spektrum af forskellige metoder. I 
denne metodebeskrivelse er den valgte arbejdsgangsanalysemetode 
meget simpel med henblik på at understøtte udarbejdelsen af SFI. 

 
På baggrund af de tre analyser opdateres og forfines klinisk flowdia-
grammet. Typisk vil man tage udgangspunkt i en proces eller et beslut-
ningspunkt, ”åbne boksen” og beskrive hvilke yderligere processer eller 
beslutningspunkter, den består af. Herefter opdateres dataanalysen, 
GEPJ-mapningen og evt. terminologi-mapningen. 
  
Den endelige specifikation af SFI-området sker dels gennem en detalje-
ring af de eksisterende skabeloner – standardplaner, standardaktiviteter, 
beslutningspunkter og standardresultater. 
 
Man behøver ikke at gennemgå de tre områder serielt, som det er 
illustreret i Figur 27. Dels kan man nøjes med kun at gennemføre et 
enkelt eller to af områderne og dels kan man vælge umiddelbart efter at 
have gennemført én af analyserne efterfølgende at opdatere den øvrige 
dokumentation. 
 
Rækkefølgen i de anførte trin er således vejledende og kan afviges 
afhængende af den konkrete situation med udarbejdelse af SFI. 

Overblik Identifikation af 
baggrundsmateriale

Udarbejdelse af kliniske
flowdiagrammer

Mapning til sundhedsinformatiske 
standarder

Udarbejdelse af sundhedsfagligt
indhold i EPJ

Detaljering

Arbejdsgangsanalyse

Beslutningsanalyse

Indikatoranalyse
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Formål 

Formålet med en arbejdsgangsanalyse er at: 
• Præcisere formålet med arbejdsgangen og det hertil hørende 

forventede resultat. 
• Afdække og specificere nødvendige aktiviteter og informations-

æssig sekvens heraf. 
pecificere indbyrdes afhængigheder for en rationel løsning af en 

rskellige aktiviteter inden for en arbejds-

 
En t
med fo  det sundhedsfaglige personale agerer ved 
patient
hvad, h
hvor er dvendigt, at monofagligheden sikres. Disse analyser kan 
ruges til at uddybe og detaljere de tidligere udarbejdede kliniske 

dfø-

 
V en bør der lægges vægt på mulighederne for at udnytte 

e 

ejdsgangene i den kliniske arbejdsproces 

 

 
I kumentere 

der illustrere forskellige 
formations- og kommunikations forhold (se figuren nedenfor). 

 

                                           

flow samt en hensigtsm
• S

given arbejdsgang. 
• Specificere hvilke fagprofiler/kompetencer, der skal tilgå gen-

nemførelsen af de fo
gang. 

vig ig del af arbejdsgangsanalysen er at afdække arbejdsopgaverne 
kus på de roller, som
behandlingen. Rollerne kan bruges til at diskutere, hvem gør 
vem har ansvar for hvad, mulighederne for tværfaglighed og 
 det nø

b
flowdiagrammer. 

Resultat 

Resultatet af en arbejdsgangsanalyse er en dokumentation af de eksi-
sterende arbejdsgange som bruges som grundlag for en vurdering af 
mulighederne for at omlægge arbejdsgangene i forbindelse med in
relse af EPJ. 

ed analys
tværfaglig dokumentation samt muligheden for at omlægge nuværend
arbejdsrutiner og samarbejde på tværs af faggrupper.  

Analyse arb

Arbejdsgangsanalyser dækker et stort spektrum af forskellige metoder 
20, 21, 22, 23, 24. I denne metodebeskrivelse ses kun ganske afgrænset på 
arbejdsgangsanalyser, idet der fokuseres på hvilke aktører og aktiviteter,
der indgår i en given arbejdsgang. 

 metoden benyttes et sekvensdiagram, som benyttes til at do
rækkefølgen af aktiviteterne og samspillet mellem de enkelte aktører. 
Diagrammet har kolonner for hver faggruppe (rolle), så man kan 
beskrive hvem der gør hvad (se Figur 28). Ved tegning af sekvensdia-
grammet benyttes der en række symboler, 
in

 
20 Kopke, P.H., Lassen D.S.: Metodebeskrivelse i arbejdsgangsanalyser, EPJ Observatoriet 2002. 
21 Mabeck, H., Petersen, P., G.; Arbejdsgangsanalyser 1-3; DSI Institut for Sundhedsvæsen, 2003, 
http://www.dsi.dk   
22 Use Case, Oestereich B. ” Developing Software with UML: Object-Oriented Analysis and Design in 
Practice”, Addison-Wesley, ISBN 020175603X, 2002 
23 Business Process Management Initiative, www.BPMI.org  
24 Hollingsworth, D.: “The Workflow Reference Model”, http://www.WfMC.org, 1995  

Udvikling af Sundhedsfagligt Indhold i EPJ Side 62/102 

http://www.dsi.dk/
http://www.bpmi.org/
http://www.wfmc.org/


MEDIQ  
 

Aktivitet

Aktiviteter Dokumentation Kommunikation

Blodprøve
Doku-
menter

Papir
journal

Arkiv

Fax

Diktat
EPJ

!
Hands

Off
 

Figur 28 - Eksempler på symboler anvendt i sekvensdiagrammet for 
arbejdsgangsanalysen. 

 

Operationel beskrivelse 

Udarbejdelsen af arbejdsgangsanalysen  inkluderer følgende: 

 relevant område eksempelvis fra et standard-
forløb, der skal behandles af arbejdsgangsanalysen. 

• Udvælgelse af hertil hørende relevant baggrundsmateriale fra 
 er beskrevet i kapitel 5. 
start- og stopkriterier identificeres: hvad ini-

g hvad 
stopper den? 

 
Udarbe
res iter
ekspert
 
Skabelo r de foreslåede 
sym l

 
• Udvælgelse af et

metodens trin 1 som
• Det valgte områdes 

tierer arbejdsgangen, hvad er målsætningen med den o

• En beskrivelse af situationer for overlevering af informationer 
mellem faggrupper (kommunikation og roller) 

• De relevante aktiviteter indplaceres i et sekvensdiagram. 

jdelsen af sekvensdiagrammet kan oftest med fordel gennemfø-
ativt i en mindre tværfaglig gruppe med de fornødne kliniske 
iser. 

n for arbejdsgangsanalysen, samt oversigt ove
bo er findes i bilag 3. 
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Eksempel 

I Figur 29 er vist et sekvensdiagram, der vedrører modtagelsen af en 
patient med akutte brystsmerter i afdelingen for akut modtagelse. Det er 
en før-arbejdsgang i forhold til indførelse af EPJ. Patienten er diagnosti-
ceret til akut koronart syndrom og det fremgår, at der gennemføres 
følgende aktiviteter: 
 

• Sygeplejerske: 
o Modtagelse af patient 
o Objektiv undersøgelse med følgende aktiviteter: måling  

af puls og blodtryk, smertevurdering (VAS-score), vur-
dering af hud, EKG undersøgelse 

• Læge: 
o Objektiv undersøgelse med følgende aktiviteter: steto-

skopi af lunge og hjerte 
o Klinisk vurdering 
o Ordination af betablokkermedicin. 

 
Ydermere fremgår det af sekvensdiagrammet, at der her anvendes 
papirjournalen som dokumentationsmiddel. 
 

Sekretær Sygeplejerske Læge

Modtagelse
Obj. US 

(P, BT, hud, VAS)
EKG

Obj. US 
(St.P, St.C)

PPJ

Vurdering
Ordination (β-blk)

Aktivitet

Information

AKS 
Observations-

skema

 
Figur 29 – Udsnit af aktiviteter i forbindelse med akut modtagelse af 
patient med akutte brystsmerter. 

