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Begreb  No-

ta-

tion  

Synonymer  Generel definition  Kommentar  Kommentar 
eller begrun-
delse for æn-
dringer 

Ændrings-
forslag 

Kommentar til 
ændrings-
forslag 

infor-

mationsspecif-

ikation  

1    specifikation af hvordan 

information struktureres 

eller præsenteres  

     

infor-

mationsstruktur  

1.1  logisk specifika-

tion;   

informationsspecifikation 

der specificerer informati-

onselementers indbyrdes 

struktur  

En informationsstruktur 

har et navn, der beskri-

ver det område, struktu-

ren omhandler. Et ek-

sempel på et navn er: 

Glasgow coma scale, 

som altid består af et 

bestemt antal vurderin-

ger. Det vil sige af flere 

informationselementer. 

Et andet eksempel er: 

Blodtryk, som fx kan 

være samlet betegnelse 

for strukturen 'systolisk 

og diastolisk blodtryk' 

eller for 'systolisk, dia-

stolisk og middelblod-

tryk'.  

   

informationsel-

ement  

1.1-1    del af informationsstruktur 

der specificerer egenskaber 

ved en meningsgivende 

enhed  

Det som informations-

elementet specificerer, 

er egenskaber ved me-

ningsgivende enheder fx 

systolisk blodtryk, iltsa-

turation, udførelsestids-

punkt. Disse meningsgi-

vende enheder har et 

navn og eventuelt en 

kode.  

   

præsenta-

tionsspecifika-

tion  

1.2    informationsspecifikation 

der specificerer præsentati-

on af information  

Præsentationsspecifika-

tion kan for eksempel 

være, at resultater skal 

vises i en graf eller at 

   



der skal anvendes en 

inddateringsskabelon 

ved dokumentation af fx 

blodtryk. Et andet ek-

sempel kunne være vis-

ning af dataudtræk til 

rapportformål. Præsen-

tationsspecifikationen 

skal sædvanligvis følge 

en GUI-standard.  

datatype  3    egenskab der identificerer 

forskellige former for data  

     

klinisk resultat  4    resultat der er et udkomme 

af en klinisk proces  

     

forskrift  5    normativ beskrivelse der 

fastsætter bindende regler 

for adfærd  

     

udfaldsrum  6    mængde af værdier som et 

informationselement speci-

ficerer for en meningsgi-

vende enhed  

     

retningsgivende 

dokument  

7    dokument der indeholder 

forskrifter og/eller anbefa-

linger  

     

standardplan  7.1  handlingsplan;   retningsgivende dokument 

og vejledning for hvilke 

standardaktiviteter og be-

slutningspunkter der kan 

tilbydes i en bestemt sam-

menhæng  

Omfatter intenderede 

målrettede procedurer 

for løsning af definerede 

kliniske problemer.  

Standard i denne forbin-

delse er slang for normal 

fremgangsmåde (de-

fault) og skal ikke opfat-

tes som lig med begre-

bet 'standard' i Generelle 

begreber.  

   

beslutning-

spunkt  

7.1-1    defineret sted i en plan, 

hvor en beslutning om valg 

mellem forskellige aktivite-

ter er påkrævet  

Beslutningspunkter in-

stantieres i de individuel-

le handlingsplaner.  

   

standardaktivite

t  

7.1-2    beskrivelse af en aktivitet, 

som giver mulighed for en 

individuel tilpasning af akti-

Eksempel: Medicinering 

er en standardaktivitet. 

Individualisering i for-

   



viteten  hold til en konkret pati-

ent kræver, at der tages 

stilling til dosis, præpa-

rat, administrationsvej 

etc.  

anbefaling  8    anvisninger på hvordan 

givne aktiviteter ønskes 

udført  

     

sundhedsak-

tivitet  

9  individualiseret 

sundhedsak-

tivitet;   

sundhedsrelateret aktivitet 

der er rettet mod én patient  

I dokumentationssam-

menhæng omfatter en 

aktivitet også sin doku-

mentation. Dokumenta-

tionen er derfor IKKE en 

selvstændig sundheds-

aktivitet.  

 

En sundhedsaktivitet kan 

bestå af flere andre 

sundhedsaktiviteter - fx 

kan en operation bestå 

af flere procedurer. 

Samme sundhedsaktivi-

tet kan være del af flere 

andre sundhedsaktivite-

ter - fx kan indgift af 

morfin være en del af 

både 'smertebehandling' 

og 'sedation'.  

 

Sundhedsaktiviteter kan 

tidsmæssigt prioriteres i 

forhold til hinanden.  

 

En sundhedsaktivitet kan 

træde i stedet for en 

anden. Det kan fx dreje 

sig om en bedre behand-

ling, en anden medicin 

eller en anden operation.  

 

En sundhedsaktivitet kan 

antage forskellige sta-

   



tusser fx planlagt, ud-

ført, afsluttet etc.  

individuel han-

dlingsplan  

9-1    beskrivelse af beslutnings-

punkter og intenderede 

individualiserede sundheds-

aktiviteter  

De konkrete sundheds-

aktiviteter og indsatser 

kan stamme fra en stan-

dardplan eller vælges 

blandt standardaktivite-

ter.  

   

 


