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Referencearkitekturen beskriver den kontekst, som 
fastlagte standarder indgår i  
 
- Afgrænset område 

- Beskriver de forretningsmæssige mål  

- Beskriver de ønskede egenskaber for løsninger inden for 

referencearkitekturens område 

- Beskriver processer og løsningselementer på et overordnet niveau 

- Fastlægger fælles pejlemærker og principper for udvikling af løsninger 

på området 

- Fastlægger, hvor og hvordan standarder skal anvendes 

- Udpeger evt. standarder, der skal bruges på området 
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Informationssikkerhed 

Nationale tjenester 

Deling af  dokumenter og billeder 

Konkretisering 



DELING AF DOKUMENTER OG BILLEDER 

Udarbejdet af en arbejdsgruppe 

med repræsentanter fra 

sundhedsvæsenets parter og 

leverandører 

Godkendt i NSIs rådgivende 

udvalg for standarder og arkitektur 

Offentlig høring 

Offentliggjort juni 2012 

 



OPBYGNING AF  

REFERENCEARKITEKTUREN 

 
Følger OIO Best Practice 
 
Indledende afsnit 
- Resumé, formål, afgrænsning, metoderamme, målgruppe 

m.v. 

Strategiarkitektur 
- Vision, as-is og to-be situation, forretningsmæssigt 

målbillede og værdiskabelse 

Forretningsarkitektur 
- Principper, begrebsmodel, tjenester og processer 

Teknisk arkitektur 
- Systemteknisk målbillede, teknisk implementering og 

forslag til standarder 

 



FORMÅL OG AFGRÆNSNING 

Referencearkitekturens formål 

 

- Ramme for fastlæggelse af standarder 

for deling af dokumenter og billeder på 

tværs af organisationer og systemer 

- Klarlægge arbejdsdelingen mellem 

fagsystemer, der anvendes til at 

dokumentere og planlægge 

patientbehandling 

- Definere overordnede roller og ansvar 

i forbindelse med deling af dokumenter 

og billeder 

Referencearkitekturens 

afgrænsning 

 

- Omhandler kun patientbehandling og 

administrative processer i relation 

hertil 

- Omhandler ikke indholdet i 

dokumenterne 

- Omhandler ikke abonnement på 

hændelser  

Det svære  

Referencearkitekturens relation til andre referencearkitekturer 

Afklaring af, hvad der er relevant og nødvendigt for at kunne fastlægge 

standarder på området 



VISION 

 

Det langsigtede mål, som man 

ikke nødvendigvis når frem til 

nogensinde 

 

Men som fungerer som et fælles 

pejlemærke  

 

Sundhedspersonale skal have 

adgang til at hente nødvendig 

information hos hinanden direkte 

fra deres eget it-system 

Øge digitaliseringshastigheden 

ved at etablere et supplement til 

web-service integration  



MÅLBILLEDE 



PRINCIPPER 

 

Skal uddybe de overordnede 

arkitekturprincipper 

Skal være konkrete i forhold til 

referencearkitekturens indhold 

Skal beskrive, hvad man opnår 

gennem fastlæggelse af et princip 

Skal beskrive de organisatoriske 

eller tekniske forudsætninger eller  

konsekvenser  



BEGREBSMODEL 
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PROCESSER 

Visitation 

Journaloptagelse 

(Multidisciplinær) konference 

Planlægning af patientforløb 

Svarafgivelse på det billeddiagnostiske område 

Osv 

= 

 

Fremfinding af eksisterende information om 
patienten 

 

 

 

 



ARBEJDSGANGE 
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FORRETNINGSSERVICES 

 

 

Understøtter 

arbejdsgange/processer it-

mæssigt 

Beskriver de services, der skal 

implementeres for at realisere 

referencearkitekturen 

 



SYSTEMTEKNISK MÅLBILLEDE 
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FORSLAG TIL STANDARDER 

 

 

IHE XDS services (WSDL) 

Dokumentformater 

Metadata til fremsøgning (dansk 

profilering af IHE-standarden) 

Dokumentviewer 

 

Standarder godkendes særskilt 

Standarder skal afprøves 

Anbefalingsgraden for en 

standard afhænger af 

anvendelighed, modenhed, 

markedsdækning m.m. 

 

 

 



ANVENDELSE AF  

REFERENCEARKITEKTUREN 

Understøtter f.eks.  

- NPI 

- Interregionalt billedindeks 

Dansk profilering af IHE Metadata 

Afprøvning af referencearkitektur 

og standard 

Feed back på 

referencearkitekturen 

- Hvordan den er blevet brugt 

- Problemstillinger 

SOAafdelingspost@ssi.dk 

Revision og evt. udbygning – 

referencearkitekturen er ikke 

statisk! 

Fastlæggelse af anbefalingsgrad 

mailto:SOAafdelingspost@ssi.dk


HVAD KAN PROJEKTET BRUGE 

REFERENCEARKITEKTUREN TIL? 

 

Sikre, at projektets løsninger er i 

overensstemmelse med fælles 

nationale krav 

Sikre, at projektets løsninger kan 

spille sammen med andre 

løsninger, hvor det er relevant 

Fastlægge løsningsarkitekturen 

for it-systemet 

Kravspecifikation og 

leverandørkontakt 

Dialogværktøj 