 

Eksempel 2 

Eksempel 2 vedrører den samme situation som eksempel 1: modtagelse 
af patient med akutte brystsmerter, men analysen er en ”Efter-
arbejdsgang” i forhold til indførelse af EPJ (se figuren nedenfor).  
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LægeSygepleje

1. Patienten
modtages på

afdelingen

2: Præsentation af
afdelingen og
information til

patient

3. Standard
vurdering

5. Klinisk
vurdering

4. Monitorering

6. Ordination
odil)(f. eks pan

7. Ordination
af medicin

8. Medicin
administration

9. Psykosocial
støtte

10. Diagnoser
og behandling

Samarbejde

Efter 

den der 
kommer 

først

aftale og 

Samarbejde

Sygeplejer Læge

 
Figur 30 - Fremtidige arbejdsgange - ny fordeling af opgaverne i den 
akutte del af AKS forløbet 

 
Ydermere er arbejdsgangsanalysen dels mere omfattende (den inklude-
rer flere aktiviteter) og dels fokuserer den på mulige områder for 
samarbejde på tværs af faggrupper. De røde cirkler er således eksem-
pler på samarbejdsområder, hvor man kan overveje en opgaveglidning 
imellem læge- og sygeplejegruppen. Kriterierne herfor er ikke anført på 
diagrammet, men kan med fordel anføres som noter til sekvensdia-
grammet.  
 
 
Gode råd om analyse af arbejdsgangene i klinisk proces 
 

1. Foretag en klar afgrænsning af den arbejdsgang, der skal ana-
lyseres 

2. Beskriv i første omgang hvordan arbejdet faktisk foregår 
3. Diskuter derefter om nye arbejdsgange kan tilrettelægges me-

re fornuftigt – når man tager den nye teknologi i betragtning 
4. Fokusér på nye samarbejdsmuligheder og tværfaglig kommu-

nikation 
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6.2 Trin 6: Analyse af beslutningspunkter 

Formål 

Den kliniske arbejdsproces består bl.a. af en række beslutninger, som er 
specificeret i det kliniske flowdiagram fra trin 2 i kapitel 5. Formålet med 
at analysere disse beslutningspunkter nærmere er at afdække beslut-
ningsmuligheder og beslutningskriterier, og desuden udtrykke disse i et 
formelt logisk sprog. Dette giver mulighed for en mere dynamisk vejled-
ning af brugeren af EPJ systemet 

Resultat af aktiviteten 

Analysen resulterer i nogle ”logiske udsagn”, som beskriver, hvad der 
sker i beslutningspunktet. De er typisk på formen IF – THEN – ELSE, for 
eksempel IF visse kriterier er opfyldt, THEN vælg en del af standardpla-
nen, ELSE vælg en anden del af standardplanen. 
 
Udsagnene kan i første omgang blot være i kortfattet fri tekst, men bør 
efterfølgende omsættes til mere strukturerede logiske udsagn af 
sundhedsinformatikere eller dataloger. 
 
Resultatet er små stykker såkaldt ”pseudokode”, som direkte kan 
anvendes af en programmør ved systemudvikling eller til konfigurering 
af EPJ systemet.  

Beslutningspunkter og beslutningsstøtte 

 
• Regelbaserede metoder 

vor 
pliciteres. Dermed er beslutningsprocessen gennemskuelig 

g reglerne kan normalt også bruges til at ”forklare” en beslutning. 

D liniske 
diagnostik. Selv relativt komplekse beslutnings algoritmer bygger på 
klinis
klargøre e konsensus om hvilke beslutninger, der bør/skal tages, 
og h
 
EPJ-syst
remi
udvikling ningsstøtte i EPJ-systemerne forbedres, således at 
systemet for eksempel løbende kan overvåge en række parametre om-
kring en patient, og kan alarmere ved bestemte kombinationer af data. 

Beslutningsstøtte kan baseres på mange forskellige metoder, heraf skal 
nævnes: 

• Beslutningstræer 
• Kausalt probabilistiske netværk 
• Neurale netværk 
• Fuzzy logics 

 
Denne metode baseres primært på regelbaseret beslutningsstøtte, h
reglerne eks
o
 

et er absolut ikke hensigten med metoden at automatisere den k

k vurdering af input så vel som output. Hensigten er primært at 
 og skab

vilket grundlag de skal tages på. 

emet vil dermed kunne levere mere avanceret vejledning, 
nders og situationsafhængige checklister. På lidt længere sigt kan 

 af beslut
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Operationel beskrivelse 

Analysen tager udgangspunkt i de kliniske flowdiagrammer, hvor man 
u  en eller flere beslutningspunkter for en nærmere analyse. 

e med til at fastlægge hvilke data, der 
skal være til stede. Analysen skal derfor omfatte en kontrol af, om de 
r ret, og at de vil være til stede i systemet på 

i-

, der er (= udfalds-

 analysere alle muligheder til 
. Man 

al tages, bør analysen også indeholde en mulighed 
f ikeren igen (se eksem-
plet 

l 

fo n et i Københavns Amt analyserede 
projekt rørende den antitrombotiske behandling 
af N E met anbefaler, at patienter med 
NST er) samt patienter med iskæ-
mis E behandles med clopidogrel (75 mg/dg efter 
tød s ) i 9-12 mdr. efter det iskæmiske tilfælde. 

r 

markørerne returneres, bør en 

-

dvælger
Eventuelt konsulteres baggrundsmaterialet for at sikre, at man følger 
anbefalingerne præcist. 
 
Analysen vil typisk indebære, at man ”åbner” en beslutningsproces og 
udspecificerer den i en række mindre beslutningstrin. En diskussion af 
beslutningskriterierne vil også vær

elevante data er identifice
beslutningstidspunktet. Hvis de ikke er til stede, skal det kliniske flowd
agrammet evt. opdateres med en ny proces, som indhenter de mang-
lende data, og datalister mv. skal ajourføres. 
 
nalysen specificerer hvilke beslutningsmulighederA

rummet), og hvordan data og kriterier anvendes for at differentiere 
mellem de forskellige beslutninger. 
 
 en række tilfælde er det ikke muligt atI

bunds, og det er heller ikke hensigtsmæssigt i en SFI specificering
bør derfor prioritere de vigtigste beslutninger, differentialdiagnoser, 
punkter på checklisten osv. I det systemet ofte ikke kan afgøre, hvilke 
beslutninger der sk
or, at beslutningen tydeligt føres tilbage til klin

nedenfor).   

Eksempe

I rbi delse med SUFIE-projekt
ger vedgruppen beslutnin

ST MI patienter. Referenceprogram
ede biomarkørEMI (dvs. med forhøj

ger, ke KG-forandrin
do is på 300 mgs

 
For det første pegede gruppen på behovet for at eksplicitere og evt. 
konfirmere indikationen for clopidogrel. Indikationen omfatter EKG-
orandringer og/eller forhøjede biomarkører, som det fremgår af Figuf

31. Hvis der ikke er indikation for medicineringen, skal præparatet ikke 
gives. Det er ikke analyseret nærmere, hvad man efterfølgende skal 
foretage, og denne gren i flowdiagrammet afsluttes derfor med en 
”terminator”. 
 
 det øjeblik laboratoriesvarene på bioI

ansvarlig kliniker (evt. læge) notificeres. Der skal reageres relativt 
hurtigt, når indikationen er opfyldt, og der er derfor identificeret en 
notifikationsproces. Gruppen har ikke taget stilling til, hvordan notifikati
onen skal foregå, men det kan være med en reminder i EPJ via en 
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p bør desuden tage stilling til, hvad der skal 

 

 være aktuelle, men som minimum bør syste-

ersonsøger, PDA etc. Man 
ske, hvis der ikke er taget aktion indenfor én time. 
 
For det andet pegede gruppen på behovet for at vurdere andre mulige
diagnoser ved forhøjet Troponin-T. Her kunne en række differential-
iagnostiske overvejelserd

met levere en checkliste.  
 

Differentialdiagnoser: Sepsis, 
Pneumoni, Nefropati, polymyalgi, …

EKG: ST-depr. eller neg T-tak og/eller
Biomarkører forhøjet (0, 6, 12 timer)
( Troponi-T >= 0,10 µg/l  eller
CKMB mere end 2x øvre ref. Interval)

Indikation for
Clopidogrel?

Giv ikke medikament
(Kontakt bagvagt)

Troponin-T forhøjet:
Fastholdes AKS?

