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1 Kontekst for projektet 
Gatewayen består af en snitflade, som de enkelte fagsystemer afleverer data til. Snitfladen profileres efter 

HL7 FHIR, som er en international standard for udveksling af sundhedsdata.  For at få det optimale ud af 

snitfladen, skal den på sigt være kompatibelt med øvrig arkitektur på sundhedsområdet med henblik på at 

sikre én fremtidssikret snitflade med minimale tilpasninger ift. den fællesarkitektur og hos kommuner og 

andre sundhedsaktører. Derfor iværksættes der sideløbende med gatewayen et projekt, som udvikler et 

proof-of-concept for en fælleskommunal FHIR-profilering for udveksling af data på sundheds- og 

ældreområdet. 

2 Projektets leverance 
Dette afsnit er en kortfattet præcisering af projektets leverance. Projektindholdet uddybes i efterfølgende 

afsnit. 

Formålet med projektet er at levere en fælleskommunal informationsstandard for udveksling af data på 

sundheds- og ældreområdet. Informationsstandarden skal blandt andet sikre: 

• at data indsamlet i en kommune kan anvendes i en anden kommune, af sundhedsvæsenets parter, 

eller af borgeren selv, så indsamlet data understøtter borgerens behandling og pleje, uanset den 

organisatoriske kontekst. 

• at kommunerne på baggrund af de indsamlede data opnår overblik over den service, de leverer til 

borgerne. 

• at kommunernes datagrundlag bliver sammenlignelige. 

Informationsstandarden baseres på den internationale standard HL7 FHIR, og i projektet udvikles derfor en 

række fælleskommunale FHIR-profiler. FHIR-profiler er specialiseringer af internationale sundhedsfaglige 

HL7 ressourcer til bestemte use cases. For eksempel vil FHIR ressourcen ”Condition” sandsynligvis i dette 

projekt blive specialiseret til en ”DK_kommunal_tilstand”. 

For at kvalificere FHIR-profilerne indsamles information om eksisterende data fra kommuner og 

leverandører, og informationsbehovet afdækkes ved primære og sekundære potentielle dataanvendere. 

For at sikre højt fagligt niveau af FHIR-profileringen og sammenhæng med MedCom’s og 

Sundhedsdatastyrelsen’s igangværende initiativer tilknyttes en rådgivningsgruppe, og FHIR-profilerne 

evalueres både indholdsmæssigt og teknisk. Der suppleres med vidensløft og implementeringsstøtte til 

sektoren, blandt andet: 

• Undervisning i formålet med en fælleskommunal informationsstandard, og betydning af valget af 

HL7 FHIR for projektet. Målrettet kommunerne. 

• Vejledning til implementering. Målrettet leverandører og kommuner 

Projektets leverance er således et antal FHIR-profiler, som er evalueret af og kommunikeret til projektets 

parter og indstillet til godkendelse i ”Det rådgivende udvalg for standarder og arkitektur” (RUSA). 

3 Baggrund 
Her uddybes behovet for en fælleskommunal informationsstandard. KL’s eksisterende 

dokumentationsmodeller tillader et fortolkningsrum, der kan udfordre et sammenligneligt datagrundlag. 

Desuden er den eksisterende praksis, hvor integrationer specificeres i enkeltprojekter uhensigtsmæssigt, 

fordi det ikke er ressourceeffektivt. 



3.1 KL’s nuværende standardisering af det fælleskommunale område 
KL har arbejdet med digitalisering af det fælleskommunale område via FSIII og FFB siden 2013. Konkret har 

KL beskrevet modeller for dokumentation, herunder udfaldsrum for tilstande og indsatser, krav om fast 

myndighedsopfølgningsdato osv. i projekter indenfor områderne hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning, 

forebyggelse blandt kronikere, samt det sociale voksenområde. 

Arbejdet med de forskellige områder er allerede koordineret på tværs, ved at der er valgt en ensartet (men 

ikke fuldstændig ens) dokumentationsmodel, og brugt samme terminologi i fx tilstandslister. 

Forskelligheder i dokumentationsmodellerne, er udtryk for faglig forskellighed. 

Der foreligger dog ikke en samlet informationsmodel for nuværende digitaliseringsprojekter på sundheds- 

og socialområdet i kommunerne, hvilket betyder at de enkelte leverandører selv fortolker KL’s beskrivelser 

af, hvad dokumentationsmodellen skal indeholde af information.1 

3.2 Integrationsudfordringer: Når kommunale data anvendes udenfor kommunen 
Kommunale data fra sundheds- og ældreområdet anvendes allerede i dag, udenfor den kommune, der er 

datakilde. F.eks. videregives information til Danmarks Statistik og FLIS, der foregår beskedudveksling via 

MedCom beskeder, og data fra kommunerne indgår i ”Samlet Patientoverblik”. 

Det meste af denne udveksling, tager ikke udgangspunkt i kommunernes nye måde at organisere data på 

efter indførelse af de fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Kommunerne har derved ikke mulighed for 

at reflektere over, hvordan data ser ud på tværs, hvilket man ellers ved, fx fra de danske kvalitetsdatabaser, 

ofte er løftestang for at styrke sammenligneligheden. Det betyder også, at den kvalitetsforbedring som 

udnyttelsen af denne data ville medføre ikke er realiseret, og at viden om hvilken data kommunerne råder 

over ikke er nået ud til sundhedsvæsenets øvrige parter. 

Et af de første initiativer, der rammer denne virkelighed, er projektet ”Synlige Kommunale Sundheds- og 

Ældredata”, herefter omtalt som gatewayprojektet, som skal gøre det muligt at benchmarke på tværs af 

kommuner med henblik på styring og kvalitetsudvikling på sundheds- og ældreområdet vha. FLIS. Projektet 

fokuserer i første omgang på udvalgte FSIII-data, nemlig helbredstilstande, funktionsevne, indsatser (niveau 

2) og funktionsevnetilstande. Det smalle sigte giver to udfordringer. For det første, løser det kun meget 

begrænset udfordringen med fortolkningsrummet i de kommunale dokumentationsmodeller. For det 

andet, løser dette ikke at, der fortsat skal integreres til kommunernes data på en løsrevet måde. Det er et 

problem, fordi kommunerne potentielt kommer til at betale for en række - sandsynligvis næsten ens – 

snitflader i deres EOJ-systemer. 

Opsummeret er baggrunden for projektet altså: 

• At de kommunale dokumentationsmodeller har et fortolkningsrum, der er problematisk for datas 

sammenlignelighed 

• At der er manglende viden om hvilken data kommunerne råder over. Dette medfører at integration 

op mod kommunens data risikerer at blive uensartet, og gentagende, hvilket kan blive en betydelig 

udgift for kommunerne. 

