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1 Innledning  

1.1 Klinisk beslutningsstøte 
Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har i samarbeid med Direktoratet for e-helse undersøkt 
ulike arkitektur�lnærminger, standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøte. 

Denne rapporten beskriver funnene fra kartleggingsarbeidet. 

Kliniske beslutningsstøtesystemer (Clinical Decision support systems – CDSS) er applikasjoner som bru-
ker informasjon og data fra ulike kilder �l å bistå helsepersonell i å ta kliniske beslutninger. Beslutnings-
støteverktøy er typisk designet for å integrere en medisinsk kunnskapsdatabase og spesifikk pasient- 
og behandlingsinformasjon med en regelmotor, for å generere case-spesifikke anbefalinger og råd �l 
klinikere. Beslutningsstøtesystemer har �dligere vært brukt mye i andre sektorer, og det kliniske be-
slutningsstøtesystemet har sit opphav netopp herfra.  

Klinisk beslutningsstøte er i denne rapporten brukt om IT-verktøy som kombinerer medisinsk og hel-
sefaglig kunnskap med pasientopplysninger for å gi støte �l å ta beslutninger i utredning, pleie, og 
behandling av pasienter. Definisjonen som er brukt er hentet fra Helsedirektoratets rapport om beslut-
ningsstøte. 

Definisjon Elektronisk beslutningsstøtte er IT-verktøy som kombinerer medisinsk, helsefaglig og 
annen kunnskap med individuelle pasientopplysninger for å understøtte beslutninger i 
utredning, pleie og behandling av pasienter. 

 

Helsepersonell bruker i dag beslutningsstøteverktøy �l å forberede, endre, kartlegge og iverksete be-
handling og diagnoser. Formålet med beslutningsstøte er å bruke innsamlet kunnskap og informasjon 
�l å støte klinikere i å fastsete diagnoser, ta behandlingsvalg, opplyse om kri�ske forhold som medi-
kamen�nteraksjoner og allergier.  

For lesbarhetens skyld er avsnitet om prosess- og beslutningsstøte fra Felles standardisert terminologi 
– vurdering av SNOMED CT gjengit her. 

I forskningslitteraturen finnes tallrike eksempler på at beslutningsstøtte kan redusere fore-
komst av feil i utredning og behandling, og sikre at farlige tilstander blir fanget opp på et tidlig 
stadium. Når det finnes gode felles behandlingsplaner tilgjengelig som er lett å sette ut i livet 
som konkrete planer og bestillinger i EPJ (prosesstøtte), oppleves dette som en støtte til å få 
kunnskap om beste praksis. Både prosess- og beslutningsstøtte består av regler av ulik 
kompleksitet. Beslutningsstøtte er i tillegg avhengig av såkalte triggere, dvs. klinisk informa-
sjon som forteller at en bestemt regel bør kjøres. Begge er avhengig av at begrepene brukt i 
reglene samsvarer med begrepene i pasientjournalen og i systemene som skal ta imot bestil-
linger om videre utredning og behandling (laboratoriesystemer, radiologisystemer, m.m.) I til-
legg må det være mulig å håndtere at begrepene finnes i ulike detaljeringsgrader. Et eksempel 
er regelen om at gram-negative bakterier som regel er resistente mot penicillin. Om man mis-
tenker infeksjon med E.coli, som er en gram-negativ stav, kan denne regelen fortelle deg at du 
bør vurdere å behandle med noe annet enn penicillin. Da må systemet kunne forstå at E.coli er 
en gram-negativ bakterie, ellers må systemet ha en regel for hver bakterie som finnes. SNO-
MED CT med sine polyhierarkier og attributter kan benyttes i utformingen av slik beslutnings-
støtte  

 
Netopp kompleksiteten i den kliniske arbeidsflyten beslutningsstøtesystemer integreres i gjør at det 
er mange potensielle fallgruver. En u�ordring er at beslutningsstøtesystemet må integreres med ins�-
tusjonens fagsystemer, i første rekke journalsystemet. Beslutningsstøtesystemets evne �l å anvende 
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informasjon �l å gi spesifikke anbefalinger avhenger av representasjonen og formaliseringen av pasi-
en�nformasjonen og kunnskapsgrunnlaget det baserer beslutninger på. Desto mer veldefinert denne 
informasjonen er, desto mer pålitelig og funksjonsrikt blir beslutningsstøteverktøyet. I dag er det slik 
at informasjon dokumenteres i ulike former i systemporteføljen �l sykehus, og dataene har svært ulik 
tolkbarhet der ikke alt er maskinlesbart.  

En forenklet modell av arbeidsflyt og avhengigheter i et beslutningsstøtesystem illustrer dete: 

 
 

 

 
Som nevnt vil systemet anvende en kunnskapsdatabase og pasien�nformasjon opp mot en regelmotor 
for å resonnere seg fram �l anbefalinger for klinisk handling. Kunnskapsdatabasen er i stor grad kom-
ponert av retningslinjer, og består på samme måte som pasien�nformasjon fra journalen av data med 
ulik grad av maskinlesbarhet. I en ende av skalaen finnes retningslinjer skrevet i fritekst som krever at 
beslutningsstøtesystemet har avansert språkforståelse. I den andre enden finner vi retningslinjer ut-
arbeidet i Web Ontology Language (OWL). For å sikre at beslutningsstøteverktøy �l enhver �d gir kor-
rekte anbefalinger kraves det at retningslinjer i kunnskapsdatabasen forvaltes og vedlikeholdes kon�-
nuerlig. Dete innebærer å motarbeide inkonsistens og overlapp, samt integrere ny kunnskap og �erne 
utdaterte retningslinjer. 

 

 

1.2 Retningsgivende strategier og �lstøtende ini�a�ver 
Klinisk beslutningsstøte har lenge vært på dagsordenen i Norge, både fra et funksjonelt slutbruker-
perspek�v, men også fra et mer teknisk orientert. De overordnede føringene kommer gjennom Meld. 
St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal», som viser retningen og definerer de overordnende må-
lene for IKT-utviklingen i helse og omsorgssektoren. Beslutningsstøte inngår her som vik�ge delmål: 

Figur 1: Illustrasjon over beslutningsstøttesløyfe (1) 
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• Helsepersonell skal ha enkel og sikker �lgang �l pasient- og brukeropplysninger gjennom hele 
behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får be-
handling. Beslutningsstøte skal inngå i journalsystemet.  

• Innbyggerne skal ha �lgang �l enkle og sikre digitale tjenester.  
• Data skal være �lgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Inn-

rapportering skal skje mest mulig automa�sk og være en integrert del av arbeidsprosessene. 

Videre er føringene git i stor�ngsmeldingen utredet i rapporten «Beslutningsstøte – Definisjoner, sta-
tus og forvaltning av ulike former for IKT-basert klinisk støte»1. Denne definerer og beskriver beslut-
ningsstøte fra et funksjonelt perspek�v, mens denne rapporten har som formål å beskrive mulighets-
rommet for beslutningsstøte fra et mer teknisk /arkitetkturmessig perspek�v. 

Nasjonal IKT har �dligere utarbeidet rapportene «Tiltak 48 – Klinisk dokumentasjon for oversikt og læ-
ring»2 og «Tiltak 50 – Kunnskapsbasert pasientplanlegging»3. Disse inngår i Nasjonal IKTs handlingsplan 
for å realisere prosess-støtende pasientjournalsystemer, og omhandler henholdsvis:  
 

«…strukturert dokumentasjon som beskrivelse og representasjon av kunnskapsbasert helse-
hjelp, om pasientjournalsystemer og helseregistre som destinasjon for slike opplysninger samt 
om de mange ulike anvendelser av strukturert dokumentasjon, såkalt primær og sekundær 
bruk av helseopplysninger. Utredningen presenterer en virksomhetsarkitektur for området, pe-
ker på nødvendig framtidig funksjonalitet i EPJ-system og helseregistre og viser hvordan visu-
aliseringstjenester kan fasilitere sentrale steg i de prosessene som virksomhetsarkitekturen be-
skriver.» (38 pp:4) 
 

og videre: «…hvordan kunnskap i form av kliniske anbefalinger utvikles, publiseres, tilgjengeliggjøres 
for klinikere og brukes i klinisk praksis.» (1 pp:4) 
 
Dette er viktige dokumenter i arbeidet med å realisere klinisk beslutningsstøtte, spesielt i en nasjonal 
kontekst. Nasjonal IKT har også en svært sentral rolle i de nasjonale standardiseringsprosessene og 
utarbeiding av felles infrastruktur og arkitektur for helseforetakene. 
 
I prosessene med å utarbeide et felles nasjonalt grunnlag for klinisk IKT, herunder beslutningsstøtte, 
er det viktig å se disse initiativene i lys av hverandre, det oppfordres derfor at leseren gjør seg kjent 
med rapportene som allerede er utarbeidet på området og nevnt her. For øvrig viser vi til litteratursø-
ket for utfyllende og relevant litteratur. 
 

  

 
                                                                                                                                                                                     

1 htps://www.nsf.no/Content/1527347/Beslutningsst%C3%B8te%20rapport%202014_v1%200%20(2).pdf 
2 htps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avslutede%20prosjekter/Tiltak%2048%20Slutrapport%20Klinisk%20dokumenta-
sjon%20for%20oversikt%20og%20l%C3%A6ring.pdf 
3 htps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avslutede%20prosjekter/Tiltak%2050%20-%20Kunnskapsbasert%20pasientplanleg-
ging%20-%20slutrapport.pdf 

https://www.nsf.no/Content/1527347/Beslutningsst%C3%B8tte%20rapport%202014_v1%200%20(2).pdf
https://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avsluttede%20prosjekter/Tiltak%2048%20Sluttrapport%20Klinisk%20dokumentasjon%20for%20oversikt%20og%20l%C3%A6ring.pdf
https://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avsluttede%20prosjekter/Tiltak%2048%20Sluttrapport%20Klinisk%20dokumentasjon%20for%20oversikt%20og%20l%C3%A6ring.pdf
https://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avsluttede%20prosjekter/Tiltak%2050%20-%20Kunnskapsbasert%20pasientplanlegging%20-%20sluttrapport.pdf
https://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Avsluttede%20prosjekter/Tiltak%2050%20-%20Kunnskapsbasert%20pasientplanlegging%20-%20sluttrapport.pdf
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2 Bakgrunn og �lnærming 

2.1 Kort om prosjektet 
Nasjonalt senter for e-helseforskning har i samarbeid med Direktoratet for e-helse u�ørt en kunnskaps-
oppsummering av klinisk beslutningsstøteverktøy, herunder også en spørreundersøkelse blant le-
dende internasjonale helse-IT leverandører, forskere og utviklingsmiljøer. Beskrivelsen inneholder bruk 
av standarder og arkitektur�lnærminger. 

2.2 Overordnet mål 
Samarbeidsprosjektets overordnede mål er å beskrive egenskapene ved ulike arkitektur�lnærminger, 
standarder og utviklingsretninger for beslutningsstøte i industrien generelt og blant de ledende leve-
randørene spesielt. Beskrivelsene skal inneholde en vurdering av sentrale styrker og svakheter ved de 
ulike �lnærmingene set i kontekst av vedtat utviklingsretning med målbildet «Én innbygger – én jour-
nal». 

Som helhet skal rapporten bidra �l forståelsen for mulighetsrommet for beslutningsstøte fra et teknisk 
perspek�v, og skal blant annet: 

1. Beskrive ledende arkitektur�lnærminger og utviklingsretninger for beslutningsstøte i indu-
strien generelt og blant ledende leverandørene spesielt, herunder utbredelse og erfaringer. 

2. Beskrive ulike standarder som er aktuelle for kunnskapsrepresentasjon av beslutningsreglene, 
herunder utbredelse og erfaringer.  

3. Beskrive mulighetsrom for integrasjon av beslutningsstøteregler.  
4. Beskrive mulighetsrom for �lpasning av innholdet i felles beslutningsregler �l lokale forhold 

uten at prinsippene fra den underliggende helsefaglige kunnskapen fravikes. 