Ja

Nej

Giv ikke medikament
(Kontakt bagvagt)

Nej

Ja

Notifikation 
om biomarkører 
inden 1 time

 
etaljerede beslutninger, processer og datagrundlag for 

 
 

at en 

 

Figur 31 – D
clopidogrel-medicinering 

 
Dette er et eksempel på kompleksiteten i den diagnostiske proces. Og 
man skal derfor ikke forvente at alle muligheder i en standardplan kan
analyseres til bunds, og at diagnostikken kan automatiseres. Imidlertid
bør de centrale dele af standardforløbet dokumenteres, således 
rationel proces kan tilrettelægges, og den nødvendige information kan 
være til stede for den kliniske vurdering. 
 
Gruppen gik videre i sin analyse og formulerede dele af den kliniske 
logik, der lå til grund for beslutningerne. Disse blev i første omgang 
nedskrevet som korte fri-tekst sætninger og efterfølgende oversat til 
logiske statements af konsulenterne. 
 
Eksplicitering af indikationen på denne måde klargjorde, at blot én af
EKG-forandringerne var til stede eller blot én af biomarkørerne var 
forhøjet, skulle clopidogrel gives.  
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IF  (ST-depression) 
 OR  
 (negativ T-tak) 
 OR 
 (Troponin-T >= 0,10 µg/l) 
 OR 
 (CKMB mere end 2x øvre referenceinterval) 
 
THEN (giv Clopidogrel)  
  
ELSE (giv ikke Clopidogrel - kontakt bagvagt) 

 
 
Og tilsvarende: blot én af biomarkørerne var forhøjet, skulle en notifika-
tion sendes. I og med at beslutningsgrundlaget og beslutningen blev 
formuleret i et logisk statement på denne måde, kan en programmør 
direkte bruge dette som grundlag i systemudvikling. Det vil dermed 
være muligt at lade systemet automatisk eksekvere notifikationen på 
grundlag af laboratoriesvar. 
 
 

IF  (Troponin-T >= 0,10 µg/l) 
 OR 
 (CKMB mere end 2x øvre referenceinterval)) 
 
THEN (notifikation om biomarkører inden 1 time) 
 AND 
 (giv vejleding vedr. biomarkør-forhøjelse) 

 
 
Dette peger på en væsentlig funktionalitet i kommende EPJ’er, nemlig at 
systemet skal være i stand til at overvåge en lang række parametre i 
EPJ’en og give klinikerne et beslutningsgrundlag baseret på forskellige 
regler eller andre typer beslutningsalgoritmer. 
 
 
Gode råd om analyse af beslutningspunkter 
 

1. Tag udgangspunkt i kliniske flowdiagrammerne og identificer 
nogle centrale beslutningspunkter.  

2. Afdæk beslutningsmuligheder, beslutningskriterier samt det 
nødvendige datagrundlag 

3. Tegn et mere detaljeret flowdiagram og opdater evt. datalister 
mv. 

4. Forsøg ikke at automatisere den diagnostiske proces. Fokuser i 
stedet på at hjælpe klinikeren til at tage beslutninger på et vel-
defineret grundlag. 
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6.3 rin 7: Klinisk indikatoranalyse 

Formå

Formål
 

• iske indikatorer, der siger noget om den klini-

• t sikre at det/de fornødne indikatordatasæt og validerings-
a  SFI, således at EPJ kan levere data til 

forskning. 

te indikator inkluderer: 

• Indikatornavn 
• 
•  
• atasæ
• alideringsregler 
• 
• 

niske indikatorer og klinisk ledelsesinformation 

•
 

                                           

T

l 

et med indikatoranalysen er: 

At identificere klin
ske kvalitet. 
A
grundl g er specificeret i
klinisk kvalitetsudvikling, akkreditering og klinisk 

Resultat af aktiviteten 

Resultatet af indikatoranalysen er en specifikation af en eller flere 
indikatorer inden for det givne SFI-område. Dette skal kunne sikre, at 
EPJ systemet kommer til at rumme de nødvendige inddata, der opfylder 
de nødvendige krav til den ønskede indikatormonitorering. 
 
Specifikationen for den enkel
 

Klinisk definition 
Indikatordefinition
D t 
V
Klinisk begrundelse for indikatoren 
Referencer 

Kli

I det følgende gives blot en introducerende beskrivelse til området, og 
interesserede læsere henvises til anden litteratur25,26, 27, 28,29 for mere 
uddybende beskrivelser af emnet.  
 

er sondres imellem tre typer indikatorer: D
 

• Resultatindikatorer 
• Procesindikatorer 
 Strukturindikatorer 

 
25 Det Nationale Indikatorprojekt, www.nip.dk  

d, J., Jensen, L., P., Frølich, A., Nørgaard, L.:  Kliniske indikatorer og kvalitetsdatabaser 
t, Ugeskrift for læger. - Årg. 164, nr. 38 (2002). - S. 4392-4398 
d, J., Momsen, G., Carlson, D

26 Kjærgaar
- en oversig
27 Kjærgaar .: Klinisk kvalitetsstyring i H:S – klinisk indikatorrapport 
med kontrol- og sammenligningsdiagram, H:S Direktionen 2003, 

tp://www.hosp.dk/direktion.nsf/pics/KlinKval_OK_150.pdf/$FILE/KlinKval_OK_150.pdfht   
 Kompetencecenter Øst for landsdækkende kliniske databaser, www.kliniskedatabaser.dk28   

29 Performance Meauresements in Health Care, Joint Commission on Accreditation of Health Care 
Organizations, http://www.jcaho.org/pms/   
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Resultatindikatorer siger noget om behan
me). Eksempler på effekt er: 

dlingskvalitet/effekt  (outco-

 
v operation 

 
Res a
resultat
 
R kelige at bruge til at sammenligne på tværs 
af forskellige organisatori enheder (f.eks. to forskellige kardiologiske 

e 
e 

torer siger i sagens natur noget om de kliniske processer. 
et, man skal? 

ksempler på procesindikatorer er: 
 

e” for patienter med AMI (tid fra ankomst til 
mbolysebehandling). 

af mindst ti lymfeknuder i armhulen ved brystkræftope-

mbosebehandling efter buk-
eration. 

 
Procesindika ikke risikoju-

å ikke-patient-relaterede data og 
e forhold. Det kunne vedrøre: 

• Hygiejneforhold 
 

 
EPJ og re data til proces- og resultatindikatorerne. 

år dikator-datagrundlaget er fastlagt i SFI, er forudsætninger for at 
oretage (automatiseret) dataudtræk til indikatormonitorering og 

indikatorrapportering tilstede. Det ligger uden for denne rapports 
rammer at beskrive disse forhold. 

Operationel beskrivelse 

 
oget 
or at 

• 30 dages dødelighed efter elekti
• Forbedret gangfunktion 
• Blindhed som komplikation af diabetes 2 
• Smertereduktion 

ult tindikatorer bruger dataelementer, der fortrinsvis er GEPJ 
typer.  

esultatindikatorer er vans
ske 

afdelinger), fordi der kræves en risikojustering af de bagvedliggend
patientpopulationer, som må antages at have forskellige case mix. Dett
er kun undtagelsesvist muligt i dag. 
 
Procesindika
De kan bruges til at besvare spørgsmålet: Gør man d
E

• ”Door – needle tim
igangsættelse af tro

• Fjernelse 
ration. 

• Igangsættelse af profylaktisk antitro
seproteseop

torer skal i modsætning til resultatindikatorer 
steres, når man sammenligner på tværs af organisatoriske enheder. 
 
Strukturindikatorerne er baserede p

ger noget om strukturelle/organisatorisksi
 

• Uddannelsesniveau

 SFI skal kunne leve
 inN

f

Indikatoranalysearbejdet består i to faser. 
 
Først gennemføres en overordnet analyse. Formålet er at udarbejde en
bruttoliste af resultat- og procesindikatorer, som er simple, siger n
centralt om kvaliteten og gerne med videnskabelig dokumentation f
være valide. Hertil anvendes en overordnet indikatorskabelon, se bilag 
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3.12. Resultatet er en bruttoliste af relevante proces- og resultatindika
torer.  