                                                           
1 Der foreligger en delvis model i form af et udvekslingsdatasæt og vejledning til brug af FSIII i indlæggelsesrapporter, 
udviklet af MedCom. Udvekslingsdatasættet er en OIO-XML som kan udveksles på sundhedsdatanettet via VANS. 



4 Formål og afgrænsning 
I dette afsnit uddybes formål, inklusive gevinster på både kort og lang sigt. Desuden afgrænses projektets 

scope. 

4.1 Formål 
Formålet med dette projekt er: 

At udvikle en fælleskommunal informationsstandard for udveksling af data på sundheds- 

og ældreområdet 

De væsentligste gevinster ved en fælleskommunal informationsstandard for udveksling af kommunale data 

er, at en sådan model løser de to udfordringer blev påvist i foregående afsnit. 

• Standarden nedbringer omkostningen betydeligt, når der skal laves integrationer til andre 

systemer eller laves nye projekter, hvor kommunale data har en central betydning. 

• Standarden begrænser de kommunale dokumentationsmodellers fortolkningsrum 

Gevinsterne skal ses i lys af konsekvenserne af ikke at have en fælleskommunal informationsmodel. I et 

sådant scenarie skal der bygges separate snitflader, hver gang det offentliges øvrige aktører har behov for 

sundhedsdata, hvilket ikke er omkostningseffektivt. 

Desuden, hvis fortolkningsrummet ikke begrænses, bliver data ikke sammenlignelig på tværs af kommuner. 

Konsekvenser er f.eks: 

• Nationale statistikker og databaser fx Danmarks Statistik og LPR ikke giver et retvisende billede af 

den kommunale praksis.  

• Kommunerne har begrænset mulighed for at bruge hinandens effektive interventioner. Fx hvis et 

kvalitetsudviklingsprojekt i kommune A har nedbragt forekomsten af tryksår med 30%, så kan vi 

kun måle om den samme intervention virker i kommune B, hvis tryksår registreres på samme 

måde. 

4.2 Langsigtede gevinster ved en fælleskommunal informationsmodel 
Udover de to nævnte kortsigtede gevinster, vil en ensartet struktur på basis af en informationsmodel lette 

muligheden for udveksling af data til både primær og sekundær brug. 

Ensartet struktur gør det muligt at udveksle borgerjournaler. Dette er især værdifuldt i overgange med 

særlig kompleksitet fx når en ældre borger med hukommelsesproblemer flytter fra eget hjem, til 

plejecenter i en anden kommune, eller når unge psykiatriske patienter med støtte i hjemmet flytter 

kommune. Dette er også kernen i migrering af borgerjournaler, der gør det muligt at nedbringe 

omkostninger ved skift af leverandør. 

Profilerne bliver også vigtige som led i at give andre sektorer adgang til kommunale data fx praktiserende 

læger, speciallæger, og hospitaler. Det langsigtede mål er, at lægerne kan dykke ned i specifikke, faglige 

dele af kommunens journaler.  



Det er også væsentligt at profileringen understøtter borgers egen adgang til sundheds- og 

socialinformation. At dele information med borgere er en forudsætning for (men ikke tilstrækkeligt for) 

patient empowerment og ansvar for egen sundhed i befolkningen.  

Profilerne skal desuden indramme data på en sådan måde, at data, ud over det der allerede er inkluderet i 

gatewayprojektet, kan indgå i statistik, der kan belyse folkesundheden såvel som være et 

kvalitetsudviklings- og styringsredskab. Desuden kan det på sigt være muligt at udvikle IT-understøttet 

forbedring af social- og sundhedsindsatser vha. AI og beslutningsstøtteteknologier. Projektets gevinster 

opsummeres i figur 1. 

 

 

Figur 1 - Projektets gevinster. Blå ovaler illustrerer de kortsigtede gevinster, og hvide ovaler de langsigtede. 

 

4.3 Projektets afgrænsning 
Dette projekt fokuserer på afdækning af behov, modenhed og krav samt udvikling og evaluering af den 

fælleskommunale informationsmodel, dvs. at projektet er et proof-of-concept på en fælleskommunal 

informationsmodel. Der tilbydes vidensløft og implementeringsstøtte til projektets parter mhp. at 

planlægge eller direkte realisere ovenstående mål, og modellen indstilles til godkendelse i RUSA. Hermed 

afgrænses der fra egentlig systemudvikling, organisatorisk implementering og sikkerhed. I nedenstående 

tabel beskrives projektets afgrænsning i flere detaljer 

 

 



Afgrænsning Begrundelse/forudsætning 

Projektet arbejder hen 
imod en 
fælleskommunal 
informationsmodel. 

Projektet har som mål, at løsningen omfatter både primær og sekundær 
anvendelse af kommunale data, men det præcise antal use cases, som 
omfattes af projektet, fastlægges efter en initierende analyse som forelægges 
styregruppen. Eksempler på primære use cases er deling af 
monitoreringsdata fx blod glukose mellem plejecentre og praktiserende læge. 
Eksempler på sekundære use cases er integration til LPR3 via alignment 
mellem LPR3’s model og den fælleskommunale FHIR-model.  

Projektet løser ikke en 
specifik borgerrettet 
udfordring. 

Projektets mål er ikke at løse en borgerrettet udfordring, men at sikre at den 
grundlæggende infrastrukturs kvalitet, så der fremtidigt er data til vores 
statistikker og kvalitetsudviklingsprojekter, og at der ikke skal investere i 
snitflader uden at de refererer til en central informationsmodel. Dog kommer 
projektet til at demonstrere værdi ift. konkrete use cases i sin evalueringsfase, 
se afsnit 8.5 
  

Projektet omfatter 
modellering ikke 
systemimplementering 
 

Projektets mål er at udvikle en informationsmodel. Der bygges derfor ingen 
konkrete snitflader i projektet. Dog omfatter projektets evaluering i begrænset 
omfang implementering i samarbejde med MedCom.  

Projektet fokuserer på 
at gevinstrealisere ift.  
fremtidige snitflader, 
ikke de snitflader der 
allerede eksisterer. 
  

Den forretningsmæssige gevinst ligger ikke i at kunne udveksle de 
informationer der allerede udveksles, på en ny måde. Gevinsten ligger i 
fremtidige integrationer kan tage udgangspunkt i en veldefineret model, og 
dermed kan omkostningerne nedbringes. 

