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Minimalt

Ikke-udtømmende

Speciale-agnostisk

Sygdoms-uafhængig

• Det skal være ét resumé og det skal være 
kortfattet.

• Det henviser til eksisterende data som 
alle sundhedsprofessionelle kan anvende.



Minimalt

Ikke-udtømmende

Speciale-agnostisk

Sygdoms-uafhængig

• Det anerkender, at det ideelle datasæt ikke er 
lukket men muligvis udvides, ikke bare 
efterhånden som nye behov kommer til, men 
også når det kommer til pragmatisk 
anvendelse.

• Data, som endnu ikke er en del af IPS, kan 
blive det efter behov.



Minimalt

Ikke-udtømmende

Speciale-agnostisk

Sygdoms-uafhængig

• Alle felter i datasættet anvendes ikke 
nødvendigvis i et hvert IPS. 

• IPS kan være udgangspunktet, når en 
sundhedsprofessionel skal danne sig et 
billede af en persons helbred, uafhængigt 
af patientens eventuelle diagnoser og det 
speciale som den sundhedsprofessionelle  
besidder.
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•prEN 17269 godkendt efter afstemning

•prTS 17288 afstemning 



• HL7 CDA IPS IG (STU): Publiceret
• HL7 FHIR IPS IG (STU):

• Forventet publikation med FHIR R4 i begyndelsen af 2019. 

STU = Standard  for Trial Use



• HL7 og CENs samarbejde om IPS har fungeret rigtig godt, med 4 
specifikationer som er næsten klar til brug på kun 2 år!

• Forhåbentligt kommer der en udvidelse.



Mod et 
FHIR IPS 

“bibliotek”

Udvides til også at 
dække scenarier ud 

over akutte og 
ikke-planlagte 
behandlinger 

Forfine IPS-
komponenterne 

med viden 
genereret i 
projektet
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… men altid klinisk relevant!
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• Promover (udvikling og harmonisering) 
eksisterende standarder.

• Byg på løsninger som allerede er 
implementeret eller er klar til at blive 
implementeret.

• Overvej at anvende nye eller supplerende 
løsninger, når de er tilgængelige.

Skal kunne implementeres

Globalt anvendeligt
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Skal kunne implementeres

Globalt anvendeligt

Åbent og muligt at udvide

Levedygtigt

• Sigt efter at gøre standarder frit og gratis 
tilgængelige. 

• Sigt efter et kernesæt af globalt 
tilgængelige og bredt anvendte 
terminologier.

• Anvend ikke lokale løsninger, som ikke er 
tilgængelige i andre jurisdiktioner.

• Gør det muligt at anvende fritekst sammen 
med strukturerede data, når det er 
nødvendigt.



• Stil fælles indhold til rådighed, som kan 
udvides i andre sammenhænge.

• Vær åben over for nye løsninger, som 
håndterer uløste problemer eller giver 
forbedringer.
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• Sikre robuste vedligeholdelses- og 
opdateringsprocesser for IPS.

• Sikre IPS er klinisk validt og lever op til 
kravene ang.:
• Kliniske arbejdsgange

• Klinisk dokumentation

• Informationskvalitet

Skal kunne implementeres

Globalt anvendeligt

Åbent og muligt at udvide

Levedygtigt





IPS er et dokument !

Som et dokument

Nuværende forventet anvendelse: Forventet anvendelse i fremtiden:

Som et dokument og et bibliotek



Bibliotek med 
genanvendelige...
(fragmenter; ressourcer; 
byggeklodser;…)

Fælles “kerne” datasæt

Et minimum af fælles terminologier

Kan udvides

Udvidelser



Overblik over 
medicin

Allergier og
intolerans

Overblik over 
problemer

Vaccinationer

Overblik over 
medicinske indgreb

Medicinske 
implantater

Diagnoser

Sygdomshistorik

Graviditet (status og historik)

Social historik

Funktionsdygtighed 
(selvstændighed / invaliditet)

Planlagt behandling

Livstestamente

Vitale værdier

Konsultationer

Indhold i IPS Anbefales Ikke-obligatoriske felter Tilføjet af Trillium-II

Risikovurdering

Familiehistorik

…

Under overvejelse



IPS opererer på strategisk og 
operationelt niveau i livscyklussen

IPS danner rammen for et samarbejde om 
harmonisering og ensartethed
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