-

Her e er, som ønskes 
ope i detaljeret indikatorskabelon, se 
bila .
 
ørst navngives indikatoren. Udover et beskrivende navn bør man 

igt vil 
ange indikatorer, hvoraf nogle vil kunne grupperes 

ammen. F.eks. hvis man ønsker en indikator, der siger noget om 

rivelse 
• En indikator for forskellen imellem indlæggelses- og udskrivelses 

 af indikatoren. Denne 
efinition karakteriserer indikatoren i en klinisk sammenhæng. 

 
Efterføl arakteriser indikato-
rens po
f.eks. o r en kontinuert variabel.  
 
Det næ  tilgrundliggende datasæt. De enkelte data-
lementer identificeres, listes og karakteriseres. 

ødvendigt for det modtagende analysesystem, der skal beregne og 
 

mt beregningsreglerne for selve indikatoren i form af den såkaldte 
indik o g 3). 
 
fslutningsvist anføres begrundelsen for at anvende indikatoren og 

atorer 
vikling af SFI indenfor AKS 

o 30

 

 
eft r udvælges én eller flere (max. fire) indikator
rat onaliseret. Hertil anvendes en 
g 3 13 

F
herudover anvende en systematik, der tager højde for, at der på s
blive udviklet m
s
ændring af BMI fra indlæggelsestidspunkt til udskrivelsestidspunkt, vil 
det kræve tre indikatorer: 
  

• En indikator for BMI ved indlæggelse 
• En indikator for BMI ved udsk

BMI. 
  

Det næste man gør at give en klinisk definition
d

gende gives en indikator definition. Dette k
pulationsrelaterede og matematiske/statistiske karakteristika, 
m det e

ste er at beskrive det
e
 
I denne rapport beskrives valideringsanalysen ikke. Dette vil være 
n
præsentere en given indikator. Validerings- og beregningsarbejdet gøres
ved hjælp af en gennemgang af de enkelte felt- og krydsvalideringer 
sa

at ralgoritme (se bila

A
relevante videnskabelige referencer anføres også. 

Eksempel 1 – bruttoliste af indikatorer 

I nedenstående tabel er anført en bruttoliste af identificerede indik
fra en klinisk gruppe, der arbejdede med ud
mrådet . 

                                            
30 Sundhedsfagligt indhold i EPJ, projektrapport for fase 1A, Københavns Amt og MEDIQ, 2005 
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Specifikation af en klinisk indikator (oversigt) 

 
RESULTATINDIKATORER 
 30 dages mortalitet  

apopleksi

 
undhedsvæsenet (tværsektorielt) 

 udskrivelse, ambulant efter 

Genindlæggelse inden én måned 

 
Antal smertefri patienter ved udskrivelsen og efter en måned 
 
Genindlæggelse med diagnoser AKS, hjertesvigt eller 
 
Veldefinerede/udvalgte diagnoser stillet ved efterfølgende
kontakter til s
 
Livskvalitetsvurdering (f.eks. ved
en måned og efter et år) 
 

 
BMI 

PROCESINDIKATORER 
 Antal KAG patienter som får Clopidogrel og LMH (mål = 1

 
Antal patienter i et rehabiliteringsforløb 
 

00%)

edicine-

op 

2, 3 og ved udskrivel-

Antal patienter hvor ventetid på subakut KAG >= 5 dage 

Antal af patienter som får Acetylsalicylsyre (ASA), når det er 
indikation (mål = 100%) 
 
Antal patienter med EF under 45% som får relevant m
ring (mål = 100%) 
 
Antal patienter som får ordineret af ASA ved udskrivelsen 
 
Antal patienter henvist til rehabilitering 
 
Antal patienter som er rygere og som får tilbudt rygest
 
Antal patienter som får taget EKG dag 1, 
sen 
 
Antal patienter som får foretaget Ekko under indlæggelsen 
 

STRUKTURINDIKATORER 
 Antal dage hvor der er (mindst) en kardiolog tilgængelig 24 

timer i døgnet 
 
Antal specialist sygeplejere tilgængelige 24 timer i døgnet 
 
Tilgængelighed af en instruks for akut medicinering 
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Eksempel 2 – resultater af smertebehandling ved AKS patienter. 

I SUF
smer
efter 1 times gruppearbejde. Der er ikke tale om en færdig- og gennem-

, men man er nået langt. 

Smertebehandling er helt central i AKS-behandlingen. Ud over sympto-
matisk behan
mien. Desuden søger man at mindske angst mv., som kan forstærke 
smerteopleve
 
Målet er at pa
resultatindika terforlø-
bet. VAS-score for smerte benyttes som datagrundlag, og det er også 
denne, der br
til behandling .  

IE projektet arbejdede en klinisk arbejdsgruppe med resultater af 
tebehandling for AKS patienter. Nedenstående resultat fremkom 

arbejdet indikatorspecifikation
 

dling søger man at behandle årsagen til smerten – iskæ-

lsen. 

tienten skal være smertefri – der er således tale om en 
tor. Indikatoren både under indlæggelsen og i ef

uges i den kliniske rutine. Patienterne stratificeres i forhold 
en KAG/PCI/alene medicin
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Specifikation af en klinisk indikator: Smertefrihed
 

INDIKATOR NAVN: Smertefrihed ved udskrivelsen og efter en måned 
INDIKATORTYPE: Resultatindikator 
Nummer Betegnelse Beskrivelse 
 
1 
 
 

 
Smertefrihed 
 
 

 
Smertefrihed ved udskrivelsen og efter
en måned (brystsmerter) 

2 
 

Smertefrihed Tidspunkt for smertefrihed  

 

 

KLINISK DEFINITION 
Nummer Beskrivelse 
 
1 

 
Typiske iskæmiske brystsmerte

 
 
 
2 
 
 
3 

r. Smertescore (VAS) 
Nul ved udskrivelse, Nul efter en måned 
 
Typiske iskæmiske brystsmertet Smertescore (VAS) under 
indlæggelsen 
 
Typiske iskæmiske brystsmertet Smertescore (VAS) under 
indlæggelsen efter smertefrihed er opnået 
 

INDIKATOR DEFINITION 
Nummer Beskrivelse 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 

VAS: 0 – 10 
Population: Alle pt. med AKS. Sorteret i grupper: KAG, PCI, 
kun medicin 
 
VAS: 0 – 10 
Tidsinterval fra ankomst til VAS = 0 første gang 
Population: Alle pt. som indlægges. 
 
VAS: 0 – 10 
Tidsinterval efter første halve døgn 
 

DATASÆT (list de nødvendige dataelementer): 
VAS: registreringer undervejs, ved udskrivelsen og efter en måned 
(brystsmerter) 
Tidssregistrering for ankomst og smertevurdering 
 
BEGRUNDELSE FOR AT ANVENDE INDIKATOREN 
Fordi det er et mål med behandlingen 
For at vurdere behandlingen kvalitet og effektivitet 
REFERENCER 
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Eksempel 3 

I bilag 3 Er givet en detaljeret specifikation af BMI ændringsindikatoren 
for geriatriske patienter indlagt på geriatrisk afdeling. De anførte specifi-
kationer er udviklet af H:S Enhed for Klinisk Kvalitet i samarbejde med 
H:S geriatriske sundhedsfaglige råd.  
 
 
Gode råd ranaly om indikato se 
 

1. Det er en god ide at arb lig gruppe af ejdet foregår i en tværfag
er imeredfarne og velest e klinikere. 

2. det dvikle n atorer er bedre at u ogle få, velvalgte kliniske indik
for et givet område end mange. 
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7 

.1.1 BRUG GEPKA projektet 

BRUG GEPKA projektet blev gennemført i perioden maj - september 
2004. Pr

BILAG 1: GRUNDLAG FOR METODEHÅND-
BOGEN 

7

ojektets website er http://www.mediq.dk/brug-gepka.htm  
 
Formål
prototyp ne udviklingsproces. Resulta-
terne fra projektet skulle således kunne indgå i Københavns Amts videre 
udvikling af EPJ systemer som skal være baseret på GEPJ. 
 