2.3 Arbeidet med prosjektet 
Nasjonalt senter for e-helseforskning har valgt en �lnærming �l prosjektet der vi gjennom 3 dellever-
anser har produsert kapitler og innhold som i slutleveransen utgjør hovedrapporten.  

Prosjektgruppen har hat jevnlige prosjektmøter gjennom hele prosjektperioden. De første prosjekt-
samlingene var løst strukturert, med hovedfokus på diskusjon og etablering av felles forståelse for 
problems�llingen. De resterende samlingene har i stor grad vært organisert som workshops med fokus 
på henholdsvis å iden�fisere og rekrutere informanter �l intervjuene, organisering og planlegging av 
intervjuer og møter, og analysearbeid. En representant fra Direktoratet for e-helse har vært med på 
noen av prosjektmøtene. 

Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med et av de andre prosjektene NSE og Direktoratet for e-
helse kjører: Ontology-based terminologies for healthcare. Flere av medlemmene i prosjektgruppen er 
også deltagere i terminologiprosjektet. 

2.4 Kort om rapporten 
Rapporten begynner i kapitel 3 med en beskrivelse av kontakter og informanter prosjektet har brukt i 
arbeidet med rapporten. Kapitel 4 gir en detaljert beskrivelse av standarder for beslutningsregler og 
representasjon av klinisk kunnskap. Kapitel 5 beskriver interaksjon og integrasjon mellom beslutnings-
støtesystemer og EPJ. I kapitel 6 beskrives lokal variasjon og adapsjon av beslutningsstøtesystemer, 
mens kapitel 7 kort oppsummerer kogni�v databehandling og IBM Watson. Kapitel 8 oppsummerer 
svarene fra spørreskjema som ble brukt i prosjektet. Kapitel 9 beskriver literatursøket og gir henvis-
ninger �l relevant literatur.  
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3 Utvalg av leverandører 
I arbeidet med å innhente informasjon og få kunnskap om dagens praksis, standarder og utbredelse av 
kliniske beslutningsstøtesystemer, har vi utarbeidet en spørreundersøkelse. Denne har vært sendt �l 
leverandører, utviklere, forskere og kompetansemiljøer. En sentral prosess har derfor vært å iden�fi-
sere relevante kontakter.  

Klinisk beslutningsstøte kan leveres på ulike formater, inkludert papir. Likevel brukes begrepet primært 
om IKT-baserte intervensjoner levert gjennom kliniske applikasjoner. Vanlige typer beslutningsstøte 
omfater advarsel for medikamen�nteraksjoner og forebyggende behandlingsforslag4. Klinisk beslut-
ningsstøte kan være integrert i andre kliniske applikasjoner, men kan også være standalone. Tidligere 
forskning er tydelig på at kliniske beslutningsstøteverktøy kan ha posi�v effekt på både kvalitet og 
pasientsikkerhet i behandlingen, men forutseter at løsningene er godt designet og effek�vt brukt. Løs-
ningene som er integrert med andre kliniske applikasjoner har vist seg å ha større posi�ve effekter på 
disse variablene sammenlignet med de som er stand-alone1,5. Vi har i dete prosjektet valgt å inkludere 
både leverandører av rene beslutningsstøteverktøy og med leverandører av journal- og suiteløsninger. 

 

3.1.1 Løsnings�lbydere i konkurransen om Helsepla�ormen 

Alle fire6 leverandørene som konkurrerer om å levere løsning for Helsepla�ormen ble forespurt om å 
levere besvarelse på spørreskjemaet. Av disse takket tre ja �l å delta, mens det �l slut var DXC.tech-
nology og Epic Systems Corpora�on som leverte besvarelser. 

 

3.1.2 Leverandører utenfor Helsepla�ormen 

I �llegg �l leverandørene i Helsepla�ormen, har vi invitert andre nasjonale og internasjonale leveran-
dører �l å levere besvarelse. Utvalget av de andre leverandørene er basert på blant annet KLAS Rese-
archs oversikt over klasseledende leverandører for 2017, prosjektets literaturgjennomgang, samt le-
verandørkartleggingen fra �dligere, �lstøtende prosjekt. Fra denne kategorien har vi fåt svar fra føl-
gende leverandører: Decisive AS7, Medexter Healthcare8, Meliorix Inc.9, OpenClinical10 (OpenClinical 
er ikke en leverandør men inkluderes her av prak�ske årsaker). 

3.1.3 Formalisert kontakt 
I kontakt med leverandørmarkedet har NSE være tydelige i å formidle sin rolle som uavhengig forsk-
ningsins�tusjon. Både for forskningens kredibilitet og leverandørenes forståelse av prosjektet har det 
vært tydeliggjort at arbeidet i prosjektet skjer uavhengig av eventuelle offentlige anskaffelser.  

3.2 Kontakt med andre kompetanse- og forskningsmiljøer 
Prosjektet har gjennom arbeidet benytet seg av både nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer 
på beslutningsstøte og arkitektur. Flere enkeltpersoner har også levert besvarelse på spørreskjemaet. 
Nærheten �l prosjektet «Ontology-based terminologies for healthcare» gjør det naturlig å sammen-
s�lle spørsmål i kontakt med eksterne.  

 
                                                                                                                                                                                     

4 htps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar�cles/PMC2744714/ 
5 htps://academic.oup.com/jamia/ar�cle/16/5/637/803679/Clinical-Decision-Support-Capabili�es-of 
6 På skrivende �dspunkt er det fire leverandører i konkurranse om leveranse av EPJ �l Helsepla�ormen 
7 htp://www.decisive.no/  
8 htp://www.medexter.com/  
9 htps://www.meliorix.com/  
10 htps://www.openclinical.net/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2744714/
https://academic.oup.com/jamia/article/16/5/637/803679/Clinical-Decision-Support-Capabilities-of
http://www.decisive.no/
http://www.medexter.com/
https://www.meliorix.com/
https://www.openclinical.net/
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3.3 Kliniske beslutningsstøte 
I 2012 gjennomførte HL7 CDS Work Group en undersøkelse blant 46 helsedomeneeksperter (6). Da ble 
følgende fem tjenester og kapabiliteter iden�fisert som særlig kri�ske for å kunne bruke tjenesteorien-
terte beslutningsstøtesystemer: 1) bruk av standard informasjonsmodeller og terminologier, 2) evne 
�l å utnyte en beslutningsstøtetjeneste, 3) støte for spørringstjeneste på kliniske data, 4) støte for 
en hendelsespubliserings- og abonnementstjeneste, og 5) støte for en brukerkommunikasjonstje-
neste. 

Helsepla�ormen har gjennom sit konkurransegrunnlag kravs�lt funksjonalitet og forutsetninger for 
beslutningsstøte. De har valgt en bred beskrivelse, og bruker i stor grad statusrapporten «Beslutnings-
støtte – Definisjoner, status og forvaltning av ulike former for IKT-basert klinisk støtte» for bakgrunns-
informasjon. I statusrapporten deles beslutningsstøteverktøy inn i 5 kategorier eter s�gende 
kompleksitet, men alle har �l felles at de �l en viss grad kombinerer kunnskap med pasientopplysninger. 
Det som i hovedsak skiller kategoriene er antall aspekter beslutningsstøten må ta hensyn �l. Katego-
riene er gjengit her: 

Kategori 1: Forventning eller utvalg 

Den enkleste kategorien beslutningsstøtte angir om en egenskap er som forventet eller ikke, 
eventuelt normal eller ikke. En variant av denne formen er å bruke forventninger til egenska-
per eller forekomst av karakteristiske termer blant pasientopplysningene til å gjøre et relevant 
oppslag i en kunnskapskilde. En tredje form er å bruke kunnskap til å velge ut pasientopplys-
ninger som er relevante for en gitt problemstilling. Ingen av disse formene for beslutnings-
støtte antyder noen diagnose eller forteller legen hva hun skal gjøre, men de kan bidra til inn-
sikt i pasientens tilstand.  

Kategori 2: Isolert anbefaling om ett enkelt tiltak 

Kategori 2 går et skritt videre ved å gi et konkret forslag til hva brukeren skal gjøre. Den enk-
leste formen er å gi en isolert anbefaling ut fra en enkel regel eller grenseverdier for en utvalgt 
egenskap. Slike anbefalinger er ofte godt dokumentert, men de tar ikke hensyn til eventuelle 
kontraindikasjoner eller motstridende hensyn. Legen eller sykepleieren må derfor sette anbe-
falingen inn i en sammenheng, og selv sørge for at eventuelle motforestillinger blir tatt hensyn 
til. 

Kategori 3: Isolert anbefaling om en pakke eller serie tiltak 

Kategori 3 dreier seg i likhet med kategori 2 om en isolert anbefaling, men den gir forslag til en 
pakke samtidige eller serie etterfølgende tiltak, evt. å følge en protokoll. Beslutningsstøtten 
tar utgangspunkt i enkle regler eller grenseverdier, men rådene som følger er sammensatte og 
kan være komplekse. Dette stiller høyere krav til dokumentasjonen som må ligge til grunn, og 
vedlikehold av slik beslutningsstøtte blir mer krevende. Det er fortsatt ikke tatt hensyn til even-
tuelle kontraindikasjoner. Legen eller sykepleieren må selv sette anbefalingen inn i en sam-
menheng, og sørge for at eventuelle motforestillinger blir tatt til følge. 

Kategori 4: Integrert anbefaling om et tiltak eller flere tiltak 

Mens de foregående kategoriene har beskrevet anbefalinger isolert fra øvrige hensyn enn pre-
misset som utløser anbefalingen, forsøker kategori 4 beslutningsstøtte å integrere anbefa-
lingen mest mulig i pasientens situasjon. Dette betyr at beslutningsstøtten tar i bruk flere uav-
hengige premisser, for eksempel fra pasientens øvrige tilstander, behandlinger, planer, og ikke 
minst selve konteksten helsehjelpen skal ytes i. Om beslutningsstøtten tar hensyn til lokale 
forhold, er dette en sikker kategori 4. Det er fortsatt behov for kritisk tenkning fra helseperso-
nellets side, men anbefalingen er bedre tilpasset pasientens situasjon enn øvrige kategorier av 
beslutningsstøtte. Anbefalingen kan dreie seg om et enkelt tiltak, eller en serie av tiltak.  

Kategori 5: Diagnostikk og hypotesegenerering 
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De foregående kategoriene har i hovedsak basert seg på forhåndsdefinerte, eksplisitte regler 
sprunget ut fra entydig dokumentasjon. Denne kategorien tar utgangspunkt i å generere nye 
hypoteser og eventuelt ny kunnskap ved å bruke kjente algoritmer på eksisterende pasient-
opplysninger. Til forskjell fra øvrige kategorier er det ikke en grense for hva slags opplysninger 
som kan gå inn i algoritmen. Hensikten kan være å antyde den mest sannsynlige forklaring på 
pasientens tilstand ut fra tilgjengelige opplysninger, eller det kan være å identifisere faktorer 
som påvirker behandlingsresultater for en pasientgruppe. Uansett algoritme må resultatet 
sammenholdes med kjent kunnskap for å forsvare å bruke det i behandlingen av pasienter.  

3.4 Kliniske beslutningsstøte i Helsepla�ormen 
Helseplattformen angir i den funksjonelle kravspesifikasjonen at formålet med klinisk beslutnings-
støtte er å styrke pasientsikkerheten, og redusere variasjon og ulikheter i behandlinger mellom be-
handlingssteder og behandlere.  