Projektets indflydelse 
på datakvalitet er 
begrænset til 
specifikationer for 
udvikling af fælles 
datasæt. Datas validitet 
til brug for 
sammenstilling af data 
på tværs – fx inddatas 
komplethed, ensartet 
registreringspraksis 
m.m. – er udenfor 
projektets indflydelse. 

En forudsætning for at teste datas kvalitet til valide sammenligninger på tværs 
og over tid er, at data indsamles over en længere tidsperiode og er af en vis 
volumen før der kan observeres stabile datamønstre og normale afvigelser. 
  
Den organisatoriske implementering af FSIII, dvs. forankring af nye 
arbejdsgange jf. FSIII metoden og i forlængelse heraf implementering af nye 
registreringer, forventes ved udgangen af 2018 at være udrullet i 3/4 
kommunerne (kompletheden er ukendt). Ved projektets afslutning vil der 
derfor ikke være tilstrækkeligt med data til at kunne teste validiteten af data til 
brug for fx benchmarking formål. 

 

5 Valg af retningslinjer og standarder for informationsmodellering 
I dette afsnit begrundes projektets valg af retningslinjer og standarder for arbejdet med 

informationsmodelleringen, fordi de sammen med behov, formål og gevinster, som tidligere er beskrevet, 

danner grundlag for projektets indhold. Øvrig metode fx for informationsindsamling, beskrives som del af 

projektets leverancer i afsnit 8. 

Dette projekt tager på overordnet niveau udgangspunkt i ”Fællesoffentlige regler for begrebs- og 

datamodellering”, der beskriver almindelig god modelleringspraksis. Desuden arbejdes der på konceptuelt 

niveau og på begrebsniveau i forlængelse af et eksisterende begrebsbase arbejde og domæne analyse 

modeller. De danske modeller er baseret på dansk afklaringsarbejde, HL7 v3 Domæne analyse modeller, 

HL7 v3 RIM samt ISO-standarden Contsys. Projektets konceptuelle modeller udvikles som UML-

klassediagrammer, som fastsat i ovenstående. 



HL7 FHIR er valgt på baggrund af en analyse af informationstandarder i dansk kontekst. Denne er 

opsummeret i Appendiks 1. Hovedbegrundelsen for valget af FHIR er at der fremtidigt er behov for 

fleksibilitet både ift. arkitektoniske paradigmer og det indhold der udtrykkes. Kommunerne har i første 

omgang brug for at kunne udtrykke en model for, hvordan fælles information KAN udtrykkes, NÅR behovet 

for en ny snitflade melder sig. Den arkitektoniske vision er, at de fælleskommunale informationsmodeller, 

er brede modeller, og at instanser kan tilføjes yderligere begrænsninger (constraints) ifm. at der opstår 

flere snitflader, der evt. har mere begrænsede profiler. Det vil medføre væsentligt mindre tilpasning og 

færre afhængigheder, end hvis der løbende skulle vedligeholdes separate, men faste kommunale 

snitflademodeller. 

Således understøtter projektets informationsmodellering kommunernes vision om, at fremtidig skalering af 

datakilder skal kræve et minimum af tilpasninger hos leverandører, hvilket bør medføre færre udgifter for 

kommunerne. Samtidigt er HL7 FHIR let at tilgå for alle leverandører, hvilket gør kommunerne mindre 

afhængige af bestemte leverandører, dvs. det bliver lettere for kommuner at skifte til andre leverandørers 

produkter eller tilkøbe tredjeparts leverandører.  

6 Målbillede 
De konkrete valg af retningslinjer og standarder, gør det muligt at præcisere, at den fælleskommunale 

informationsmodel som udvikles i projektet, udgøres af: 

• Et sæt af FHIR-profiler for det fælleskommunale område, der, hvor det er muligt, har sit 

begrebsmæssige udgangspunkt i en eksisterende dansk Domæne Analyse Model 

Denne præcisering, gør det muligt at opstille projektets målbillede. Her er der dog fokuseret på de 

kortsigtede gevinster. Målbilledet der medtager de langsigtede gevinster, er ikke beskrevet yderligere, end 

hvad der blev beskrevet i afsnit 4.2.  

De mål der styres efter indenfor projektperioden udgøres hermed af følgende: 

Succeskriterie 1: At en konceptuel model og fælleskommunale FHIR-profiler udvikles under hensyntagen til 
formålet om ensartet struktur af data på sundheds- og ældreområdet. Konkret betyder det: 
 

• At udvikle HL7 FHIR-profiler, der indholdsmæssigt dækker kommunernes fagdata indenfor ældre, 
sundhed, og socialområdet. Selv om der er tale om kildedata begrænses de til den information, der 
har værdi ift. 

o Borgers egen adgang til sundheds- og socialinformation. Her tænkes særligt på den 
information, der i fremtiden skal være på Sundhedsjournal 3.0 

o Statistik og folkesundhed. Herunder tænkes særligt på de data, der fremtidigt kan få 
betydning for nationale registre så som Landspatientregisteret, men også de kliniske 
kvalitetsdatabaser, som kommunerne indberetter til 

o Udveksling af borgerjournaler mellem kommuner 
o Borgeres overgange mellem sektorer. Her tænkes særligt på sundhedsvæsenets øvrige 

aktører (fx praktiserende læger, speciallæger, og hospitaler), eksempelvis som udtrykt i 
projektet ”Program for et samlet patientoverblik” 

o IT-understøttet forbedring af sundhed. Sikre at data kan anvendes til udvikling af evidens 
og/eller IT-understøttet pleje- og behandlingsvejledninger fx vha. AI og beslutningsstøtte 
teknologier. 

 



Succeskriterie 2: At FHIR-profilerne gøres kompatible med øvrig arkitektur på sundhedsområdet med 

henblik på at sikre en bæredygtig og fremtidssikret snitflade med minimale tilpasninger ift. øvrig arkitektur 

hos kommuner og andre sundhedsaktører. Konkret betyder det:  

• HL7 FHIR-profilerne må ikke være i modstrid med, og skal udvikles i overensstemmelse med 
følgende (i prioriteret rækkefølge): 

o Den minimumsprofilering der laves i gatewayprojektet. Ideelt set udarbejdes profilerne på 
en sådan måde at instanser af kommunale data kan overholde både en gateway-profil og 
en kildedata-profil. 

o FSIII og FFB. 
o Den bedste viden om informationsmodellering som beskrevet i afsnit Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.. Det betyder at projektet orienterer sig mod den bedst 
tilgængelige internationale viden, men også at Sundhedsdatastyrelsens, MedComs og HL7 
Danmarks arbejde med CDA og FHIR-profilering samt modernisering af sundhedsIT 
infrastrukturen tages i betragtning. 

o Kommunernes eksisterende data og informationsmodellering. 
 