Forudsætningerne var, at prototypen skulle pege fremad mod næste 
generation af EPJ-systemer. Projektet inkluderede derfor tre sammen-
hængende indsatsområder, som ansås for de centrale i udviklingen af 
kommende EPJ-systemer: 
 

• Standardforløb/referenceprogram 
• Terminologi 
• Brugervenlige grænseflader. 

 
Den prototype, der skulle testes, skulle således: 
 

• Fastlægge det sundhedsfaglige indhold i form af standardplaner 
baseret på et referenceprogram. 

• Bygge på GEPKA klassifikationerne inspireret af SNOMED CT. 
• Baseres på Sundhedsstyrelsen begrebsmodel GEPJ. 

 
Erfaringer fra øvrige GEPKA-projekter har vist, at brugen af store 
klassifikationssystemer kræver forbedret funktionalitet på dette område. 
Projektet indeholdt derfor også udvikling og test af en ny ”klassifikati-
onsvælger”, som skulle understøtte klinikerens fremsøgning af de 
relevante termer fra GEPKA klassifikationen/SNOMED CT.   
 
Projektforløb: Projektet blev gennemført i to hovedfaser: 
 

• Fase1 indeholdt en analyse og specifikation af skærmbilleder og 
indholdet i standardplaner. 

• Fase 2 omfattede ACUREs udvikling af prototype, standardplan-
værktøj og klassifikationsvælger samt klinikernes validering og 
test af disse. 

 

: Formålet med projektet var at udvikle og teste en EPJ-
e og opsamle erfaringerne fra den
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Hovedkonklusioner: 
  

-
ng af patienter med akut koronart syndrom uden ledsa-
 ST elevation” kan operationaliseres til en standardplan, 

som kan indgå i en elektronisk patientjournal, og som herigen-
- og beslutningsstøtte på en klinisk 
åledes underbygget af projektet, at 

en 

en 
 ind-

s til begre-

ormål d i EPJ), fase 1A – ”Afkla-
ring s  oktober-december 2004. 
Projekt   http://www.sufie.dk

• BRUG-GEPKA projektet viste, at referenceprogrammet for ”be
handli
gende

nem kan tilvejebringe proces
meningsfuld måde. Det blev s
EPJ kan befordre evidensbaseret viden ud i klinisk praksis på 
effektiv måde. 

• BRUG-GEPKA projektet påviste vigtigheden og nødvendighed
af, at der skal arbejdes intensivt med det sundhedsfaglige
hold i EPJ. Projektet viste anvendeligheden af dokumentations-
skabeloner som dele af en standardplan for NSTEMI AKS. BRUG-
GEPKA projektet viste endvidere, at de forskellige måder, det 
sundhedsfaglige indhold præsenteres på, kan mappe
berne i GEPJ samt til klassifikationssystemet SNOMED CT. 

7.1.2 SUFIE projektet 

F : SUFIE (SUndhedsFagligt Indhol
sfa en” blev gennemført i perioden

ets website er
 

enblik på: 

at udvikle en metode til den videre proces, herunder at udarbej-

• m mod udbredelsen af EPJ, 

 
rojektforløb: Ved opstart af fase 1A blev det besluttet at fokusere på 

alt 

r var 
lægningen 

f SUFIE projektet blev det vurderet, at beslutningspunkter og kvalitets-
 for AKS 

rløbet i fase 1A. 
 
Metode
dan   
det form
forløb. 

Projektet blev herefter organiseret med i alt seks workshops, for de 2 
sygdomsforløb som vist på Figur 32. 

Projektet tog udgangspunkt i 2 patientforløb med h
 

• 
de en metodebeskrivelse til brug for øvrige specialer 
at kvalificere den videre proces fre 
herunder estimering af opgavens omfang og ressource behov 

P
2 forløb, nemlig Akut Koronart Syndrom (AKS) og elektivt Abdomin
Aorta Aneurisme (AAA).  
 
AKS forløbet var valgt som forløb i BRUG GEPKA projektet, men de
stadig områder, som ikke var analyseret og beskrevet. I plan
a
indikatorer var 2 nye vigtige områder, som skulle analyseres
fo

n, som blev anvendt i BRUG GEPKA projektet, skulle i fase 1A 
ne udgangspunkt for analysen og beskrivelsen for AAA forløbet med

ål at afprøve anvendeligheden af metoden på et nyt sygdoms-
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WS1

WS4 - 29.11.04
KA – F002

 - 12.11.04
A - F101K

WS5 - 13.12.04
KA – F002

WS3 - 26.11.04
KA - F123

WS2 - 19.11.04
KA - A305

WS6 - 17.12.04
Glostrup Park Hotel

Intro 
Refer

d
ak re
GEPJ

og metode. 
enceprogram  

Standardplaner. 
GEPJ, SNOMED, 
flowdiagrammer, 
beslutningspunkter, 
medicinering.

Plan detaljering. 
Beslutningsstøtte, 
logisk beskrivelse, 
dokumentation.

Opsamling,metode 

AKS AKS

stan ardplan, 
k ditering, 

, terminologi

Arbejdsgange. 
Guideline analyse, 
flowdiagrammer, 
kvalitetsindikatorer, 
akkreditering 

Standardplaner. 
GEPJ, SNOMED, 
standardplaner, 
skemaer, 
terminologi

forløb. Forbedring 
af metoden.

AAA AAA

Erfaringer fra de to 

  
 for workshop i SUFIE projektet 

t arbejde, men som er helt 
e 

Den
ge t m
hæ e  

a

definere og beskrive det sundhedsfag-

gede antagelsen om, at der i et sygdomsforløb kan 

 

n SUFIE projektet bidrog i væsentligt omfang til at teste og 

af 
 har også påvist en positiv effekt 

Figur 32 – Plan
 
 
Hovedkonklusioner: SUFIE projektet viste, at arbejdet med sundheds-
fagligt indhold i EPJ er et stort og kompleks
nødvendigt at gennemføre, for at EPJ kan fungere effektivt i den klinisk
hverdag. 
 

 kliniske hverdag er karakteriseret ved samarbejdet i sundhedsfagli-
s, og arbejdsgangene bliver hele tiden påvirket af maea nge 

nd lser, som der løbende skal tages stilling til. Inddragelse af klinisk
le til at fastlægge det sundhedsfaglige indhold, som skal doku-person

menteres i EPJ, er derfor helt centralt. 
 
SUFIE projektet viste ydermere, at en bredt sammensat klinisk gruppe 
efter en initial oplæringsfase kan 
lige indhold på en struktureret måde på relativt kort tid. Den kliniske 
gruppe i SUFIE udviklede formelle beskrivelser af sundhedsfagligt 
indhold, baseret på en kombination af forskellige vejledninger og klinisk 
erfaring på rimeligt kort tid. 
 
Projektet underbyg
arbejdes med generiske elementer til at støtte dokumentationsarbejdet. 
De generiske elementer kan indenfor forskellige sygdomsforløb defineres
i standardplaner, standardaktiviteter og standardresultater. 
 
Desude
videreudvikle den metode, som initialt blev udviklet i BRUG GEPKA 
projektet. SUFIE har bl.a. tydeliggjort behovet for at inddrage analyse 
kvalitetsindikatorer i processen. SUFIE
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af, at SFI specifikationsarbejdet kan gennemføres iterativt og gradvist 
øge deltaljeringsgraden af specifikationerne. 
 
Projektet sandsynliggjorde ligeledes, at det er muligt at udvikle sund-
hedsfagligt indhold, der matcher GEPJ’s strukturkrav på en klinisk 
meningsfuld måde på det kirurgiske (AAA) og medicinske område (AKS).  
 
Projektet underbyggede antagelsen om vigtigheden i at have velfunge-
rende IT-værktøjer til at understøtte dokumentationsprocessen i udar-
bejdelsen af sundhedsfagligt indhold. 
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8 ILAG 2: BEGREBSDEFINITIONER 

n 

-
ede i takt med udviklingen i 

ende tid. 
 