Det angis videre at løsningen forventes å være både fleksibel og konfigurerbar, og at det er mulig å 
inkorporere internasjonalt, nasjonalt og lokalt kunnskapsinnhold og retningslinjer. Det sies også at løs-
ningen skal støte lokale �lpasninger av kunnskapsinnhold, for eksempel gjennom behandlingsveiled-
ninger og kliniske retningslinjer. Et vik�g aspekt er at beslutningsstøteverktøyet skal støte at mer avan-
serte og kompliserte regler kan legges �l fortløpende. Kravet �l funksjonalitet illustreres gjennom fire 
prosessledd som gjennom definisjon er nødvendig for å etablere, vedlikeholde og forvalte et beslut-
ningsstøteverktøy: 

 
    
 
 
 
Fullstendig beskrivelse og kravspesifikasjoner kan leses i Helseplattformens konkurransegrunnlag på: 
https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen 

Figur 2: Beslutningsstøtte i Helseplattformen 

https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen
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3.4.1 Bidrag �l søkekonferansen i Helsepla�ormen 
Prosjektgruppen utarbeidet og leverte et forskningsforlag �l søkekonferansen i Helsepla�ormen, 
gjennomført i Trondheim i mai 201711. Prosjek�orslaget er basert på samme tema�kk som dete pro-
sjektet, i �llegg �l �lstøtende prosesser. Forslaget ble akseptert som poster og prosjektgruppen var 
representert på konferansen. 

Prosjek�orslaget fokuserer på prak�sk anvendelse av ontologibaserte terminologier, informasjonsmo-
deller og klinisk beslutningsstøte, hver for seg men også i relasjon �l hverandre.  

Prosjek�orslaget er inkludert i kapitel 11 (Vedlegg). 

  

 

                                                                                                                                                                                     

11 htps://helse-midt.no/arrangementer/sokekonferanse-for-utvikling-av-forskningsprosjekter-i-helsepla�ormen-2017-05-11 
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4 Standarder for beslutningsregler 

 
 

4.1 Innledning 
En beslutningsregel er en representasjon av kunnskap i form av regler og beslutningslogikk. Beslut-
ningsregler er en algoritme, som vanligvis er representert i form av logiske IF-THEN setninger, som 
u�øres for å komme fram �l en anbefaling eller konklusjon. 

I kliniske beslutningsstøtesystemer kan beslutningsregler representeres i et av to format (19): prose-
dyrer eller produksjonsregler. En prosedyre består av referanser �l data og logiske setninger som ma-
nipulerer disse dataene. Setningene i prosedyren u�øres sekvensielt ved hjelp av kontrollstrukturer 
som styrer beslutningsprosessen gjennom beslutningspunktene i prosedyren. I et system basert på 
produksjonsregler representerer hver kunnskapsenhet kun en enkelt IF-THEN setning, og en beslut-
ningsmotor (inference engine på engelsk) velger hvilken setning som skal u�øres gjennom evaluering 
av �lgjengelige data og setninger. Ved å kombinere sentrale trekk fra begge �lnærmingene får man 
hybride løsninger for kunnskapsrepresentasjon i beslutningsstøtesystemer.  

I �llegg kan reglene gjelde enkle beslutningsstøtesystemer, som alarmer, varsler og påminnelser, eller 
de kan spesifisere hele kliniske prosesser i form av datamaskintolkbare retningslinjer (computer-inter-
pretable guidelines på engelsk (CIG)). 

4.2 Prosedyreorientert kunnskapsrepresentasjon 
Det er to hovedtrekk som kjennetegner prosedyreorientert kunnskapsrepresentasjon (19). For det 
første er klinisk kunnskap og administreringslogikk-kunnskap blandet i samme representasjon. Det be-
tyr at instruksjoner �l en datamaskin om hvilken setning som skal u�øres neste, er blandet med logiske 
kommandoer om et spesifikt klinisk domene, som for eksempel hvilken terskelverdi en git laboratorie-
test må overskride for at en viss sykdoms�lstand kan diagnos�seres. For det andre er flyt av kontroll 
gjort eksplisit. En prosedyre består vanligvis av en serie av utrykk som u�øres sekvensielt i samme 
rekkefølge som de står i kunnskapsenheten. Administreringslogikk-kunnskap inkluderer ikke bare spe-
sifikasjoner av u�øringsflyt, men også be�ngelser for kjøring av prosedyren, beskrivelse av kommuni-
kasjonen med brukere, og hvordan output skal presenteres (19). Beslutningsregler i den �lnærmingen 
presenteres o�e som beslutningstrær eller flytdiagrammer. 

Figur 3: Beslutningsstøttearkitektur (2) 
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4.2.1 Tilnærmingens fordeler 

Denne �lnærmingen gir mange fordeler. Den kan realiseres på de aller fleste programmeringsspråk 
som støter funksjoner eller prosedyrer. Dersom programmeringsspråket støtes av forskjellige typer 
datamaskiner kan kunnskap utvikles og vedlikeholdes på flere pla�ormer uten å måte skaffe spesiali-
sert programvare og/eller endre måten kunnskap presenteres/visualiseres. Eksplisit flytkontroll gjør 
det mulig å styre rekkefølgen setningene skal kjøres i. Dete gjør resultatene mer forutsigbare og gir 
dermed mer presise beslutninger. I �llegg �lbyr programmeringsspråk vanligvis biblioteker med for-
håndsprogrammerte funksjoner for å gjennomføre vanlige oppgaver, hente data fra databaser, og der-
med �lretelegge for grensesnitet mellom beslutningsregel og dataregistre. 

4.2.2 Tilnærmingens u�ordringer 

En av de større u�ordringene med denne �lnærmingen er blanding av styringskunnskap og klinisk 
kunnskap. Dete gjør det vanskelig å skaffe og vedlikeholde kunnskap i systemet fordi brukeren må være 
kjent med både det kliniske domenet, og med syntaks og funksjoner i programmeringsspråk. Videre 
kan eterfølgende endringer i klinisk kunnskap påvirke den innebygde styringskunnskapen, og på den 
måten innvirke nega�vt på kjøring og muligens nøyak�ghet av beslutningen. Dessuten kan eventuelle 
endringer i klinisk kunnskap kreve rekompilering av programvare, som er kostbart og �dkrevende, spe-
sielt dersom den oppdaterte beslutningsregelen må distribueres �l mange forskjellige steder. 

4.3 Kunnskapsrepresentasjon basert på produksjonsregler 
En produksjonsregel kartlegger kontekstens egenskaper �l handlingene som bør u�øres eller konklu-
sjonen som skal nås i den situasjonen (19). En produksjonsregel er en IF-THEN setning på formatet: IF 
<betingelse> THEN <handling>, hvor <betingelse> representerer en logisk kommando som fører �l at 
<handling> blir u�ørt. En kan derfor si at en produksjonsregel kartlegger situasjonelle egenskaper �l 
handlinger som bør u�øres, enkelt eksemplifisert som ordinering og administrasjon av blodfortyn-
nende medikamenter (<handling>) hvis atrieflimmer (<betingelse>) er �lstedte. Be�ngelsen kan være 
en enkel sammenligning som involverer data �lgjengelig for beslutningsstøtesystemet, eller det kan 
være et rela�vt komplekst utrykk i boolsk logikk. 

Reglene kan anvendes på data på en av to ulike grunnleggende måter, eller beslutningsmekanismer 
(19). Ved fremover-kjeding forsøker beslutningsmotoren i beslutningsstøtesystemet å matche data-
elementer mot be�ngelser i regelen, og u�øre handlingene fra de �lsvarende reglene frem �l en mål-
�lstand er nådd. Ved bakover-kjeding finner beslutningsmotoren i utgangspunktet regler som konklu-
derer med hvilken mål�lstand systemet forsøker å oppnå, for dereter å prøve å finne ut om noen av 
disse be�ngelsene kan �lfredss�lles med data. Fremover-kjeding brukes vanligvis når det eksisterer 
store mengder data i forhold �l de mulige konklusjoner som kan trekkes fra disse data, eller om beslut-
ningsstøtesystemet er utløst av eller drevet av ankomsten av nye data. Dersom beslutningsstøtesys-
temet i stedet blir brukt �l å kri�sere et valg, for eksempel et behandlingsvalg eller en diagnose laget 
av en kliniker, kan bakover-kjeding brukes. 

4.3.1 Tilnærmingens fordeler 

Den største fordelen med produksjonsregel-baserte beslutningsstøtesystemer er at klinisk kunnskap 
er uavhengig av administreringslogikk kunnskapen som er nødvendig for å drive systemet og administ-
rere beslutningsprosessen. På grunn av dete kan produksjonsregel-baserte kunnskapsenheter �leg-
nes, vedlikeholdes og deles uten å måte endre eller rekompilere slutningsmotoren. Dessuten er reg-
lene representert på en måte som ligner naturlig språk bare ved hjelp av IF-THEN logiske kommandoer. 
Mens IF-THEN setninger kan være like de i et programmeringsspråk, er andre typer av utrykk som 
brukes i et programmeringsspråk ikke inkludert i reglene. Dete gjør det letere for en klinisk ekspert å 
manipulere og forstå kunnskap enn det som ville være i �lfelle med prosedyreorientert kunnskapsre-
presentasjon, der logiske og administreringslogikk-setninger henger sammen. Denne funksjonen støt-
ter rela�vt enkelt �legning av klinisk kunnskap i form av produksjonsregler, fordi de er kodet i et format 
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som de fleste kjenner. Denne likheten med naturlig språk gjør det enkelt å forklare/dokumentere re-
sonnementet for brukeren. Beslutningsstøtesystemer kan samle alle reglene og vise dem i den rekke-
følgen de har blit u�ørt, noe som gjør at brukerne får se en kjede av resonnement og hvordan konklu-
sjonen ble nådd. Produksjonsreglene er dessuten modulære, og kan derfor manipuleres individuelt, 
uten at en stor mengde prosedyrekode må redigeres. 

4.3.2 Tilnærmingens u�ordringer 

Uavhengigheten �l produksjonsregler er en u�ordring. Fordi reglene kan reagere uforutsigbart ved 
kombinasjon av ulik inngangsdata, kan output være vanskelig å forutsi. Videre kan endringer i en enkelt 
regel påvirke interaksjonene med andre regler. Dete blir spesielt problema�sk når et stort antall regler 
er avhengige av hverandre. For å takle dete problemet �lbyr mange regelbaserte beslutningsstøte-
systemer et spesialverktøy for å håndtere en kunnskapsbase som gjør det mulig å søke eter relaterte 
regler eller å simulere responsen på endringer i kunnskapsbasen under ulike forhold. En yterligere 
u�ordring ved produksjonsregel-�lnærmingen er at den bruker deklara�v logikk. Dete betyr at pro-
duksjonsregler ikke inkluderer sannsynligheter. Sam�dig er mange medisinske beslutningsprosesser �l 
en viss grad basert på et probabilis�sk resonnement. For å kompensere for dete har enkelte produk-
sjonsregel-baserte systemer innarbeidet �ltaksplanen som en del av regelformatet. På den måten iden-
�fiserer hver regel noen konsekvenser, men også en grad av sannsynlighet knytet �l hver av kon-
sekvensene. Beslutningsmotoren da må ta hensyn �l disse faktorene og �l at visse regler er lenket 
sammen for å gi en anbefaling �l klinikeren med et �lsvarende es�mat av sannsynligheten. 