Succeskriterie 3: At FHIR-profilerne sikrer at fortolkningsrummet ieksisterende kommunale 
dokumentationsmodel FSIII begrænses. 

• Formater og anvendelse af modellens attributter specificeres i FHIR-profilerne og/eller den 
tilhørende user guide. 

• Der laves en teknisk specifikation af, hvilke valideringer data-instanser skal gennemgå for at være 
konform med en bestemt FHIR-profil, med henblik på at ensarte og lette implementering af 
datavalideringsmekanismer i nationale, såvel som leverandørløsninger.   

 
Succeskriterie 4: At FHIR-profilerne udarbejdes under hensyntagen til parternes krav, og at det 
efterfølgende bevises at de forskellige lovområder og faggruppers data kan rummes i profilerne. 
 
Succeskriterie 5: At det vises at FHIR-profilerne teknisk kan indgå i eksisterende teknisk infrastruktur for 
udveksling af data i sundhedsvæsenet, men også at de kan danne baggrund for en mere behovsstyret 
adgang til at trække information fra kommunerne, når der er brug for den. 
 
Succeskriterie 6: At kildedata profilerne gøres klar til at kunne optages i RUSA’s standardkatalog 
 
Succeskriterie 7: At viden om kildedata profilerne bliver udbredt, og at kommunerne og projektets øvrige 

parter er bekendte med det potentiale, som de er udtryk for. 

  



7 Interessenter og værdiskabelse 
I dette afsnit udføres en interessentanalyse, med fokus på: 

• Værdien for de enkelte interessenter 

• Hvilke konfliktpunkter der kan opstå, samt hvordan de kan løses 

• Hvordan de enkelte interessenter skal indgå i projektets organisering 

Afslutningsvis konkluderes der på interessentanalysen, med fokus på projektets kritiske afhængigheder og 

samarbejdspartnere. 

Interessent Værdi Mulige konfliktpunkter Håndtering af 
konfliktpunkter 

Involvering i 
projektets 
organisering 

Kommuner Minimere 
omkostninger til 
fremtidig 
integration. 
Nemmere 
migration af data 
ved nye udbud. 

At afsætte timer til 
deltagelse i projektet. 
At acceptere at 
delelementer i 
profileringen på sigt vil 
kræve ændring i EOJ-
systemernes 
snitflader. 
Håndtering af data der 
ikke er omfattet af 
FFB/FSIII. 

Tydelig 
kommunikation om, 
at projektets mål er at 
minimere fremtidige 
omkostninger, og at 
indlægge aktiviteter 
der sikre at ændringer 
i kildesystemer 
minimeres. 

En kommunal 
arbejdsgruppe 
involveres i 
projektets 
specificering af behov 
og indholdsmæssig 
evaluering. 
Arbejdsgruppen 
tilbydes et vidensløft 
så projektets værdi 
og ramme bliver 
tydelig. I gruppen 
indgår også en it-
arkitekt fra KL med 
indgående viden om 
den kommunale 
rammestruktur 

Sundhedsdata-
styrelsen 

Fremtidige 
fællesprojekter 
kræver ikke 
særskilte 
integrations-
løsninger 

FHIR-afklaring og 
nationalt 
profileringsarbejde 
foregår sideløbende. 
Der kan opstå krav, der 
efterfølgende skal 
indarbejdes i 
kildeprofilerne. 
Der foregår arbejde 
med indberetnings-
vejledning til en 
kommende 
indberetning af FSIII-
data til LPR. 

At sikre overlap af 
personer i nationalt 
profileringsarbejde og 
dette projekt, så dette 
projekt underlægger 
sig den bedste viden 
om brug af FHIR i DK. 
Indberetnings-
vejledningsarbejdet 
bør koordineres med 
dette projekt. 

Sundhedsdata-
styrelsen bliver del af 
Rådgivningsgruppen. 
Denne er især aktiv 
ift. at fastlægge og 
fastholde principper 
for profilering. 
Samarbejde op mod 
Indberetnings-
vejledningsarbejdet 
afklares i 
klargøringsfase. 
Der er personoverlap 
mellem dette projekt 
og sundhedsdata-
styrelsens 
arbejdsgruppen vedr. 
anvendelse af FHIR i 
DK  

MedCom Datagrundlaget er 
kendt ifm. 
fremtidige 
projekter, der 

FHIR-afklaring og 
nationalt 
profileringsarbejde, 
foregår sideløbende. 

Dette projekt 
underlægger sig den 
bedste viden om brug 
af FHIR i DK. Desuden 

MedCom bliver del af 
modellerings- 
rådgivningsgruppen. 
Denne er især aktiv 



anvender 
kommunale data 

Desuden er der i 
MedCom bekymring 
for, hvorvidt ”open-
ended” modeller, 
REST-baserede 
løsninger er det 
strategisk rigtige valg. 
Der findes ikke 
eksisterede teknisk 
infrastruktur, der 
understøtter dette. 

at dette projekt 
tilpasser sig MedComs 
ambitionsniveau ift. 
teknisk afprøvning, og 
kan gennemføres vha. 
eksisterende 
infrastruktur. 

ift. at fastlægge og 
fastholde principper 
for profilering. 
Desuden afklares 
tidligt i projektet 
hvordan, og i hvilket 
omfang MedCom 
bidrager til den 
tekniske evaluering. 

Gateway-
projektet 

Det kan sikres at 
minimums-
profilerne ikke har 
elementer, der 
bliver 
uhensigtsmæssige 
i takt med at andre 
kommunale 
områder og flere 
data skal stilles til 
rådighed.  

At kravet om 
færdiggørelse af 
minimumsprofilerne 
gør, at vigtige 
konklusioner fra dette 
projekt ikke tages i 
betragtning. 
Især sporene ”krav og 
data” og ”kildedata 
mhp. kravsp. fra EOJ-
systemer” er 
overlappende med 
aktiviteter i dette 
projekt. 

Sikre koordinering og 
lave en strategi for 
hvilke dele af 
profilerne, der kan 
udarbejdes 
uafhængigt af 
hinanden. Sikre, at der 
ikke er krav om 
nedarvning fra det 
ene sæt af profiler til 
det andet. 
Sikre at aktiviteter 
ikke foregår parallelt. 

Gatewayprojektets 
FHIR-medarbejder 
bliver del af 
modellerings- 
rådgivningsgruppen. 
 
Koordinere 
indsamling af krav, 
når dette vedrører 
datagrundlag og 
behov. 
 
Sørge for 
personoverlap, fx 
samme 
programledelse. 