I det følgende er hvert begreb anført ved: 
 

• Begrebsnavn 
• Begrebsdefinition 

 
Begrebsnavn Definition 

B

I det følgende er anført relevante begreber i relation til SFI. Området er 
endetegnet ved at inkludere veletablerede begreber fra den kliniske k

kvalitetsudvikling og sundhedsinformatik. Derudover er der tilkommet e
række ”nye” begreber, herunder dem, der er specifikke i forhold til SFI 
(f.eks. standardplaner). Man må derfor forvente, at begrebsdefinitioner
e ikke er endelige, men vil blive opdatern

den komm

  
Akkrediteringsstandard Er ofte formuleret kvalitativt, dvs. den defineres som 

almindeligt accepterede beskrivelser af kvalitetsmål, 
som er baseret på ekspertkonsensus, forskningsresul-
tater og den videnskabelige litteratur. Vurdering af 
målopfyldelse sker ved kvantitative og kvalitative 
metoder. 

Aktivitet En aktivitet er overbetegnelse for sundheds-aktivitet 
og "aktivitet vedr. sundhedsaktivitet" 

Beslutningspunkt Et beslutningspunkt kan indgå i en standardplan. Det 
har en  række egenskaber fælles med en aktivitet 
mht. tidssætning, betingelser*, tilknytning af vejled-
ninger mv. 

Dokumentstyring Systematisk sikring af, at relevante dokumenter er 
tilgængelige, gyldige, opdaterede og forfattet af de 
rigtige personer, samt at dokumenterne entydigt kan 
identificeres. 

Dokumenttyper Angivelse af dokument: Politik, Administrativ vejled-
ning, Klinisk vejledning, Instruks 

Indikation Sundhedstilstand, som er udpeget som begrundelse 
for sundhedsaktivitet. 

Intervention Aktivitet, der planlægges udført og/eller udføres i 
relation til en given patient og som er indikeret af en 
eller flere tilstande 

Interventionsresultat Det, der kommer ud af en sundhedsaktivitet. 
Klinisk indikator Målbar variabel, som anvendes til at overvåge og 

vurdere kvaliteten, og kan alene eller sammen med 
supplerende indikatorer belyse et givent kvalitetsni-
veau. Vedrører ydelser rettet mod den enkelte patient 
med det sigte, at bedre patientens helbred og 
livskvalitet. Dvs. undersøgelse, forebyggelse, diagno-
stik, behandling, pleje og rehabilitering 

Klinisk vejledning Systematisk udarbejdede anvisninger med angivelse 
af formål, der kan bruges af fagpersoner, når de skal 
træffe beslutning om passende sundhedsfaglige 
ydelser i specifikke situationer. 
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Operationelt mål Beskrivelse af en forventet eller ønsket værdi af et 
interventionsresultat formuleret i målbare termer. 

Patientforløb Summen af de aktiviteter, handlinger 
som er relateret til en patient eller en 

og kontakter, 
defineret gruppe 

patienter i relation til de sundhedsfaglige ydelse 
Patientjournalaudit Dokumentationen vurderes mhp. at være i overens-

stemmelse med lovgivning og de amtslige standarder 
og relevante procedurer er efterlevet. 

Resultat De ønskede resultater af behandlingen og plejen. 
Omfatter patienters og pårørendes gensvar, reaktio-
ner, kundskabsniveau, sundhedsstatus og tilfredshed.

Spontant opstået 
oplysning 

Oplysning om en patient af eventuel interesse for 
dennes videre behandling, hvor oplysningen er 
fremkommet uden forudgående intervention. Oplys-

 type, som gør dem umulige at 
mt sygehusforløb. - G-EPJ 

begreb. 

ningerne er ofte af en
forbinde med et beste

Sta a En standardaktivitet er en foropsat aktivitet, som kan 
ge som byggesten i en standardplan eller en 

almindelig plan. En aktivitet med visse på forhånd 
elter, f.eks. formål, operationelt mål, 

dførende enhed osv. 

nd rdaktivitet 
bru

forudfyldte f
u

Standarddokumentation Standarddokumentation udgør en delmængde af en 
standardplan eller defineres selvstændigt i forhold til 
en intervention. En standarddokumentation rummer 
en eller flere dataelement-typer med hertil hørende 
præsentations- og valideringslogik og vedrører 
dokumentation af udførelsesnotater, interventionsre-
sultater samt operationelle mål med relation til en 
intervention. 

Standardpatientforløb 

t 

Foruddefinerede interventioner f.eks. undersøgelses-
program, behandling, indlæggelse, information, 
ambulante besøg og efterkontrol, i relation til et give
helbredsproblem hos en afgrænset patientgruppe. 
Standardpatientforløbet kan indeholde fastlagte 
tidsmæssige relationer og standardbehandlinger. 
Standardpatient-forløbet kan anvendes som en 
patientplan eller en del heraf. 

Standardplan En standardplan er en foropsat plan, opsat i  Aktivi-
tets- og standard-plankataloget. Den består af 
standardaktiviteter, evt. andre standardplaner som 
underplaner, samt evt. beslutningspunkter. 

Standardresultat ller 

-
r én og 

lige 

-

Et resultat med en på forhånd fastlagt struktur og/e
funktionalitet og/eller med visse forudfyldte felter. Et 
standardresultat "produceres" normalt af en standard
aktivitet. Et konkret, dokumenteret resultat ha
kun en aktivitet, som har "produceret" det. Forskel
standardaktiviteter kan potentielt resultere i flere 
forskellige (standard)resultater. Det samme standard
resultat kan i en konkret situation være resultat af 
forskellige aktiviteter (men kun én ad gangen). 

VIP-database Eksisterende database indeholdende Vejledninger, 
Instruktioner, Procedurer 
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9 : SKAB

es de
metodebeskrivelse. Der 

abelon for
• 3.2 Skabelon for

lon for
 Skabelon for

• 3.5 Skabelon for
• 3.6 Skabelon for
• 3.7 Skabelon for

lon for
• 3.9 Skabelon for
• 3.10 Skabelon fo
• 3.11 Skabelon fo

o
o

 
 
 

BILAG 3 ELONER 

I det følgende find  forskellige skabeloner, som er anvendt i denne 
er følgende skabeloner: 

 
• 3.1 Sk  baggrundsmateriale 

 flowdiagrammer 
• 3.3 Skabe
• 3.4

 dataanalyse 
 mapning til GEPJ 
 mapning til terminologi 
 standardplan 
 standardaktivitet 

• 3.8 Skabe  standardmål 
 standardresultat 
r beslutningspunkt 
r arbejdsgangsanalyse 
r identifikation af ind• 3.12 Skabelon f

• 3.13 Skabelon f
ikatorer 

r indikatorspecifikation 
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9.1 Bilag 3.1: Skabelon for baggrun dsmateriale 

 

Skabelon for Baggrundsmateriale 
 

Navn på 
dokumentet, 
bibliografisk 
reference1

Type2 Niveau Vigtig- Reference til 
ller 

5

Dato for 
regi-
strering + 
ansvarlig 
person6

for hed i kapitler e
kon- projek- afsnit
sensus3 tet4

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Forklaring på kolonnerne: 
 

1. Navn på dokumentet og bibliografisk reference (helst som et hy-
perlink til en elektronisk version) 

 
2. Type af dokument, for eksempel referenceprogrammer, konsen-

susrapporter, rapporter fra kliniske selskaber, Kliniske vejlednin-
ger, afdelingsinstrukser, plejeplaner, registreringsskemaer, 
kliniske databaser, beskrivelser af forløb eller kliniske flows, case 
studier, resultat af workshops, personlig erfaring, artikler og af-
handlinger, lærebogsmateriale. 

 
3. Niveau for konsensus, for eksempel international, national, regi-

onal, lokal. 
 

4. Prioritering efter vigtighed i projektet, bl.a. på grundlag af evi-
densgrundlaget og konsensus, for eksempel prioriteret fra 1 til 3. 