4.4 Representasjon av ikke-kjørbar klinisk kunnskap 
GEM (Guideline Elements Model) (21) er en internasjonal standard for digital representasjon av kliniske 
retningslinjer fra ASTM (American Society for Tes�ng and Materials). GEM bruker et strukturert XML-
format som er lesbart for mennesker, sam�dig som det kan oversetes �l et maskinkjørbart format. 
GEM brukes �l å strukturere veiledende anbefalinger som be�ngede anbefalinger (beslutningsregler), 
eller obligatoriske anbefalinger (kliniske handlinger). Anbefalinger kan sekvenseres ved hjelp av et len-
keelement for å representere retningslinjer som pågår over �d. GEM II inkluderer flere verktøy. GEM-
Cuter er en XML-editor som brukes �l å transformere retningslinjer fra et fritekst-format �l GEM-for-
matert XML. GEM-Q, GEM-COGS, og BRIDGE-Wiz er verktøy for å vurdere og forbedre kvaliteten på 
retningslinjer. GEM Extractor brukes for å gå gjennom anbefalinger, og GEM-Arden for oversetelse av 
GEM-formaterte retningslinjer �l medisinske logikkmoduler. Derimot o�e må beslutningsstøtesyste-
mer integrere veiledning git av flere relevante kliniske retningslinjer i et git domene, som kan føre �l 
motstridende råd. En annen vik�g u�ordring er at et flertall av produsenter av kliniske retningslinjer 
fortseter å generere dem i ustrukturerte, ikke-standardiserte formater som må tolkes av en ekstern 
gruppe og omformes �l et strukturert og potensielt standardisert format. Selv om retningslinjen hadde 
vært i GEM-format, er det fortsat ingen entydig måte å transformere medisinsk kunnskap fra ikke-
kjørbart format �l kjørbart format som kan brukes på tvers av applikasjoner og være skalerbart, selv 
om noen forskere har vist oversetelser av GEM �l mer maskinkjørbare formalismer, som f.eks. Arden 
Syntax (38).  

Et eksempel på et GEM-dokument er representert i Figur 4.  
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Building Recommendations In a Developer’s Guideline Editor Wizard (BRIDGE-Wiz) (12) er en program-
vareassistent som fremmer tydelighet, gjennomsik�ghet og implementerbarhet ved utvikling av kli-
niske retningslinjer, noe som kreves for å lage datamaskintolkbare retningslinjer. Den gir en mal for å 
lage strukturerte anbefalinger baserte på naturlig språk, og hjelper �l med å klargjøre anbefalingene 
ved å begrense valget av typer handlinger. For å øke gjennomsik�ghet, benyter BRIDGE-Wiz-brukere 
GLIA-verktøyet (GuideLine Implementability Assessment) for å kontrollere gjennomførbarhet av hand-
lingen og kapabilitet å ta en beslutning i den konteksten (13). GLIA inneholder kvalitetsvurderingsspørs-
mål innenfor flere kategorier som kan brukes �l retningslinjerapport for å vurdere evidenskvalitet, for-
deler og ulemper, og iden�fisere gjennomføringsbarrierer. BRIDGE-Wiz fremmer gjennomførbarhet 
ved å �lby pseudokoderegler som foreslår modalverb (må, bør, kan) for å definere det �lsiktede nivået 
av forpliktelse (12). BRIDGE-Wiz bygger på en metode for å systema�sere og gjøre eksplisit overset-
�ngen av dokumentbasert kunnskap �l kliniske beslutningsstøtesystemer som er integrert i arbeids-
flyten (12). Denne metoden omgjør tekst fra en klinisk retningslinje �l sammenhengende og fullsten-
dige anbefalinger ved de-abstrahering og korrigering av tvetydige konsepter brukt i anbefalingen, veri-
fisering av fullstendigheten av regelset, legge �l forklaringer og bygge eksekverbare setninger. BRIDGE-
Wiz ble evaluert av utviklere av kliniske retningslinjer som brukte det i utviklingen av fem retningslinjer. 
Evalueringen viste at verktøyet var både ny�g og brukbart (9). 

Figur 4: Identitetselementer fra en hierarkisk retningslinje i form av et GEM-dokument (29) 
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4.5 Representasjon av kjørbar klinisk kunnskap 

4.5.1 Standarder for abstraksjonskartlegging 

Arden Syntax12 er et mye brukt og modent regelbasert språk, som har blit en HL7-standard for repre-
sentasjon, deling og behandling av klinisk kunnskap i et kjørbart format. Kunnskap utrykt i Arden-kode 
kan organiseres i såkalte Medical Logic Modules (MLM). MLM inneholder spesifikasjoner av metadata; 
når modulen skal utløses; hvordan nødvendige data skal hentes; hvordan input-data skal brukes �l å 
generere en konklusjon; og hvordan den konklusjonen bør formidles �l relevante slutbrukere (f.eks. 
som en tekstside).  

Som en hybrid formalisme for kunnskapsrepresentasjon i beslutningsstøtesystemer, �lbyr Arden flere 
fordeler (21). Det at Arden er en standard forenkler deling av kjørbar kunnskap ved å redusere meng-
den av endringer som er nødvendige for at en MLM skal kunne brukes ved en annen ins�tusjon enn 
der den opprinnelig ble utviklet. Dete forenkler også utvikling av verktøy for innsamling, feilsøking og 
vedlikehold av kunnskap kodet i dete formatet. Arden Syntax er en hybrid �lnærming som kombinerer 
det beste fra prosedyreorienterte og produksjonsregelbaserte formalismer: flytkontroll fra prosedyre-
orientert kunnskapsrepresentasjon kombineres med modularitet og separering av slutningskontroll fra 
produksjonsregelbasert kunnskapsrepresentasjon. 

Arden Syntax har likevel noen svakheter. En vik�g u�ordring er det såkalte «curly braces» (krøllparen-
tes) problemet. En del av koden i en MLM er spesifikk for de enkelte ins�tusjonene, for eksempel spør-
ringer mot EPJ-databasen.  I Arden omslutes slik kode av krøllparenteser ({}), som skal gjøre det enklere 
å iden�fisere de delene av MLM som må �lpasses lokalt.  Lokal �lpasning er likevel et manuelt og �d-
krevende arbeid, med potensial for å introdusere feil. Dete gjør at det deling av Arden-kodete kliniske 
retningslinjer krever en viss innsats. En annen potensiell ulempe ved Arden Syntax er at den prosedy-
reorienterte koden kan være vanskelig å forstå for ikke-utviklere. Klinikere er mer vant �l å se på klinisk 
kunnskap i et deklara�vt format, for eksempel i form av et beslutningstre eller en klinisk retningslinje. 
Den manglende kunnskapen om prosedyreorientert kode kan gjøre kunnskapsvalidering u�ordrende. 

GELLO (19, 22) er en annen HL7-standard for representasjon av kliniske regler i et eksekverbart format. 
Dete er et klassebasert, objektorientert utrykksspråk for beslutningsstøte utviklet av HL7 (bygget på 
HL7 ver.3 Reference Informa�on Model (RIM)). Språket kan brukes �l å trekke ut informasjon fra EPJ, 
beregne beslutningskriterier, og utlede sammendragsinformasjon. GELLO omfater både spørre- og ut-
trykksspråk, og er basert på Object Constraint Language (OCL), utviklet av Object Management Group. 
Relevante deler av OCL har blit integrert i GELLO for å legge �l rete for manipulering av kliniske data 
for beslutningsstøte i helsesektoren. UML ITS som er en del av OCL, implementerer seman�kk av HL7 
abstrakte datatyper ved å mappe HL7-datatyper inn i UML og OCL kjernedatatyper, og dermed kan 
GELLO referere pasientspesifikke data uavhengig av pla�orm, leverandør eller datamodell. 

GELLO har sit opphav i andre utrykksspråk og verktøy for klinisk beslutningsstøte, f.eks. GLIF og GLEE. 
GELLO kan brukes sammen med HL7-standarden Virtual Medical Record (vMR). I likhet med Arden 
Syntax definerer ikke GELLO integrasjonen med EPJ eksplisit. Det objektorienterte designet gjør at 
GELLO likevel enkelt kan integreres med alle HL7 RIM-baserte datamodeller.  GELLO inneholder meka-
nismer for å aksessere en underliggende datamodell med dens klasser og metoder. Dete gjør det mulig 
å støte beslutningsregler og kliniske retningslinjer som er basert på ulike datamodeller. GELLO støter 
bruk av ulike terminologier ved å binde koden for hver terminologi �l en lokal kode, men få detaljer om 
dete er �lgjengelig i spesifikasjonene. 

For å løse Ardens «krøllparentes» problem, kan GELLO integreres med Arden for å dra nyte av GELLOs 
objektbaserte utrykksspråk og bruke vMR som standard grensesnit for data�lgang. 

 

                                                                                                                                                                                     

12 htps://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCCDS/3.1.4.+Standards+for+CDS+Rules 

https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCCDS/3.1.4.+Standards+for+CDS+Rules
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Både GELLO og Arden Syntax er standarder som har som mål å forenkle kunnskapsoverføring: kunnskap 
skal kunne flytes fra en organisasjon �l en annen, helst uten å måte gjøre vesentlige endringer. En 
vik�g komponent i en slik standardisering er bruk av en standardisert datamodell. Ved hjelp av denne 
�lnærmingen kan en kunnskapsingeniør kode beslutningsregler som behandler kliniske data med refe-
ranser (21). Dersom en organisasjon har mappet sin lokale datamodell eller databaseskjema �l stan-
darden, kan referanser �l data oversetes automa�sk med få eller ingen manuelle inngrep. Dete øker 
dri�ssikkerheten og reduserer kostnadene for kunnskapsprognosering. 

Arden Syntax har en noe forenklet objektmodell der implementeringsdetaljer for data som brukes ved 
regelevaluering er lite spesifisert (3). GELLO forsøkte å forbedre databindinger ved å �lby et standardi-
sert spørre- og utrykksspråk. Begge standardene er i stand �l innkapsling av beslutningslogikk og stoler 
på programvarerammen �l å sørge for at utløsende hendelser kaller rik�ge regler. Foreløpig har leve-
randører i begrenset omfang tat i bruk Arden Syntax og GELLO. 

Et alterna�v �l GELLO er GDL (22) (Guideline Defini�on Language), et utrykksspråk for beslutningsreg-
ler, som er bygget på toppen av openEHR Referansemodell og Arketyper13 for å dele beslutningsregler 
på tvers av ulike EPJ-systemer. Beslutningsregler i GDL-format er uavhengige av naturlige språk, refe-
ranseterminologier og tekniske implementeringer.  

 
 

 
GDL bruker arketyper som input eller output i regler. Hver variabel i regelen er bundet �l et bestemt 
dataelement avhengig av en arketype. Eter at variabelen er bundet, kan den brukes i et utrykk som 
input eller output. Guide Object Model �llater GDL å samhandle med enhver objektorientert datamo-
dell basert på openEHR Referansemodell. I GDL har arketypedata samme betydning uavhengig av EPJ-
system, språk eller kontekst den brukes i. Arketyper som input eller output i GDL gjør det mulig å dele 
ulike regler og definisjoner med andre systemer. Det vik�gste kjennetegnet for openEHR-arketyper er 
at de kan deles og gjenbrukes på ulike pla�ormer basert på openEHR Referansemodell. Bruk av arke-
typer gjør GDL utvidbart slik at arketyper kan arve grupperte eller spesialiserte egenskaper fra foreldre-

 

                                                                                                                                                                                     

13 htp://www.openehr.org/news_events/releases/2013031 
14 htp://www.openehr.org/releases/CDS/latest/docs/GDL/GDL.html  

Figur 5: GDL sin plass i openEHR beslutningsstøttearkitektur14 

http://www.openehr.org/news_events/releases/2013031
http://www.openehr.org/releases/CDS/latest/docs/GDL/GDL.html


20 

arketyper. GDL �ldeler en ekstern terminologikode �l et lokalt begrep, og støter binding av flere ter-
minologier �l samme lokale begrep.  

Diskrete GDL regler, som inneholder IF-THEN utalelser, kan kombineres for å støte både enkle og 
komplekse beslutningsprosesser, og kan brukes både �l beslutningsstøteapplikasjoner som brukes di-
rekte i pasientbehandlingen, og �l retrospek�ve befolkningsanalyser15. GDL er fortsat under utvikling 
og evalueres i kliniske fagområder som slagbehandling og atrieflimmer; områder som interessert for 
beslutningsstøtesystemer med sine kompleksitet og kri�ske forhold. 