Leverandører Har stor interesse i 
og bakker op om 
FHIR-projekter. 

Presses på prisen, hvis 
de én gang for alle 
stiller data til rådighed. 
De nuværende interne 
datamodeller ses som 
forretnings-
hemmeligheder.  

Den danske 
sundhedsIT sektor er 
meget vant til 
integrations-
projekter. Vil hellere 
tjene penge på at 
udnytte data end at 
lave integrations-
projekter. 
Sikre at 
leverandørerne kan 
videregive råd om 
datamodellering uden 
at afsløre forretnings-
hemmeligheder for 
konkurrenter 

Sørge for vidensløft 
og/eller 
implementerings-
støtte, der gør at 
leverandørerne ser 
projektet som en 
mulighed for at blive 
stærkere i FHIR. 
 
Opsamle viden og 
erfaring fra 
leverandørerne 
enkeltvis, frem for at 
samle dem til 
workshops eller 
arbejdsgrupper 
 

Tværsektorielle 
aktører 

Sammenhæng-
ende patientforløb 
på tværs af 
sektorer. Fx 
mellem kommuner 
og regioner og 
almen praksis. 
Fokus på at det 
rigtige data er til 
rådighed, og at der 

At den data, der er til 
rådighed, og den 
kvalitet det har, ikke 
svarer til de andre 
parters behov 
 
At profileringen 
kommer til at danne 
præcedens 

Behovsafklaring 
omfatter de 
tværsektorielle 
aktører, og det 
afdækkes i denne 
sammenhæng også, 
om der er diskrepans 
imellem den data 
kommunerne har ift. 
hvad der er behov for 

Klargøringsfasen 
omfatter analyse af 
kommunernes 
modenhed.  
En arbejdsgruppe 
sammensat af øvrige 
parter involveres i 
projektets 
specificering af 
behov, og 



ikke skal udvikles 
nye integrationer 
hver gang en part 
har brug for 
kommunale data  

i andre sektorer. 
Desuden redegøres 
for kommunernes 
modenhed ift. 
datakvalitet og 
datakomplethed mhp. 
at vurdere realismen i 
fremtidige fælles 
projekter 

indholdsmæssige 
evaluering. 

Sekundære 
dataanvendere 

Højt struktureret 
indhold, der 
passer til det 
indhold der 
kræves i 
kvalitetsdatabaser, 
Danmarks Statistik 
(og LPR, som dog 
også er nævnt 
tidligere) 

At den data, der er til 
rådighed, og den 
kvalitet det har, ikke 
svarer til de 
sekundære 
dataanvenderes behov 
 

Behovsafklaring 
omfatter sekundære 
formål, og det 
afdækkes i denne 
sammenhæng hvilke 
kommunale data, der 
svarer til de 
sekundære behov. 
Desuden redegøres 
for kommunernes 
modenhed ift. 
datakvalitet og 
datakomplethed mhp. 
at datamodtagerne 
selv kan vurdere, hvad 
det er sikkert at 
anvende data til. 

Klargøringsfasen 
omfatter analyse af 
kommunernes 
modenhed.  
En arbejdsgruppe 
sammensat af øvrige 
parter involveres i 
projektets 
specificering af 
behov, og 
indholdsmæssige 
evaluering. 

 

Interessentanalysen viser at projektet har en stor afhængighed af ”Synlige kommunale sundheds- og 

ældredata”/gateway-projektet, fordi profileringen skal koordineres. Der leveres input fra dette projekt ind i 

gatewayprojektet mhp. at understøtte kommunale behov og kommunale data i dette regi i et fremtidigt 

perspektiv. Især sporene ”krav og data” og ”kildedata mhp. kravspecifikation fra EOJ-systemer” er 

overlappende med aktiviteter i dette projekt. Der skal etableres en praksis så projekterne informerer og 

forbedrer hinanden. Ud over fælles programledelse og styregruppe, skal projektet organiseres på en sådan 

måde at bidrag fra kommunerne, og FHIR-profileringsviden ikke skal indsamles i parallelle processer.  

Ift. FHIR-profilering er Sundhedsdatastyrelsen og MedCom vigtige medspillere. Det er vigtigt, at der ikke 

skabes en konkurrencesituation, og at det gøres klart, at dette projekt underlægger sig den bedste viden 

om brug af FHIR i DK. Derfor inviteres Sundhedsdatastyrelsen og MedCom ind i klargøringsfasen, og der 

etableres en rådgivningsgruppe, der forholder sig til principper for modellering, og deres overholdelse. 

Sammenhængen til Sundhedsdatastyrelsens arbejdsgruppen vedr. anvendelse af FHIR i DK sikres yderligere 

ved at der er sikret personoverlap. 

Omfang og ambitionsniveau for den tekniske evaluering er afhængig af en stærk koordinering med 

MedCom, og det ses som kritisk for projektet at trække på deres erfaring. Der koordineres med MedCom 

mhp at projektet bliver en naturlig del af MedComs modernisering af sundhedIT infrastrukturen, og dermed 

er omfattet af MedComs arbejde i 2020 som beskrevet i MedCom 11. 

Leverandørernes medvirken er kritisk. Vurderingen er, at de ikke vil dele deres viden, hvis man samler dem 

til en workshop. Ved at mødes med leverandørerne enkeltvis, kan man diskutere i hvilket omfang og form 

deres viden må deles. Og selv om der er viden der forbliver fortrolig, kan man alligevel modellere på en 

måde, så man kender omfanget af ændringer det kræver i leverandørernes systemer. Hvis man kan 



begrænse de nødvendige ændringer, kan man også begrænse den ekstraregning, som leverandørerne 

senere vil sende til kommunerne. 

  



8 Leverancer og kvalitetskrav 
Projektets leverancer illustreres i nedenstående aktivitetsfigur. 

 

Figur 2 - Aktiviteter og deres indbyrdes afhængigheder 

Leverancerne er udspecificeret i det følgende: 

8.1 Klargøring 
 

Projektinitiering 

• Afklaring af samarbejdsflader med MedCom og Sundhedsdatastyrelsen 

o Hvad skal projektet være opmærksomme på? Hvor tæt har de behov for at følge projektet? 

Hvad er deres interesser i projektet? 

o Hvilke samarbejdsflader er der med MedCom ifm. teknisk evaluering? 

o Hvilke samarbejdsflader er dermed Sundhedsdatastyrelsen ifm. FSIII-LPR3 vejledning, og 

hvilke erfaringer fra ”Program for et samlet patientoverblik” kan anvendes i projektet? 

• Etablere samarbejde med Gatewayprojektet 

o Hvor skal snittet mellem profilerne i dette projekt og gatewayprojektet være? 