 
5. Reference til bestemte kapitler eller afsnit, hvis ikke hele mate-

rialet benyttes 
 

6. Dato for registrering samt den person der står for den pågæl-
dende registrering 
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9.2 Bilag 3.2: Skabelon for flowdiagrammer 

 
 

Skab o m elon f r flowdiagra
 

Anvendes til at begynde eller slutte
diagrammet. 

s: Startb ingelse: Diagnose=AK

Anvendes til at beskrive enhver tænkelig 
oces. Eks odtagelse af patient

Anvendes ti  at beskrive en beslutn gsvej 
ellem 2 e r flere muligheder. 

Eks: Mistanke om NSTEMI?

des til kommentarer til forståelsen af 
grammet. Eks: Der er ikke dokumentation…

 et forløb i 

Ek et S

pr : M

l
lle

in
m

Anven
dia

Kommentar

Terminator

Proces

Beslutning
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9.3 Bilag 3.3: Skabelon for dataanalyse 

 

Skabelon for SFI Dataanalyse 
 

Nr Kort navn Besk s 
Beslutningspunkt 
Dataelement 

rivelse Proce
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9.4 Bilag 3.4: Skabelon for GEPJ mapning 

 

Skabelon for mapning til GEPJ 
 

Diagn nd 
 
 

ose/ Tilsta

Inter-
ven-
tions-
niveau 

Intervention 
 

Operationelt 
mål for 
intervention

Resultat for 
intervention 

Udfaldsrum 
for resultat 
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9.5 Bilag 3.5 Skabelon for mapning til  terminologi 

 

Ska gi belon for mapning til terminolo
 

Nr Kort navn Diagnose 
Intervention 
Resultat 

Begrebs ID 
og beskri-
velses ID 

Kode navn 
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9.6 Bilag 3.6 Skabelon for specifikation af standardplan 

 

Skabelon for Standardplan 
 

Indikation for g (se er
 
 
 
 
Kontraindikationer: 
 
 
 
 
 
Aktiviteter i planen (navnet på de(n) aktiviteter(er) som indgår): 
 
 
 
 
 
Beslutningspunkter: (beslutninger som medfører at dele af planen 
udføres)  
 
 
 
 
Prioritering af aktiviteter/beslutninger: (en bestemt sekvens, udføres i 
parallel) 
 
 
 
 
Operationelle mål: 
 
 
 
 
Sted for udførelse og producent: 
 
 
 
 
Sundhedsfaglig evidens: 
 
 
 
 

igangsætnin  diagnostisk ov vejelse): 
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9.7 Bilag 3.7 Skabelon for specifikation af standardaktivitet 

 

Skabelon for Standardaktivitet 
 

Kontraindikationer: 
 
 
 
 
 
 
Resultater i planen (navnet på de(n) standardresultat(er) som indgår): 

rioritering af aktiviteter/beslutninger: (en bestemt sekvens, udføres i 
arallel) 

elle mål: 

ted for udførelse og producent: 

 
 
 
 
 
 
 
P
p
 
 
 
 
 
 
 
Operation
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedsfaglig evidens: 
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9.8 Bilag 3.8 Skabelon for specifikation af standardmål 

 

Skabelon for Standardmål 
 

Plan/aktivitet som målet stammer fra (se standardplan/aktivitet) 

perationelt mål  (tekst, værdi, enhed) (se standardplan/aktivitet) 

ammenligning (manuel, automatisk, interval) 

onsekvens af mål opfyldt (ny diagnose/ intervention, alarm) 

IKKE opfyldt (ny diagnose/intervention, alarm) 

 
 
 
 
 
O
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
K
 
 
 
 
 
Konsekvens af mål 
 
 
 
 
 

 
 

Udvikling af Sundhedsfagligt Indhold i EPJ Side 91/102 



MEDIQ  
 

9.9 Bilag 3.9 Skabelon for specifikation af resultat 

 

Skabelon for Standardresultat 
 

Aktivitet som resultatet stammer fra (se standardaktivitet) 
 
 
 
 
Datatype: (Alfanumerisk, billede, biosignal, dokument, lyd..) 

åle-enhed (mmHG, kg, cm…) 

illægsinformationer: (metode for måling, etc.) 

ormal-værdier (min. max.) 

ddateres sammen med (list resultater, skitsér skema): 
 
 
 
 
Præsenteres sammen med (list resultater, skitsér skema) 
 
 
 
 
Konsekvens af resultat (ny diagnose/intervention, alarm) 
 
 
 
 

 
 
 
M
 
 
 
 
T
 
 
 
 
N
 
 
 
 
Del af sammensat/beregnet resultat (list resultater, formel) 
 
 
 
 
In
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9.10 Bilag 3.10 Skabelon for beslutningspunkt  

 

Skabelon for beslutningspunkt 
 

Beskriv beslutningen: (Hvad er udfaldsrummet) 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er grundlaget/kriterierne for beslutningen (diagnoser, resultater): 

linisk logik: (Hvordan bruges grundlaget/kriterierne for at vælge et 
dfaldsrum) 

videns: (henvisning til evidens – referenceprogram, instruks, klinisk 
raksis, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
K
u
 
 
 
 
 
 
 
E
p
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9.11 Bilag 3.11 Skabelon for arbejdsgangsanalyse 

Personalekategori 1 Personalekategori 2 Personalekategori n

 

MBOL Forklaring 
 

SY

 

 
Aktivitet 

 

 
Papirbaseret patientjournal 

 

 
Dokument, der ikke er indeholdt i 
patientjournalen  

Aktivitet

PPJ
 

Doku-
menter
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Arkivering 

 

 
Elektronisk patientjournal 

 

 
Hands off. 
 

 

 
Blodprøvetagning 

 

 
Diktering 

 

 
Anvendelse af fax 

 

 
Telefonering 

 
 

Arkiv

EP
J

!

Fax
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9.12 on for identifikation af indikatorer Bilag 3.12 Skabel

 

Skabelon for en klinisk indikator (oversigt) 
 

RESULTATINDIKATORER 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESINDIKATORER 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUKTURINDIKATORER 
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9.13 Bilag 3.13: Indikatorspecifikationsskabelon 

 

Skabelon for en klinisk indikator (detalje) 
 

INDIKATOR NAVN:  
INDIKATORTYPE:  
Nummer Betegnelse Beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KLINISK DEFINITION 
Nummer Beskrivelse 
  

INDIKATOR DEFINITION 
Nummer Beskrivelse 
 
 
 
 
 

 

DATASÆT (list de nødvendige dataelementer): 
 

 

 
 

BEGRUNDELSE FOR AT ANVENDE INDIKATOREN 
 
 
 
REFERENCER 
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10 BILAG 4: INDIKATOR SPECIFIKATION  

I H:S  
sundhedsfa

er31: 

• Almindelig daglig livsførelse 
• Balance 
• Styrke 
• Funktionsevne 
• Ernæring 
• Fald 

det følgende er vist de tilgrundliggende specifikationer for ernærings-

lse 
• BMI ved udskrivelse 
• BMI ændring 

 

Navn og definitioner  

har Enhed for Klinisk Kvalitet i samarbejde med det geriatriske
glige råd udarbejdet og implementeret indikatorer, der 

dækker følgende områd
• Depression 
• Demens 

 
I 
indikatorerne: 

• BMI ved indlægge

Ernæring  Område Nr. 7 
Begrundelse Underernæring er udbredt hos ældre og har stor indflydelse på 

den generelle funktionsevne. Tilstanden kan bedres ved relevant 
diagnostik og intervention. Effekten af interventioner til forbed-
ring af patienternes ernæringstilstand er derfor et afgørende 

andlingen. resultat i ældrebeh
Klinisk f ernæringen anvendes Body Mass Index. Fortolk-

ning: BMI <24 er undervægtige, BMI mellem 24 og 29 er 
normalt og BMI >29 er overvægtigt. 