Både GELLO og GDL fokuserer på å bruke standarder (HL7 RIM for GELLO og openEHR Referansemodell 
og Arketyper for GDL). Teknologiuavhengighet og mulighet for å dele regler på ulike pla�ormer, bru-
kervennlighet og at det skal være enkelt for brukere å opprete regler er vik�ge mål for begge disse 
standardene. Det er likevel visse forskjeller mellom GELLO og GDL. Når det gjelder bruk av terminologi 
spesifiserer ikke GELLO det innenfor sine designkrav, mens GDL mener det er en vik�g funksjon for å 
støte resonnering ved beslutningsprosesser. I �llegg er bruk av metadata i beslutningsregler også et 
område hvor standardene skiller seg, siden GELLO ikke angir noen krav �l det. Bruk av metadata kan 
hjelpe med deling/overføring av beslutningsregler.  

4.5.2 Standard for terminologikartlegging 

SNOMED CT Expression Constraint Language (ECL)16 gir en kjørbar måte �l å definere et set med kli-
niske begreper representert i SNOMED CT. Når u�ørt mot en bestemt SNOMED CT-versjon, vil en ut-
trykksbegrensning returnere et set av begrep som samsvarer med en git begrensning. Utrykksbe-
grensninger kan også brukes �l å spørre eter pre-koordinerte og post-koordinerte utrykk som er regi-
strert i EPJ. SNOMED CT utrykksbegrensninger gir en standard måte å referere �l forhåndsdefinerte 
set av SNOMED CT-begrep som kreves for å teste kriteriene �l beslutningsstøteregler. Dete gir mu-
ligheten �l å lage avansert terminologisk binding mellom arketyper og SNOMED CT for å få seman�sk 
interopera�ble systemer. 

4.5.3 Standarder for informasjonsmodellering 

FHIR Decision Support Resource17 er også et eksempel på en måte å representere beslutningsregler. 
PlanDefini�on er en generell FHIR-ressurs som kan brukes �l å representere en rekke beslutningsstøte-
artefakter, som regler, ordreset, og protokoller. Ifølge HL7 FHIR-spesifikasjonen inneholder en ressurs 
et set av strukturerte dataelementer som oppfyller definisjonen �l ressurstypen og kan brukes �l å 
utveksle og/eller lagre data for å �lfredss�lle et bredt spekter av kliniske og administra�ve helseinfor-
masjonsbehov. PlanDefini�on er definert som en foreløpig ressurs innenfor FHIR Clinical Reasoning 
modulen. Den kan brukes �l å representere en regel ved hjelp av et «hendelse-�lstand-handling» 
mønster. Dete mønsteret er definert innenfor Ac�onDefini�on-elementet �l PlanDefini�on-ressursen. 
PlanDefini�on-ressursen brukes �l å beskrive sekvenser av handlinger som skal u�øres, mens Ac�vity-
Defini�on-ressursen brukes �l å definere hvert enkelt trinn eller ak�vitet som skal u�øres. 

OpenCDS18 �lbyr en referanseimplementasjon av standarder for beslutningsstøte som er vedtat av 
standard-organisasjonene HL7 og Object Management Group (OMG). Disse standardene spesifiserer 
et standard grensesnit for å �lby klinisk beslutningsstøte som en programvaretjeneste. HL7/OMG sin 
beslutningsstøtestandard definerer tre sentrale grensesnit16: 

• Evaluering: brukes �l å evaluere pasientdata ved hjelp av «kunnskapsmoduler» for å generere 
pasientspesifikke konklusjoner. 

 
                                                                                                                                                                                     

15 htp://www.openehr.org/releases/CDS/latest/docs/GDL/GDL.html#_scope 
16 htps://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCECL/1.+Introduc�on 
17 htps://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCCDS/3.1.4.+Standards+for+CDS+Rules 
18 htp://www.opencds.org/TheSolu�on/KeyComponents.aspx 

http://www.openehr.org/releases/CDS/latest/docs/GDL/GDL.html#_scope
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCECL/1.+Introduction
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCCDS/3.1.4.+Standards+for+CDS+Rules
http://www.opencds.org/TheSolution/KeyComponents.aspx
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• Metadata-funn: brukes �l å iden�fisere metadata i angående tjenesten og dens kunnskapsmo-
duler. 

• Spørring: brukes �l å søke eter kunnskapsmoduler av interesse. 

 
 

 

 

 
OpenCDSs sin datamodell er en flat form av vMR. vMR (Virtual Medical Record) er en standard HL7-
datamodell, spesielt op�malisert for klinisk beslutningsstøte. vMR er designet for å være enkel å forstå 
og bruke, og for å kunne dele felles seman�kk med andre HL7-standarder. OpenCDS kan også kommu-
nisere med eksterne systemer ved hjelp av et XML-schema for vMR. OpenCDS-teamet jobber også med 
å legge �l støte for flere standarder, for eksempel HL7 C-CDA og FHIR-standarder16. 

Flere verktøy støter OpenCDS16. JBoss Drools og KIE kunnskapshåndteringsverktøy er sentrale kompo-
nenter i OpenCDS. JBoss Drools er en beslutningsstøtemotor �lgjengelig som åpen kildekode. Den in-
neholder endrings- og kunnskapshåndteringsverktøy på to nivåer: 1) netbasert kunnskapsskaping, tes-
�ng, versjonering og pakking ved hjelp av et innebygd Drools verktøy, kalt KIE (forrige «Guvnor»), 2) 
teknisk regelutvikling og tes�ng på lavt nivå ved hjelp av Eclipse IDE for Drools og Java. Det finnes også 
JBoss jBPM, en administreringspakke for forretningsprosesser med åpen kildekode. OpenCDS bruker 
JBoss jBPM for å muliggjøre bruke av flytdiagrammer �l å representere klinisk beslutningslogikk.  

Ved hjelp av Distributed Terminology System (DTS)16 kan man oppretholde innholdet i medisinske vo-
kabularer, samt oppretholde relasjoner og mappe dem fra et vokabular �l et annet. Det kan også 
brukes �l å lage og kartlegge lokale eller proprietære vokabularer �l de vanligste og mest utbredte 
standardene, f. eks. ICD9CM, SNOMED CT, LOINC, NDC og RXNorm. DTS kan også brukes �l å kartlegge 
brede kliniske begreper �l setene med relevante koder og begreper som brukes i standard vokabular. 

Drools DSL16 kan brukes �l å lage et «domenespesifikt språk» (DSL) for intui�v kunnskapsforståelse. 
Alle tekniske detaljer for kunnskapsbeskrivelse skjules bak et klinikervennlig brukergrensesnit ved 

 

                                                                                                                                                                                     

19 htps://opencds.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.ac�on?pageId=4784137&preview=/4784137/4882436/Shields%20-
%20HL7%20DSS%20and%20vMR%20Standards%20and%20OpenCDS%20Open-Source%20Implementa�on.ppt 

Figur 6: Oversikt over arkitektur til OpenCDS beslutningsstøttesystem19 

Standard Interface: 

HL7 Decision Support Service Standard 

Standard Data Models: 

HL7 Virtual Medical Record (vMR) Standard 

https://opencds.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=4784137&preview=/4784137/4882436/Shields%20-%20HL7%20DSS%20and%20vMR%20Standards%20and%20OpenCDS%20Open-Source%20Implementation.ppt
https://opencds.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=4784137&preview=/4784137/4882436/Shields%20-%20HL7%20DSS%20and%20vMR%20Standards%20and%20OpenCDS%20Open-Source%20Implementation.ppt
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hjelp av OpenCDS DSL. Dete gir regelforfateren muligheten �l å utvikle regler ved å velge komponen-
ter som beskriver relevante kliniske aspekter i et felles klinisk språk. I OpenCDS mappes strukturerte 
data fra standarder som CCD, CCR, CDAr2 og C32 �l vMR-strukturen. Innebygde web-baserte tjenester 
kan også oppretes for andre beslutningsstøtemotorer. Dete grensesnitet brukes av HL7-Infobuton-
standarden. OpenCDS har også wrappere for eksisterende beslutningsstøtesystemer, f.eks. SEBASTIAN 
(4).  

SMART on FHIR20 er et set av åpne spesifikasjoner for å integrere applikasjoner med elektroniske pa-
sientjournaler, portaler, systemer for utveksling av helseinformasjon og andre helse IT-systemer. Et av 
formålene med SMART on FHIR er å s�mulere �l økt innovasjon innenfor helseteknologi, og å redusere 
kostnader ved å s�mulere konkurransen i markedet for utvikling av apper som dekker behovene �l 
helsetjenesteytere. Disse appene er konstruert rundt kjernetjenester, og kan kjøre direkte innenfor EPJ-
systemer. FHIR er beskrevet som neste generasjon standard for interoperabilitet fra HL721. FHIR har 
allerede god oppslutning blant flere av de store leverandørene, blant annet Epic, Cerner, Allscripts og 
Orion Health. Norge er også i en prosess for å vurdere FHIR som nasjonal standard for interoperabilitet.  

 
 

 
SMART on FHIR-spesifikasjonen �lbyr en protokoll som gjør at apper kan auten�seres og kjøre mot 
eksisterende helse IT-systemer, i �llegg �l SMART-biblioteket som bruker et JSON-format for represen-
tasjon av nytelasten. SMART-spesifikasjonen inkluderer profilerte versjoner av FHIR, OAuth2 og Ope-
nID Connect.  

 

                                                                                                                                                                                     

20 htps://academic.oup.com/jamia/ar�cle/23/5/899/2379865/SMART-on-FHIR-a-standards-based-interoperable-apps  
21 htp://hl7.org/�ir/  
22 htp://www.nalashaa.com/part-3-�ir-ehr-follow-�ir-path/  

Figur 7: FHIR-basert informasjonsutveksling fra EPJ til tredjepartssystemer22 

https://academic.oup.com/jamia/article/23/5/899/2379865/SMART-on-FHIR-a-standards-based-interoperable-apps
http://hl7.org/fhir/
http://www.nalashaa.com/part-3-fhir-ehr-follow-fhir-path/
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CDS Hooks SMART on FHIR-spesifikasjonen beskriver et «krok» (hook)-basert mønster for å kalle be-
slutningsstøte innenfra klinikerens EPJ-arbeidsflyt. I dataprogrammering24 dekker begrepet «kroking» 
(«hooking») en rekke teknikker som brukes �l å endre eller utvide oppførselen �l et opera�vsystem, 
applikasjoner eller andre programvarekomponenter ved å fange opp funksjonskall, meldinger eller 
hendelser som overføres mellom programvarekomponenter. Koden som håndterer slike funksjonskall, 
hendelser eller meldinger kalles en krok (hook)23. 

CDS hooks ble foreslåt av Josh Mandel, en ledende arkitekt i SMART on FHIR som jobber ved forsk-
ningsfakultet ved Harvard Medical School. CDS Hooks forsøker å åpne opp EPJ for kliniske beslutnings-
støtetjenester som �lbys av tredjepart. For utviklere gir CDS Hooks en modell for tet integrering av 
sine tjenester og applikasjoner innenfor EPJ-arbeidsflyten på en åpen og interoperabel måte, og som 
utnyter FHIR-data og SMART on FHIR. For leverandører åpner CDS Hooks et nyt set med kontekstuelt 
relevant beslutningsstøte i arbeidsflyten25. CDS Hooks sine API-er støter 1) synkrone kall �l beslut-
ningsstøtesystemer fra EPJ-systemet, der informasjon og forslag returneres; 2) brukerdefinerte 
SMART-apper når beslutningsstøten krever større brukerinvolvering; 3) lengekjørendebeslutningsstøt-
tesesjoner som tar hensyn �l EPJ-ak�vitet i sann�d26. 

Brukerak�vitet inne i EPJ kjører beslutningsstøte-hooks i sann�d enten på pasientvisningsside dersom 
man åpner en ny pasientjournal, eller på medisinforskrivingsside for å skrive en ny resept, eller på ord-
regjennomgangsside for å vise bes�llinger som venter på godkjenning27. Når en utløsende ak�vitet 
oppstår varsler EPJ-systemet de beslutningsstøtetjenestene som har registrert seg på den ak�viteten. 
 