• Analyse af kommunernes modenhed på baggrund af allerede indsamlet data (uddybes ifm. 

informationsindsamling) 

• PID færdiggøres i samarbejde med centrale nationale interessenter 

8.2 Kravspecificering af profiler 
Informationsindsamlingen 

• Orientering i eksisterende projekter 
o Overblik over krav i gatewayprojektet 
o Overblik over krav i FSIII og FFB 

• Møder med leverandører 
o Indsigt i kommunernes nuværende organisering af kildedata 

• Krav-workshop med fokus på kommuner. Her afdækkes: 
o Kommunernes behov for data til fx udveksling, kvalitetssikring og udvikling 
o Modenhedsanalyse uddybes 
o Kommunernes holdning til scope ift. FSIII, FFB, ikke-omfattede kommunale ældre-, 

sundheds- og socialområder. Desuden holdning til detaljeringsgrad. 

• Analyse af tværsektorielle og sekundære dataanvenderes behov for kommunale data 
o Sekundærsektorens behov for kommunale data 
o Statens behov for kommunale data (sundhedsjournalen, LPR)  



o Danmarks Statistik og kvalitetsdatabasernes behov for kommunale data 

• Etablering af og møde med rådgivningsgruppe (Som omfatter modellerings-videnspersoner fra 
Sundhedsdatastyrelsen, MedCom, gatewayprojektet, HL7 og KL) 

o Krav til modellering – best practice for projektet bestemmes 

• Workshop om fremtidige krav 
o Foreløbige resultater fremlægges for blandede interessenter, og der diskuteres visioner for 

fremtidig kvalitet, udvikling og beslutningsstøtte på det kommunale område 
Afrapportering 

• Afgrænsning af hvilke behov, der konkret kan understøttes af det data, der ønskes inkluderet i de 
fælleskommunale FHIR-profiler, samt kommunernes modenhed. 

• Krav til data: Konceptuelle modeller samt initial liste over attributter, der skal indeholdes i profiler 
inklusive markering af, hvorfor de er vigtige, og en vurdering af hvor kritisk det er, at det enkelte 
punkt kommer med. Særligt fokus på overlap med gateway-profiler 

• Krav til modellering: Beskrivelse af projektets modelleringspraksis 
 
Fastlæggelse af projektets ambitionsniveau 

• Afrapportering fremlægges for styregruppen 

• Styregruppen godkender projektets ambitionsniveau 

• Kravdokumenterne tilrettes 
 

8.3 Udvikling af HL7 FHIR-profiler 
Udvikling af HL7 FHIR-profiler 

• HL7 FHIR v4 profiler udvikles vha. værktøjet Forge og offentliggøres i deres første udgave på 
MedComs Simplifier platform 

• Review af profilering af rådgivningsgruppen, tilretning 

• Dokumentation af alle profileringsbeslutninger   
 
Godkendelse af første version af profilering 

• HL7 FHIR-profiler fremlægges for og styregruppen  

• Styregruppen godkender/forkaster/ kommer med alternativer til profilernes enkeltelementer 

• Profileringen tilrettes 
 

8.4 Indholdsmæssig evaluering af de udviklede profiler 
Udarbejdelse af eksempel-instanser 

• Det demonstreres, at der kan udarbejdes instanser af FHIR-profilerne. Det er vigtigt, at der 
udarbejdes både simple og mere komplekse eksempler, og at eksemplerne dækker alle lovområder 
og faggrupper 

 
Indholdsmæssig evaluering 

• Profiler og eksempler sendes i høring ved projektets parter, med fokus på 
modelleringsrådgivningsgruppen, kommuner og leverandører af borgerjournalsystemer  

• Høringssvaret bearbejdes, og profileringen justeres ud fra dette 
 

8.5 Teknisk evaluering af de udviklede profiler 
Store dele af den tekniske evaluering køres som delprojekt med MedCom. Ud over dette samarbejde, kører 
projektet selvstændigt forberedelse til en semantisk evaluering. 
 
 Test der foretages i samarbejde med MedCom 



MedCom har i sit moderniseringsprojekt dels et FHIR profileringsprojekt (hvorfra projektlederen indgår i 
dette projekts rådgivningsgruppe) og et infrastrukturprojekt. I infrastrukturprojektet ligger der både et 
målbillede-arbejde, besked-moderniseringsarbejde, et dokumentdelingsarbejde og arbejde med pilottest. 
 
MedCom og KL har overordnet etableret sit samarbejde på en sådan måde, at repræsentanter fra KL indgår 
i moderniseringsprojektets arbejdsgrupper. Desuden er samarbejdet til dette projekt specifikt etableret. 
Der er i første omgang udarbejdet en række konkrete kommunale ”user stories” (som er konkrete 
værdiskabende brugsscenarier) til MedCom, som kommer med i deres proces omkring målbilledet. 
Desuden deltager projektlederen for dette projekt i arbejdet omkring etablering af pilottest. 
 
Samarbejdet betyder at følgende test kan foretages i regi af MedComs infrastrukturprojekt: 
 

• (Teknisk og syntaktisk test)De fælleskommunale HL7 FHIR-profiler kan sendes som beskeder via 
sundhedsdatanettet. Beskeder sammensættes fra FHIR-profilerne, så det giver mening ift. 
bestemte use cases fx korrespondance med praktiserende læge. 

• (Applikationstest) Instanser af FHIR-profiler skal være ens, før og efter den har været 
kommunikeret. Indholdet skal kunne visualiseres i begge ender af kommunikationen, og der skal 
kunne laves en menneskelig inspektion af, at indholdet er ens. 
 

Desuden laves en simpel FHIR-REST afprøvning i samarbejde med MedCom: 
 

• (teknisk og syntaktisk test) HL7 FHIR-profiler, der udvikles som del af projektet ”fælleskommunale 
informationsmodel” kan bruges til at udstille kommunale data vha. en REST-baseret arkitektur. 
Instanser kan sendes til og hentes derfra. 

 
Klargøring til semantiske test 
I et datavalideringsperspektiv er det væsentligt for projektet at HL7 FHIR-profilerne skal kunne valideres 
semantisk og indholdsmæssigt fx hvis profilerne specificerer reference ranges, tilladte udfaldsrum for kodet 
indhold, eller attributter med indbyrdes afhængigheder. 
MedCom har planer om at implementere værktøjer til dette, men ikke indenfor projektets ramme. 
Desuden er MedComs fokus validering ift. udveksling af information til primær brug. Hvorimod de 
vanskeligste regler for validering ofte gælder data til sekundær brug. 
Dette projekt sikrer at der laves en teknisk specifikation af, hvilke valideringer data-instanser skal 
gennemgå for at være konform med en bestemt FHIR-profil, med henblik på at ensarte og lette 
implementering af datavalideringsmekanismer i nationale, såvel som leverandørløsninger.   
 