 definition Til vurdering a

Indikator 
definition 

Navn Ernæring 

 Kort navn BMI 
 Klasse  Behandlingskvalitet.  
 Type Kontinuert variabel. 
 Måling Ved indlæggelsen og udskrivningen 
 Tæller Ikke relevant 
 Population  Alle indlagt mindst 10 dage på geriatrisk 

afdeling (heldøgn/deldøgn) 
 Grænse ind nedre 10  
 Grænse ind øvre 65 
 Grænse ud nedre 10  
 Grænse ud øvre 65 
 Grænse ændring 

nedre 
-10 

                                            
 Internt arbejdspapir for specifikation af klinisk database for alle geriatriske patienter i H:S, H:S 

or Klinisk Kvalitet, august 2004 

31

Enhed f

Udvikling af Sundhedsfagligt Indhold i EPJ Side 98/102 



MEDIQ  
 

 Grænse ændring øvre 10 
 Dato regel indscore Scoret inden 4 hverdage efter  

indlæggelsesdagen 
 Dato regel udscore   Scoret højst 7 dage før udskriv-

ningsdagen 
 Dato regel forskel  Mindst 7 dage mellem ind- og 

udscore 
 Advarsel  Ind < 16 og > 40 

 Ud < 16 og > 40 
 Ændring > +/- 5 

 Afgrænsning  Ikke døende 
Ikke bevidstløs de første 3 dage 

 Dækning HS og Landsdækkende 
 

Angivelse af 
 7.1 7.2 7.3 

dataelementer 

(BMI indlæggelse) (BMI udskrivelse) (BMI forskel) 
CPR-nummer X  X  X 
Afsnit X  X  X 
Dato indlæg egels  X   X 
Dato udskriv e els  X  X 
Generel eksk iolus n X  X  X 
BMI score ind X    X 
BMI dato ind X   X  
BMI score ud  X  X 
BMI dato ud  X  X  

Beskrivels

NR Unik 
ID Felt 

e af de enkelte dataelementer 

Navn Felt 
indhold 

For
kor
tel- Type Format Udfald 

se 

  o
numm
Pers n-

er  CPR Tekst A10  

  Afdeling  AFD 8  Tekst A

1. F6 Generel 
ekskl

Generel 
lusion  Radio Tekst Ja 

Nej usion eksk

2. F7 Ekskl
onsår

Eksklusi-
årsag  

ende 
vidstløs første 7 usi-

sag ons Radio Tekst dage 
Indlagt < 8 dage 

Dø
eB

Andet 

3. F54 BMI  e Tekst Sengebunden 
Ikke målt 

BMI List

Indgår, test gennem-
ført 

4. F55 Højde  st Decimal   Højde Tek
5. F56 Vægt  st Decimal   Vægt Tek
6. F57 BMI s  st Decimal  core BMI score Tek

7. F58 Dato B Dato BMI  Tekst Dato  MI 
score score 
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Feltvalider g gler 
R Unik 

ID 
Navn Code 

inger og  beregnin sre
N Code If Vis WAR 

 F54 BMI 
lue(<$SKGERIATR

If va-
GERIATR
 2 Then

  Result = P 
Else 

End if 

6$>) 

P = va-  

I.F54$>)  

lue(<$SK
I.F6$>) =

  Result = "" 

R  
va-

 

lue(<$SKGER
IATRI.F
= 2 

 F55 Højde 
lue(<$SKGERIATR
I.F55$>)  

lue(<$SKGERIATR
I
Then 
  Result =
Else 
  Result =
End if 

A = v
lue(<$SKGER
IATRI.F55$>)

 convert-
meric(A) 

If B >= 100 
 B

  Result = 
True 
Else 
  Result = 
False 
End if 

va-
lue(<$SKGER
IATRI.F54$>) 
= 11 AND 

R
) 

 AND 

(<$SKGER
RI.F57$>) 
" 

lue(<$SKGERIATRI.
F55$>) 
B = convertNume-
ric(A) 
If B =< 145 Then 

ning(
at patienten ikke er 
højere"
Elseif B >= 200 
Then 
  Result = War-
ning("Er det korrekt 
at patienten er så 
høj") 
End if 

P = va- a- R  A = va-

 
If va-

B =
Nu

.F54$>) = 11 AND
240 The

 P 

 "  "

 =< 
n 

lue(<$SKGE
RI.F6$>

va-

IAT
= 2
a-v

lue
IAT
= "

  Result = War-
"Er det korrekt 

) 

 F56 Vægt P = va-

I.F56$>)  
 

$
I.F54$>) = 11 

en 
su = P 
 

esu = "" 
d if 

A = va-

convert-
er

 B =< 
250 Then 

Resu
alse 

End if 

R  

lue(<$SKGER
IATRI.F54$>) 

 

lue(<$SKGER
IATRI.F6$>) 

ND 

$SKG
57$

A = va-
lue(<$SKGERIATRI.
F56$>) 
B = convertNume-

 
< 40 Then 

  Result = War-
ning("Er det korrekt 
at patienten ikke 
vejer mere") 
Elseif B >= 160 
Then 

"Er det korrekt 
 så 

lue(<$SKGERIATR lue(<$SKGER va-

If va-
lue(< SKGERIATR

Th
  Re
Else

lt 

  R lt 
En

IATRI.F56$>)
B = 
Num
If B =
AND

ic(A) 
> 25 

  Result = 
True 
Else 
  
F

lt = 

= 11 AND
va-

= 2 A
va-
lue(< ER
IATRI.F
= "" 

>) 

ric(A)
If B =

  Result = War-
ning(
at patienten vejer
meget") 
End if 

 F57 BMI 
score 

A = convertNu-
meric(value(<$SK
GERIATRI.F55$>)
) 
B = co u-
meric(value(<$SK

) 
 

$

AND va-

B = convert-
Nu-
meric(value(

$SKG
I.F57

If B >= 10 
ND B

Resu
rue 

Else 
Resu

False 

R  
va-
lue(<$SKG

6$>
D 

va-

 

lue(<$SKGER
F54$ ) 

= 11 

.

 = convertNume-

 10 AND B 
=< 15 Then 
  Result = War-
ning("Er det korrekt 
at BMI ikke er 
højere") 
Elseif B >= 40 AND 
B =< 65 Then 

nvertN

GERIATRI.F56$>)

If va-
lue(<
I.F54$>) = 11 

SKGERIATR

<
R

ERIAT
$>)) 

A  =< 65 
Then 
  lt = 
T

  lt = 

ER
) 

<$SKGERIATRI
F57$>) 
BIATRI.F

= 2 AN

lue(<$SKGER
IATRI.F57$>) 
=> 0 AND
va-

IATRI. >

A =
lue(

 va-

ric(A) 
If B >=
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lue(<$SKGERIATR End if 
I.F6$>) = 2 AND 

5 AND B 
=< 250 AND A 

AND A 

SKGERIATR

  Result = War-
ning("Er det korrekt 

er så høj") 
End if 

B => 2

=> 100 
=< 240 Then 
  V = va-
lue(<$
I.F56$>) 

at BMI 

 F58 Dato 
BMI 
score 

IATR
$>)  

KGERIATR

Result = P 

A = va-
lue(<$SKGER
IATRI.F3$>) 
B = va-
lue(<$SKGER

8$>)

 

R  
va-
lue(<$SKGER
IATRI.F6$>) 
= 2 AND 

<$SKGER

<$SKGER

A = va-
lue(<$SKGERIATRI.
F3$>) 
B = va-
lue(<$SKGERIATRI.

kday(A) < 
) 

en 

r 

 fra 
n 

ingdagen") 

P = va-
lue(<$SKGER
I.F58
 
If va-
lue(<$S
I.F54$>) = 11 
Then 
  
Else 
  Result = "" 
End if 

IATRI.F5
 
If diffDay(A, 
B) => 0 Then
  Result = 
True 
Else 
  Result = 
False 
End if

va-
lue(
IATRI.F57$>) 
>0 AND 
va-
lue(
IATRI.F54$>) 
= 11 

F58$>) 
If Weekday(A) > 3 
AND Wee
7 AND diffDay(A, B
> 5 Th
 Result = Warn-
ing("Er datoen fo
scoringen korrekt? 
Der er mere end 3 
hverdage
indlæggelsesdage
til scor
ElseIf Week 
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Indikatoralgoritme for ændring af BMI under indl

 

æggelse 
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