                                                                                                                                                                                     

23 htps://sbmi.uth.edu/dotAsset/1a7082ee-f770-487a-b�e-8c7f27e9ff7a.pdf  
24 htps://en.wikipedia.org/wiki/Hooking  
25 htp://www.himss.org/news/advancing-interoperability-beyond-smart-�ir  
26 htp://cds-hooks.org/#overview  
27 htp://cds-hooks.org/#how-it-works  

Figur 8: SMART on FHIR arkitektur23 

https://sbmi.uth.edu/dotAsset/1a7082ee-f770-487a-bfbe-8c7f27e9ff7a.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Hooking
http://www.himss.org/news/advancing-interoperability-beyond-smart-fhir
http://cds-hooks.org/#overview
http://cds-hooks.org/#cds-cards
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Disse tjenestene må da gi �lbakemelding i sann�d om utløseren. Hver tjeneste får grunnleggende de-
taljer om EPJ-konteksten via kontekst-parameteren �l kroken, i �llegg �l de tjeneste-spesifikke dataene 
som kreves via forhåndsinnhen�ngsparameteren28. 

 

 
 

 
Hver beslutningsstøtetjeneste kan returnere et set av kort som et svar på kroken29. Kortene kan være 
en kombinasjon av tekst (informasjonskort), alterna�ve forslag (forslagskort) og lenker �l apper eller 
referansemateriell (lenke-�l-app kort). Informasjonskort inneholder tekst som brukeren kan lese. For-
slagskort gir et spesifikt forslag som viser en knapp som brukeren kan klikke på for å akseptere forslaget 
i EPJ. Lenke-�l-app kort gir en lenke �l en app (o�e en SMART app) der brukeren kan skrive inn detaljer, 
gå gjennom et flytskjema eller gjøre noe annet som kreves for å kunne ta en informert beslutning. Når 
brukeren er ferdig sendes han �lbake �l EPJ. Da kjøres den opprinnelige kroken på nyt. Dete kan re-
sultere i andre kort og kan inkludere beslutninger. Beslutningsstøtetjenesten kan returnere beslut-
ninger30, men kun eter at brukeren har interagert med tjenesten via et lenke-�l-app-kort. Ved å retur-
nere en beslutning kan beslutningsstøtetjenesten samspille med brukerens valg �l EPJ uten å vise et 
ekstra kort. Brukeren kan for eksempel starte en app for administrering av hypertensjon, og når han 
sendes �lbake �l EPJ-systemets forskrivingsside, forventes det at den nye resepten skal «bare være 
der». Ved å returnere en beslutning i stedet for et kort, oppnår beslutningsstøtetjenesten denne for-
ventede oppførselen. 

For eksempel, dersom en kliniker forskriver en medisin, sender EPJ-systemet et varsel �l en beslutnings-
støtetjeneste. Beslutningsstøtetjenesten «skjønner» at legen skal forskrive et legemiddel og returne-
rer informasjon i form av et «kort» å bli innebygd i EPJ. Dersom legen forskriver et legemiddel med et 
bestemt merkenavn, kan kortet foreslå et legemiddel som er billigere eller mer effek�vt, og presentere 
det på en måte der legen bare kan klikke på en knapp og godta forslaget dersom han mener det passer 

 
                                                                                                                                                                                     

28 htps://healthservices.atlassian.net/wiki/display/HSPC/CDS+Hooks+Walk-through  
29 htp://cds-hooks.org/#cds-cards  
30 htp://cds-hooks.org/#cds-decisions  

Figur 9: CDS Hooks arbeidsflyt23 

https://healthservices.atlassian.net/wiki/display/HSPC/CDS+Hooks+Walk-through
http://cds-hooks.org/#cds-cards
http://cds-hooks.org/#cds-decisions
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bra31. Dersom det på noe punkt i arbeidsflyten kan være aktuelt å vurdere for eksempel et utvalgspro-
gram for an�bio�ka, kan en CDS Hooks-tjeneste returnere en lenke �l den aktuelle appen, selv om 
legen ikke visste om appen. Når det gjelder varslersom ikke er relevante eller dukker opp for o�e, antas 
det generelt av CDS Hooks-utviklere at disse kortene ikke bør forstyrre arbeidsflyten; ulike tjenester og 
kort kan være ny�ge for ulike brukere. EPJ-systemet kan la brukerne bestemme hvordan interaksjonen 
med systemet skal være. Dersom legen ser et kort med en advarsel som ikke er relevant på grunn av 
legens spesialitet, kan han trykke på: «Ikke vis meg kort som dete lenger». På den måten får EPJ-sys-
temet den typen �lbakemelding fra brukere og ta hensyn �l det når det viser kortene32. 

4.5.4 Standarder for datamaskintolkbare retningslinjer 

De følgende standarder implementerer hele kliniske prosesser i form av datamaskintolkbare retnings-
linjer (CIGs).  

 
 

 
Asbru (20) representerer retningslinjer i form av skjeletplaner som kan dekomponeres i delplaner eller 
handlinger. Hovedformålet er å representere ikke bare retningslinjens handlingsreferanser, men også 
prosess og resulterende intensjoner av retningslinjen og av dens største delplaner. Når det er nødven-
dig kan skjeletplaner gå ned �l spesifikasjoner på lavere nivå, men sam�dig er det fleksibelt nok med 
gjennomførings�d for å oppnå bestemte intensjoner. Prosessintensjoner (for omsorgsleverandørhand-
linger) og resulterende intensjoner (for pasien�lstander) er spesifisert som midler�dige mønstre for 
handlinger eller av eksterne �lstander som skal oppretholdes, oppnås eller unngås under eller ved 
gjennomføring av en viss plan. Det samme midler�dige utrykksspråket brukes �l å representere �ds-
orienterte handlinger, be�ngelser og intensjoner på en jevn måte. Det moderne utrykksspråket bruker 

 
                                                                                                                                                                                     

31 htps://www.healthcare-informa�cs.com/blogs/david-raths/interoperability/what-cds-hooks-interview-josh-mandel-about-�ir-and-
clinical  
32 htps://www.healthcare-informa�cs.com/blogs/david-raths/interoperability/what-cds-hooks-interview-josh-mandel-about-�ir-and-
clinical  

Figur 10: Rammeverk for opprettelse, formidling og distribusjon av klinisk kunnskap (23) 

https://www.healthcare-informatics.com/blogs/david-raths/interoperability/what-cds-hooks-interview-josh-mandel-about-fhir-and-clinical
https://www.healthcare-informatics.com/blogs/david-raths/interoperability/what-cds-hooks-interview-josh-mandel-about-fhir-and-clinical
https://www.healthcare-informatics.com/blogs/david-raths/interoperability/what-cds-hooks-interview-josh-mandel-about-fhir-and-clinical
https://www.healthcare-informatics.com/blogs/david-raths/interoperability/what-cds-hooks-interview-josh-mandel-about-fhir-and-clinical
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�dsanbefalinger som består av et �dsintervall (star�dspunkt, slu�dspunkt og varighet) og en �dsre-
feranse (det vil si �dspunktet der en plan endrer �lstand). Konsepter kan abstraheres fra rå-data ved 
hjelp av en domene-spesifikk kunnskapsbase, og kan avhenge av kontekst. Flere verktøy har blit utvik-
let for Asbru, bl.a. DELT/A33 og GESHER (24) for å markere tekst i henhold �l Asbrus sine retningslinjer 
for modelleringsspråket, AsbruView34 for visualisering og brukergrensesnit for redigering, og CareVis35 
som gir samordnede grensesnit for å dekke ulike aspekter av en kompleks datastruktur av behand-
lingsplaner og pasientdata.  

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                     

33 htp://ieg.ifs.tuwien.ac.at/projects/delta 
34 htp://www.asgaard.tuwien.ac.at/asbruview/ 
35 htp://ieg.ifs.tuwien.ac.at/projects/carevis/ 

Figur 11: Asbru sin ontologistruktur (32) 

http://ieg.ifs.tuwien.ac.at/projects/delta
http://www.asgaard.tuwien.ac.at/asbruview/
http://ieg.ifs.tuwien.ac.at/projects/carevis/
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PROforma29 (25) implementerer retningslinjebasert beslutningsstøte og pasientstyring ved å kombi-
nere logikkprogrammering og objektorientert modellering. Det finnes fire konsepter/oppgaver i PRO-
forma: handlinger, sammensate planer, beslutninger og forespørsler om pasientdata fra en bruker. Alle 
oppgaver har følgende atributer: mål, kontroll av flyt, forutsetninger og eterfølgende tester. Beslut-
ninger som PROforma gir er representert i form av argumentasjonsregelset hvor forskjellige kandidat-
alterna�ver er knytet �l argumenter - vilkår som, hvis sant, gir forskjellige grader av støte for dete 
alterna�vet: for, bekre�er, mot og ekskluderer. Denne �lnærmingen ble senere gjenbrukt av GLIF3 og 
SAGE, som er beskrevet senere i rapporten. En rekke programvarekomponenter har blit utviklet for å 
lage og visualisere PROformas retningslinjer, som f.eks. Tallis33. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

36 htp://www.openclinical.org/gmm_proforma.html 

Figur 12: Oversikt over protokoll for gulsott i Asbru (33) 

Figur 13: PROforma sin oppgavemodell36 

http://www.openclinical.org/gmm_proforma.html
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Hovedformålet �l GLIF329 (Guideline Interchange Format versjon 3) er å dele retningslinjer mellom ulike 
ins�tusjoner og programvaresystemer ved å bygge på de mest ny�ge funksjonene �l andre retnings-
linjemodeller og inkludere standarder. GLIF3 representerer retningslinjer som kliniske algoritmer. Dens 
modell for medisinsk kunnskap blir brukt som handlings- og beslutningstrinn for å referere �l pasient-
data, kliniske konsepter og klinisk kunnskap. Pasientdataelementer er spesifisert av et medisinsk kon-
sept, hvor koden er tat fra et kontrollert klinisk vokabular, og av en datastruktur hentet fra en standard 
referanseinformasjonsmodell (RIM), altså en av Observasjons-, Medisinerings- og Prosessklassene i 
HL7 RIM. Klinisk kunnskap er representert som forhold mellom medisinske begreper (for eksempel 
kontraindikasjonsrelasjoner mellom et legemiddel og en sykdom). GLIF3 har et formelt språk for å ut-
trykke beslutnings- og kvalifikasjonskriterier. Dete utrykksspråket var opprinnelig basert på Arden 
Syntax og ble senere erstatet av etobjektorienterte GELLO i 2010. GLIF3 støtes av to redigerings- og 
valideringsverktøy og to regelmotorer. 

 

 
 

 
SAGE (Standard-Based Sharable Ac�ve Guideline Environment) skaper en infrastruktur som �llater 
gjennomføring av standardbaserte kliniske retningslinjer på tvers av heterogene kliniske informasjons-
systemer (20, 24). SAGE bruker en distribusjonsdrevet metode for å formalisere retningslinjekunnskap 
som er nødvendig for å kunne gi klinisk beslutningsstøte. Dete innebærer iden�fisering av brukssce-
narier for retningslinjebasert omsorg i klinisk arbeidsflyt og koding av disse og deres anbefalinger. Da-
taelementer som brukes av beslutningssutrykk, er iden�fisert i fritekstbaserte retningslinjer og opp-
retet i form av detaljerte datamodeller som �lsvarer begrensninger på klasser av en vMR som i siste 
instans er basert på HL7 RIM. Kliniske begreper er spesifisert når det gjelder koder og konseptdefekter 
som er basert på standardterminologier. I SAGE-retningslinjemodellen er en kontekst karakterisert av 
en utløsende hendelse (f.eks. pasient er innlagt), pasientkarakteris�kker, organisatoriske omgivelser, 
organisasjonsroller som spesifiserer hvem som skal svare på hendelsen (f.eks. sykepleier) og nødven-
dige ressurser. Konteksten koordinerer ak�vering av retningslinjebasert beslutningsstøte. Prosedyre-
veilednings-logikk er representert som en ak�vitetsgraf som spesifiserer hvordan retningslinjebasert 

Figur 14: Retningslinjeprosessmodell for diabetes lagt i GLIF3 ved hjelp av Protégé-2000 (31) 
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beslutningsstøte må oppføre seg for et git scenario. Formelle metoder for modellering og spesifise-
ring av kliniske retningslinjer som ikke er nødt �l å organiseres og u�øres som en del av en prosess, er 
representert som beslutningskart. SAGE har en �lnærming �l å vurdere integrasjon i arbeidsflyt som er 
basert på iden�fisering av muligheter for beslutningsstøte i omsorgsprosessen. Disse mulighetene er 
modellert som kontekster som vurderer en utløsende hendelse, omsorgsinns�lling, involverte organi-
satoriske roller og �lgjengelige EPJ-funksjoner.  