8.6 Dokumentation og godkendelsesproces 
Afrapportering 

• Projektets formål og afgrænsning, profiler, samt resultater af de to evalueringer sammenfattes i 

rapport 

• Plan for forankring og drift af standarderne udarbejdes i samarbejde mellem KL, MedCom og 

sundhedsdatastyrelsen. 

Godkendelsesproces 

• Afrapporteringen forelægges styregruppen 

• Justeringer på baggrund af styregruppens kommentarer indarbejdes i rapporten 

• Afrapporteringen til RUSA 



 

8.7 Vidensløft og Implementeringsstøtte  
Vidensløft 

• Undervisningsmateriale og/eller undervisning og workshop målrettet kommuner, øvrige 
interessenter og leverandører, der skal indgå i kravspecifikation og indholdsmæssig evaluering. 
Fokus er: Projektets formål; Hvad er FHIR? Profilering med FHIR – muligheder og begrænsninger; og 
Hvordan begrænses risiko for uensartet modellering? 

 
Implementeringsstøtte 

• Vejledning i den fællesoffentlige informationsstandard for udveksling af data på sundheds- og 
ældreområdet (undervisning/skriftlige vejledninger målrettet leverandører, der skal implementere 
standarden, og personer i gatewayen og andre steder, der har brug for at aftage data) 

• Mulighed for at deltage i undervisning, Hackathon, og/eller kompatibilitetsvurdering for 
leverandører 
 

8.8 Leverancernes kvalitetskrav og deadlines 
Projektlederen sørger for realiseringen af projektets leverancer, og styregruppen for "Synlige kommunale 

sundheds- og ældredata” er overordnet ansvarlig, idet de sikre at projektet følger planen og håndterer 

eventuelle afvigelser.  

Den økonomiske afrapportering af anvendelsen af midlerne i overensstemmelse med budgettet, og 

eventuelle afvigelser, udarbejdes af KL’s projektleder for "Synlige kommunale sundheds- og ældredata”. 

Afrapportering for vil ske til ”Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet” i takt med 

realisering af leverancerne. 

Projektets leverancer specificeres i nedenstående tabel. Når kvalitetskravet lægger sig til en underordnet 

leverance i forhold til projektplanen i figur 3, er denne skrevet med blå. 

Leverance Kvalitetskrav Tidsfrist 

Klargøring: Projektinitiering Projektets centrale 
samarbejdsflader er 
veldefinerede. PID er færdiggjort 
og godkendt. 

Q4 2019 (dec. 2019) 

Vidensløft: Undervisning Medlemmer af arbejdsgrupper, 
har fået introduktion til dette 
arbejde og FHIR generelt 

Q1 2020 (feb. 2020) 

Kravspecificering: 
Informationsindsamling 

Kommuner og leverandører hørt, 
tværsektorielle og sekundære 
krav afdækket. Best practice for 
projektets FHIR-profilering er 
etableret. 

Q1 2020 (feb. 2020) 

Kravspecificering: Afrapportering 
og ambitionsniveau 

Kravdokumenter godkendt af 
styregruppen 

Q1 2020 (marts 2020) 

Udvikling af FHIR-profiler Profiler fremlagt for 
modelleringsgruppe og godkendt 
af styregruppe 

Q2 2020 (maj 2020) 

Indholdsmæssig evaluering. 
Eksempler og profiler sendt i 
høring 

Profiler og eksempler fra 
forskellige lovområder og 

Q2 2020 (juni 2020) 



faggrupper sendt i høring ved 
projektets parter 

Teknisk evaluering. Profiler klar Profiler klar til at blive testet i 
regi af MedCom 

Q2 2020 (juni 2020) 

Indholdsmæssig evaluering. 
Afsluttet 

Høringssvar fra kommuner og 
øvrige aktører indarbejdet i 
profiler 

Q3 2020 (aug. 2020) 

Teknisk evaluering. Afsluttet Teknisk evaluering gennemført i 
regi af MedCom 

Q4 2020 , dog proof-of-concept I 
Q3 2020 

Dokumentation til 
godkendelsesproces 

Dokumentation af profiler og 
evalueringer godkendt i 
styregruppen 

Q4 2020 (sep. 2020) 

Implementeringsstøtte Vejledninger til leverandører og 
kommuner skrevet. Leverandør-
støtte gennemført. 

Q4 2020 (okt. 2020) 

 

9 Tolerancer og prioritering af projekttrekanten 
Som i alle projekter er et meget centralt element i PID at få fastlagt prioriteringen imellem 
”projekttrekantens tre hjørner”: Leverancens omfang og kvalitet vs. tidsplanen vs. økonomien. Projektet vil 
prioritere projektets tre dimensioner således: 

1/ Leverancens tidsplan har højeste prioritet og afviger kun, hvis det er påkrævet for at opnå projektets 
kvalitetskrav til informationsindsamling. Ved bevilling af midlerne i den Nationale Bestyrelse for data på 
Sundheds- og ældreområdet, er forventningen at arbejdet ligger færdig i fjerde kvartal 2020. Det er 
væsentligt, at projektet arbejder i takt med projektet ”Synlige kommunale sundheds- og 
ældredata”/Gatewayprojektet, for at det kan informere dette projekt bedst muligt. Udskydelser af 
tidsfrister, bør kun ske hvis forhold i Gatewayprojektet kræver det, eller hvis projektets 
informationsindsamling forsinkes af informanter, hvis bidrag er kritisk for projektets kvalitet, fordi de ikke 
kan afsætte den nødvendige tid indenfor tidsrammen. Enhver forsinkelse af kvalitetshensyn forelægges 
styregruppen. 

2/ Leverancens kvalitet har høj prioritet, men der er nogen tolerance og rum for prioritering, fordi 
projektets ambitionsniveau eller fokus kan justeres af styregruppen i projektperioden. I forbindelse med 
kravspecifikationsfasen er der indlagt en vurdering og godkendelse af projektets ambitionsniveau. På 
baggrund af især informationsindsamlingen, vil projektledelse styregruppe kunne afgøre, hvorvidt man kan 
få mest værdi af et bredere/mere undersøgende projekt, et smallere/mere teknisk projekt, eller den 
middelvej, der for nuværende er beskrevet i denne PID. 