 

 
 

 

  

Figur 15: Konseptuell oversikt over SAGE-arkitektur (30) 
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5 Beslutningsstøte og EPJ-systemer 

5.1 Arkitektur for interaksjonen mellom beslutningsstøte- og EPJ-syste-
mer 

Et mangfold av kliniske informasjonsstandarder og terminologier, ulike metoder for integrering av pa-
sientdata i beslutningsstøtesystemer, samt et mangfold av standarder for representasjon av klinisk 
kunnskap i systemene, har resultert i et stort antall ulike beslutningsstøtesystemer. Dete bidrar �l å 
vanskeligjør interoperabilitet og interaksjoner mellom systemene. I dete kapitlet skal vi se på noen av 
metodene for interaksjon mellom beslutningsstøtesystemer og fag-/spesialistsystemer. 

Binding av helserelaterte data �l beslutningsalgoritmer innebærer integrasjon og abstraksjon av helse-
data fra opprinnelige datakilder (EPJ, labsystemer, osv.) for at de skal kunne nås av beslutningsalgorit-
mer (36). Det er to hovedtyper av operatører som benytes �l dete: de som støter dataintegrering fra 
heterogene datakilder (se integrasjonsmekanismer i Figur 16) og de som �lbyr funksjonalitet for å kom-
binere bakgrunnskunnskap med data for å produsere abstraksjoner (for eksempel, IF systolisk blodtrykk 
> 140 mmHg THEN pasienten har hypertensjon) (se abstraksjonsmekanismer i Figur 16) (37).  

 
 
 
 
I noen kliniske informasjonssystemer er beslutningsstøtefunksjonalitet hardkodet direkte i systemet, 
eller den er i hvert fall i stor grad applikasjonsspesifikk. Slike systemer er vanskelig å skalere og oppret-
holde over �d. Dersom kunnskap oppretholdes i en egen kunnskapsbase, finnes det to �lnærminger 
�l å anvende kunnskapsressurser innenfor beslutningsstøtesystemer (4).  

I den første �lnærmingen definerer kunnskapsressursen flere aspekter av beslutningsstøtegenere-
ringen og -leveringen, blant annet når bruk av kunnskapsressursen skal utløses i den kliniske arbeids-
flyten, hvordan data skal samles inn, hvordan pasientspesifikke vurderinger og anbefalinger skal u�øres 

Figur 16: Interoperabilitets mekanismer for beslutningsstøtte (36) 
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ved bruk av de innsamlede data, og hvordan disse vurderingene og anbefalingene skal pakkes inn i 
konteks�lpassede beslutningsstøteinngrep og leveres �l rik�g slutbruker. Kunnskapsintegrasjonsar-
kitektur som benyter denne �lnærmingen kalles kunnskapsressurssentrisk kunnskapsintegrasjonsarki-
tektur (5, 28) (se Figur 17). En fordel ved denne typen kunnskapsintegrasjonsarkitektur er at en git 
kunnskapsressurs spesifiserer informasjon som er nødvendig for å gi beslutningsstøte i visse kliniske 
kontekster. Hvis infrastrukturen for å støte u�ørelsen av den typen ressurser er utviklet, kan nye be-
slutningsstøtefunksjoner enkelt legges �l. En u�ordring her er at hvis sentral beslutningsstøtefunk-
sjonalitet må implementeres for en annen klinisk kontekst, må en ny kunnskapsressurs oppretes (5). 
Dessuten kan oppse�ng av infrastrukturen være svært ressurskrevende. 

 

 
 

 
En annen generell type �lnærming for å integrere kunnskap i applikasjoner er applikasjonssentrisk 
kunnskapsintegrasjonsarkitektur (5). I denne �lnærmingen brukes en kunnskapsressurs og en �lhø-
rende u�ørelsesmotor �l et spesifikt formål: å evaluere pasientens data for å generere pasientspesi-
fikke vurderinger og anbefalinger (se Figur 18). Når kunnskapsressursen kalles, hvordan nødvendige 
data nås, og hvordan pasientspesifikke konklusjoner blir levert �l slutbrukere bestemmes ikke av kunn-
skapsressursen, men heller ved klinisk bruk. Et eksempel på denne typen kunnskapsintegrasjonsarki-
tektur er kommersielle kunnskapsbaser for medisinering (5). For denne typen kunnskap kan et EPJ-
system beslute (uten forhåndsdefinisjon av kunnskapsbasen) å evaluere legemiddelinteraksjoner og 
legemiddel-allergi-interaksjoner når en kliniker legger inn en bes�lling for en bestemt medisinering. På 
dete �dspunktet samler EPJ-systemet inn følgende informasjon: foreslåte medisineringer, nåværende 
medisinliste og nåværende allergiliste, og bruker dereter et API fra en kommersiell medisinerings-
kunnskapsbase for å vurdere legemiddel-legemiddel- og legemiddel-allergi-interaksjoner. Dereter be-
sluter EPJ-systemet, for eksempel, å varsle slutbrukeren om å enten avbryte eller overstyre den iden-
�fiserte interaksjonen (5). Denne integrasjonsmetoden brukes også o�e av kunnskapsressurser i form 
av web-baserte beslutningsstøtetjenester der pasientdata sendes �l tjenesten og tjenesten returnerer 
pasientspesifikke konklusjoner (7).  

 

 
 

 

Figur 17: Kunnskapsressurssentrisk kunnskapsintegrasjonsarkitektur (28) 

Figur 18: Applikasjonssentrisk kunnskapsintegrasjonsarkitektur (28) 
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Den primære fordelen med applikasjonssentrisk kunnskapsintegrasjonsarkitektur er at den gir et klinisk 
informasjonssystem stor fleksibilitet når det gjelder hvordan systemet bruker kunnskapsressursen �l å 
implementere ønsket beslutningsstøtefunksjonalitet (5). Et eksempel kan være et klinisk informasjons-
system som bruker kunnskapsressurs for å støte kontrollpaneler for sykdomsadministrering, påmin-
nelsesbrev �l pasienten, helsepersonellvarsler, �lbakemeldinger på rapporter. Det er også et minimalt 
krav for slike applikasjoner: å ha et no�fikasjons-/varslingssystem og et API �lgjengelig for beslutnings-
støtesystemer for å hente pasientdata og/eller levere beslutningsstøteanbefalinger �l slutbrukere. 
Det er likevel noen potensielle u�ordringer også med denne �lnærmingen (5). Først, å utvikle kunn-
skapsressurser som skal brukes i mange scenarier er o�e mer ressurskrevende enn å u�orme en ressurs 
designet for å bli brukt i et spesifikt klinisk scenario. I �llegg, hvis infrastrukturen som støter kunn-
skapsressurssentrisk kunnskapsintegrasjonsarkitektur allerede har blit implementert, tar det o�e mer 
innsats å utnyte applikasjonssentrisk �lnærming fordi kunnskapsressursen ikke inkluderer flere aspek-
ter som kreves for å implementere beslutningsstøtefunksjoner, blant annet når kunnskapsressursen 
skal påkalles, hvordan nødvendige data skal oppnås, og hvordan pasientspesifikke beslutningsstøte-
anbefalinger skal formuleres og leveres �l slutbrukere. 

Datamaskintolkbare retningslinjer (CIG) gir pasientspesifikke råd ved å matche CIG-konsepter, som in-
neholdes i beslutningskriterier, med pasientdata, som kan leveres av brukeren. Derimot kan manuell 
data�lgang være feilak�g og ta mye �d. Derfor er det fordelak�g å �llate retningslinjemotorer å matche 
pasientdata fra EPJ-systemet �l beslutningskriterier. 

Det finnes forskjellige �lnærminger �l kunnskapsdatakartlegging. En ontologisk kunnskapsdata-kart-
legger (Knowledge-Data Ontological Mapper på engelsk, KDOM) løser dete problemet ved å definere 
abstraksjoner fra de mer spesifikke dataene fra EPJ-systemer og mer generelle begreper inneholdt i 
datamaskintolkbare retningslinjer (9). Abstraksjoner defineres ved å kombinere ulike typer kartleg-
gingsklasser som inkluderer enkel midler�dig kartlegging, hierarkisk kartlegging og logisk kombina-
sjonskartlegging. I henhold �l visnings�lnærmingen �l dataintegrasjon, er CIG-kunnskap og EPJ-data 
begge kartlagt �l en overordnet skjemavisning som samsvarer med en standard pasientdatamodell. 
Denne modellen er basert på HL7-RIM-baserte modeller, f.eks. vMR-modell (Virtual Medical Record), 
som er spesielt utviklet for å integrere pasientdata med beslutningsstøtesystemer. vMR inkluderer et 
lite antall klasser avledet fra klinisk utalelsesklasse som representerer kliniske problemer, observasjo-
ner, bivirkninger, mål, prosedyrer, legemiddeladministrering og forsyninger.  

GLEE (26) er en u�ørelsesmotor som u�ører GLIF3-kodede retningslinjer. Den samhandler med en bru-
ker gjennom et brukergrensesnit, og med retningslinjebiblioteket (som inneholder CIG), og gir meto-
der for å samhandle med kliniske applikasjoner, for eksempel et EPJ-system og/eller en klinisk hendel-
sesmonitor (27). Kjernekomponentene i GLEE definerer en u�ørelsesmodell for å realisere de generiske 
funksjonene som kreves av GLIF3-representasjonsmodellen, inkludert en tolk for det kliniske utrykks-
språket (GEL).  

KDOM bruker deklara�v spørringskartlegging som er støtet av et metaspråk for å definere kartleg-
ginger (en kartleggingsontologi) og en SQL Generator som overseter kartleggingsinstanser �l SQL-spør-
ringer for å hente �lsvarende pasientdata (9). Dataelementspesifikasjoner i GLIF retningslinjer innehol-
der referanser �l kartleggingsontologi-forekomster. Kartleggingsontologi-instansene sendes �l KDOMs 
sin SQL-generator, som genererer SQL-spørringer som senere skal skjæres ut av GLEE for å hente pasi-
en�nformasjon fra et EPJ-system (se Figur 19). 
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KDOM har blit evaluert ved å kartlegge en GLIF3-kodet retningslinje i to forskjellige EPJ-skjemaer og 
ved å bruke kartleggingsontologi for å definere kartlegginger fra 15 ulike GLIF3-kodete datamaskintolk-
bare retningslinjer og en SAGE-kodet datamaskintolkbar retningslinje �l en HL7-basert RIM-modell (9). 
Matching mellom EPJ-datafeltene og CIG-konseptene ble likevel gjennomført manuelt. Terminologitje-
nester, f.eks. Medisinsk databaseadapter (MEIDA) (10) kan anvendes for å koble kunnskapsbaserte me-
disinske beslutningsstøtesystemer �l flere kliniske databaser ved hjelp av standard medisinske skje-
maer og vokabularer. 

Tidligere hadde mange EPJ-systemer en monoli�sk arkitektur. Nå er de i ferd med å bli mere åpne, 
komponent-/modulbasert, og serviceorientert. Således støter mange EPJ-leverandører API-er og/eller 
web-baserte tjenester som kan brukes av klienter for å kommunisere direkte med EPJ-systemer. Stadig 
flere leverandører støter også skybaserte tjenester, og �lbyr pla�ormer for kunder og kunnskapsle-
verandører der de kan utvikle �lpassede beslutningsstøtemuligheter selv (5). Dete øker mulighetene 
for å integrere kunnskapsressurser i EPJ-systemer gjennom mekanismer som enten er eksplisit støtet 
av EPJ-systemleverandøren eller er indirekte ak�vert av økende fleksibilitet og innebygde API-er i EPJ-
systemene.  