3/ Leverancens økonomi har laveste prioritet. Med de beskrevne aktiviteter, er det muligt at reservere en 
del budgettet til at skrue op for indsatsen, hvis det er påkrævet for at opnå en bestemt kvalitet eller for at 
nå en aftalt tidsfrist. 

10 Økonomi 
Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet har afsat 2,5 mio. kr. til arbejdet.  

Ud af de 2,5 mio. kr. er 0,5 mio. kr. reserveret en risikopulje til håndtering af uforudsete problemstillinger, 
som måtte støde til i projektet med henblik på at nå projektets mål for kvalitet og tid (jf. afsnit om 
tolerancer ovenfor). Brug af puljen skal godkendes af projektets styregruppe enten via mandat eller 



indstillinger per sag afhængig af beløbsstørrelse. Puljen administreres af KL’s projektledelse på 
Styregruppens mandat. 

11 Organisering 
Projektet er et delprojekt under projektet ’Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata’, og refererer til 

dette projekts styregruppe, som består af repræsentanter for: KL, 2 kommuner, Sundheds- og 

ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og KOMBIT. 

Projektet ’Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata’ er etableret og finansieret som en del af 

Sundhedsdataprogrammet, som har ’Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet’ 

som øverste organ.  

Projektets daglige ledelse udføres af projektlederen, som referer til KL’s projektleder for ’Synlige 

Kommunale Sundheds- og Ældredata’. Projektlederen har tilknyttet en rådgivningsgruppe, der har til 

opgave at styrke projektets informationsmodellering. Rådgivningsgruppen sikrer en relation til øvrige 

nationale standardiseringsprojekter og efterlevelse af eksisterende samt videreudvikling af god 

informationsmodelleringspraksis i Danmark med særlig fokus på HL7 FHIR. Gruppen består af: 

• Informationsmodelleringsprofil fra Gatewayprojektet (Rolle: HL7 FHIR-ekspert og sikre relation til 

Gatewayprojektet) 

• Arkitekt fra Sundhedsdatastyrelsen (Rolle: Ekspert på eksisterende modeller og begreber, der er 

udrullet nationaltog sikre relation til Samlet Patientoverblik samt LPR3) 

• Konsulent fra MedCom (Rolle: Ekspert på eksisterende national teknisk infrastruktur og erfaring 

med modelleringsprojekter og konsensusdannelse blandt interessenter) 

• Arkitekt fra KL (Rolle: Ekspert på eksisterende modeller og begreber, der er udrullet 

fælleskommunalt og sikre relation til KL’s arkitektur-arbejde) 

Rådgivningsgruppen har tre planlagte aktiviteter i projektperioden: 1) feedback på principper for FHIR-

profilering, 2) gennemgang af version 1 af profilerne og 3) respondenter i den indholdsmæssige evaluering. 

Desuden etableres en kommunal arbejdsgruppe, der skal være med til at sikre det kommunale perspektiv 

ind i projektet. De har tre planlagte aktiviteter i projektperioden: 1) Deltagere i vidensløft aktiviteter 2) 

Bidrage til det kommunale perspektiv i informationsindsamlingen, 3) Respondenter i den indholdsmæssige 

evaluering. 

For at sikre, at der er en tæt sammenhæng mellem gateway-projektet og den fælleskommunale 

informationsmodellering vil begge grupper, være fælles for dette projekt og gatewayprojektet. Ligesom der 

er overlap i rådgivere og ressourcepersoner. 

MedCom deltager, ud over i rådgivningsgruppen, også som samarbejdspartner på den tekniske evaluering. 

Arbejdsdelingen er under afklaring. 



  

Figur 3 - Organisationsdiagram 
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Appendiks 1: Analyse af informationsmodelstandarder 
De nationale digitaliseringsprojekter i sundhedssektoren har i de senere år primært valgt standarder fra 

organisationen HL7 ift. valg af standarder for informationsmodeller. Fx anvender LPR3 og samlet 

patientoverblik HL7 CDA, hvor FUT og KL’s gatewayprojekt anvender HL7 FHIR. HL7 CDA er et 

dokumentparadigme, der især er hensigtsmæssigt ift. dokumentdeling. FHIR har sit udgangspunkt i REST-

baserede arkitekturer, men er meget fleksibel ift. arkitektonisk paradigme – og kan således også bruges til 

dokumentdeling og beskeder. Både CDA og FHIR består af klasser, som kan profileres til forskellige 

situationer, og selv om der er en del forskelle i modelleringsparadigmerne, vurderes begge standarder at 

være dækkende ift. kommunernes behov for indhold. FHIR understøtter i højere grad end HL7 CDA ”open-

ended” modeller. Det betyder at FHIR kan udtrykke hvordan en information bør struktureres i alle de 

situationer vi kan forudse, men kan også give plads til ikke-forudset information. Desuden kan instanser 

overholde flere profiler, fx kan to eller flere aktører aftale flere krav, end hvad der er formuleret i et sæt at 

fælleskommunale modeller. CDA har en stærk referenceinformationsmodel, HL7 RIM v. 3, der gør at 

information kan modelleres meget ensartet, men at den også skal fastsættes meget præcist for at virke 

efter hensigten. CDA tager derfor længere tid at lære og at udvikle i end FHIR. Der findes internationale 

retningslinjer for at mappe mellem CDA og FHIR. 

Analysen opsummeres i nedenstående tabel. 

 

For at underbygge analysens pointer omkring FHIR’s open-ended modeller, og fleksible modellering, gives i 

nedenstående nogle få eksempler på hvordan FHIR-profiler på kommunale data kunne forme sig. 

Den arkitektoniske vision er illustreret på figur 2. Det illustreres, hvordan en instans af kommunale data 

både kan udtrykkes rigt på baggrund af fælleskommunale informationsmodeller. Men at der også kan 

udveksles en begrænset datamængde, der overholder både de fælleskommunale og gatewayprojektets 

profiler. 



 

Figur 4 - I grøn vises et udsnit af FHIR-ressourcen ”Condition”. Den specialiseres til dansk kommunale profiler, som vises 
med blå. I orange er instanser af kommunale data der følger profilerne. Den øverste instantierer kun den 
fælleskommunale model, og har derfor mulighed for at være mere rig i sin modellering. Den nederste instantierer både 
den fælleskommunale model og gatewayprofilen, og har i denne illustration derfor et mere begrænset scope. 

Læg mærke til, at ovenstående blot er et eksempel. Et alternativ kunne være at en specifik profil som fx 

gatewayprofilen tillod at mere rige instanser blev sendt (og altså ikke benyttede sig af 0…0 kardinaliteter), 

men kun anvendte en begrænset mængde af den tilsendte data. 

 