Kawamoto et al. (8) gjennomførte en undersøkelse blant eksperter fra store EPJ-systemleverandører 
og kunnskapsinnholdsleverandører om deres nåværende beslutningsstøtepraksis og deres interesse 
for beslutningsstøtedeling. Blant ekspertene var representanter fra Cerner, Epic, Allscripts, McKesson, 
Thomson Reuters, Zynx Health og flere andre leverandører. EPJ-systemleverandørene hevdet at de �l-
bydde en rekke interne beslutningsstøtefunksjoner. Tilnærmingen �l å oppdatere kunnskapsinnhold 
inkluderte regelmessige oppdateringer og engangsleveranse eterfulgt av vedlikehold av kunden. EPJ-
systemleverandørene fortalte også at de brukte flere typer tredjeparts beslutningsstøteinnhold. Opp-
dateringsfrekvensen �l beslutningsstøteinnholdet varierte fra årlig �l daglig basis; benytede formater 
varierte også mellom leverandørene. Kompleksiteten ved å oppretholde et slikt heterogent innhold 
kunne øke behovet for felles �lnærminger �l beslutningsstøtedeling. To tredjedeler av EPJ-systemle-
verandører rapporterte at de �lbyr et kunnskapsdelingsmiljø på et eller annet nivå. Disse miljøene ink-
luderte: 1) en portal utviklet av leverandøren hvor kunder kunne få �lgang �l informasjon levert av 
leverandøren eller av kunder om hvordan implementere en bestemt beslutningsstøtefunksjonalitet, 
2) et miljø utviklet av leverandøren hvor klienter kunne dele slike kilder som regler og arbeidsflyt, og 

Figur 19: KDOM-rammeverks integrering i GLEE-behandlingsprosess (26) 
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3) en felles benchmarkingsdatabase med �lhørende analyser. Ekspertene mente også at å ha beslut-
ningsstøtesystemer som støter felles standarder for helsetjenester burde være en grunnleggende 
funksjonalitet på tvers av EPJ-systemer i stedet for et miljø med konkurransedyk�g differensiering.  

Kawamoto konkluderer at potensialet for avanserte beslutningsstøtesystemer er en hovedmo�vasjon 
for å investere i helseinformasjonsystemer, og dets �lgjengelighet er et vik�g kriterium for å vurdere 
modenheten �l implementerte EPJ-systemer (8). I undersøkelsen involverte forskerne likevel ikke re-
presentanter fra små EPJ-systemleverandører som kunne vært mer interessert i beslutningsstøtekunn-
skapsdeling på grunn av deres rela�ve mangel på interne beslutningsstøtefunksjonaliteter. Noe som 
kan ha begrenset undersøkelsens funn. 

Informasjonen ovenfor gjelder mest for beslutningsstøtefunksjoner innebygd i EPJ-systemer. Når det 
gjelder bruk av pasientdata fra EPJ innenfor beslutningsstøtesystemer, må man se nærmere på CDS 
Hooks SMART on FHIR og SMART on FHIR apper beskrevet i 4.5.3 Standarder for informasjonsmodelle-
ring. 

5.2 Use-case eksempler 
Dete kapitlet vil beskrive noen utvalgte use-caser, og hvordan ulike standarder kan brukes i sammen-
heng med kliniske eksempler. Følgende eksempler illustrerer interaksjoner mellom beslutningsstøte- 
og EPJ-systemer. 

Eksempel på use-case på CDS Hooks SMART on FHIR37 

Dete eksemplet beskriver en CDC (Center for Disease Control and Preven�on)-retningslinje for for-
skrivning av opioider for pasienter med kroniske smerter. Eksemplet illustrerer bruken av CDS Hooks 
medisinforskrivings-krok for å implementere anbefaling #5 fra CDC-retningslinjen38 (forskrivning av 
opioider for kronisk smerte). Eksemplet er hentet fra Opioid Prescribing Support Implementa�on 
Guide39 og utviklet i fellesskap med CDC. 

Eksemplet illustrerer en resept for acetaminophen/hydrokodonbitartrate for en pasient som allerede 
har fåt forskrevet oksykodonhydroklorid (5 mg-tablet peroralt hver 4 �mer ved behov). 

 

{ 
  "hookInstance": "d1577c69-dfbe-44ad-ba6d-3e05e953b2ea", 
  "fhirServer": "http://fhir.example.com", 
  "hook": "medication-prescribe", 
  "user": "Practitioner/example", 
  "context": [ 
    { 
      "resourceType": "MedicationOrder", 
      "id": "medrx001", 
      "dateWritten": "2017-05-05", 
      "status": "draft", 
      "patient": { 
        "reference": "Patient/example" 
      }, 
      "medicationCodeableConcept": { 
        "coding": [ 
          { 
            "system": "http://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm", 
            "code": "857001", 
            "display": "Acetaminophen 325 MG / Hydrocodone Bitartrate 10 MG Oral Tablet" 
          } 

 

                                                                                                                                                                                     

37 htp://cds-hooks.org/#cdc-guideline-for-prescribing-opioids-for-chronic-pain  
38 htps://guidelines.gov/summaries/summary/50153/cdc-guideline-for-prescribing-opioids-for-chronic-pain---united-states-2016#420  
39 htp://build.�ir.org/ig/cqframework/opioid-cds/  

http://cds-hooks.org/#cdc-guideline-for-prescribing-opioids-for-chronic-pain
https://guidelines.gov/summaries/summary/50153/cdc-guideline-for-prescribing-opioids-for-chronic-pain---united-states-2016#420
http://build.fhir.org/ig/cqframework/opioid-cds/
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        ] 
      }, 
      "dosageInstruction": [ 
        { 
          "text": "Take 1 tablet Oral every 4 hours as needed", 
          "timing": { 
            "repeat": { 
              "frequency": 6, 
              "frequencyMax": 6, 
              "period": 1, 
              "unit": "d" 
            } 
          }, 
          "asNeededBoolean": true, 
          "doseQuantity": { 
            "value": 10, 
            "unit": "mg", 
            "system": "http://unitsofmeasure.org", 
            "code": "mg" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "patient": "Patient/example", 
  "prefetch": { 
    "medication": { 
      "response": { 
        "status": "200 OK" 
      }, 
      "resource": { 
        "resourceType": "MedicationOrder", 
        "id": "medrx002", 
        "dateWritten": "2017-04-25", 
        "status": "active", 
        "patient": { 
          "reference": "Patient/example" 
        }, 
        "medicationCodeableConcept": { 
          "coding": [ 
            { 
              "system": "http://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm", 
              "code": "1049621", 
              "display": "Oxycodone Hydrochloride 5 MG Oral Tablet" 
            } 
          ] 
        }, 
        "dosageInstruction": [ 
          { 
            "text": "Take 1 tablet by mouth every 4 hours as needed for pain.", 
            "timing": { 
              "repeat": { 
                "frequency": 6, 
                "period": 1, 
                "periodUnits": "d" 
              } 
            }, 
            "asNeededBoolean": true, 
            "doseQuantity": { 
              "value": 5, 
              "unit": "mg", 
              "system": "http://unitsofmeasure.org", 
              "code": "mg" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  } 
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} 

 

Forespørselen om opioid-retningslinje resulterer i svar som indikerer at pasienten har stor risiko for 
opioid-overdose i henhold �l CDC-retningslinjene, og doseringen skal nedjusteres �l mindre enn 50 
MME. Lenker er git �l retningslinjene, samt �l MME-konverteringstabellene fra CDC. 

 

{ 
  "summary": "High risk for opioid overdose - taper now", 
  "indicator": "warning", 
  "links": [ 
    { 
      "label": "CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain", 
      "type": "absolute", 
      "url": "https://guidelines.gov/summaries/summary/50153/cdc-guideline-for-prescribing-
opioids-for-chronic-pain---united-states-2016#420" 
    }, 
    { 
      "label": "MME Conversion Tables", 
      "type": "absolute", 
      "url": "https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/calculating_total_daily_dose-a.pdf" 
    } 
  ], 
  "detail": "Total morphine milligram equivalent (MME) is 125mg. Taper to less than 50." 
} 
 

I dete eksemplet integrerer CDS Hooks data fra pasientjournalen om at pasienten allerede har blit 
forskrevet legemidler som inneholder morfin med beslutningsstøtefunksjonalitet, ved å foreslå �ltak 
om å redusere morfindosen �l mindre enn 50 MME i henhold �l CDC-retningslinjene. I henhold �l ka-
tegoriseringen git i 3.3 Kliniske beslutningsstøte, �lhører dete eksemplet Kategori 4: Integrert anbe-
faling om et tiltak eller flere tiltak, siden det gis en anbefaling som er �lpasset pasientens situasjon, 
selv om det er fortsat behov for kri�sk tenkning fra klinikerens side.  

5.2.1 Eksempel på use-case på SMART on FHIR app 

HSPC Bilirubin Risk Chart40 er en SMART on FHIR app basert på Intermountain Healthcare sin HELP2 
Bilirubin app. Denne appen er ikke godkjent for klinisk bruk og er kun �l demonstrasjonsformål. Fokuset 
for denne appen er å redusere forekomsten av alvorlig gulsot og bilirubinencefalopa� hos nyfødte og 
minimere risikoen for u�lsiktet skade som fødselsangst, redusert amming og unødvendige kostnader. 

Gulsot hos nyfødte er en �lstand med økte mengder bilirubin i blodet. Navnet spiller på en karakteris-
�sk farge barnet får i huden og det hvite på øynene når bilirubinverdiene er høye. I dag sjekkes nyfødte 
barn regelmessig for �lstanden eter fødsel. Når et barn blir født dokumenteres dete i EPJ-systemet. 
Bilirubin Monitor blir da varslet av EPJ med en hendelse som inneholder nødvendig informasjon for at 
Bilirubin Monitor kan spørre EPJ gjennom FHIR-tjenestene om å samle relevante opplysninger om pa-
sienten. For å vurdere risikoen for gulsot hos den nyfødte pasienten, bruker en kliniker en transkutan 
bilirubinometer for å sjekke et serumbilirubin-nivå i de første 120 �mer eter fødselen. Klinikeren do-
kumenterer serumbilirubin-nivåer i pasientjournalen ved bruk av Bilirubin Risk Chart appen. Eter hver 
serumbilirubin-registrering i EPJ, blir Bilirubin Monitor varslet av EPJ.  

Ved å overlegge bilirubin resultater over et �dsbasert risikokart, presenteres klinikere med en visuell 
frems�lling av bilirubin-observasjonene og �lhørende kri�ske soner. Ved å se resultatene på denne 
måten, kan klinikeren bestemme det beste �ltaket basert på kliniske anbefalinger. 

 

                                                                                                                                                                                     

40 htps://healthservices.atlassian.net/wiki/spaces/HSPC/pages/64585817/HSPC+Bilirubin+Risk+Chart+App  

https://healthservices.atlassian.net/wiki/spaces/HSPC/pages/64585817/HSPC+Bilirubin+Risk+Chart+App
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$scope.risk = function (bilirubinResult, ageInHours) { 
        if ((bilirubinResult > 20)) 
            return 'Critical Risk Zone'; 
        else if (bilirubinResult >= $risk.highRiskLowerLimit(ageInHours)) 
            return 'High Risk Zone (>95%)'; 
        else if (bilirubinResult >= $risk.highIntermediateLowerLimit(ageInHours)) 
            return 'High Intermediate Risk Zone (75-95%)'; 
        else if (bilirubinResult >= $risk.lowIntermediateLowerLimit(ageInHours)) 
            return 'Low Intermediate Risk Zone (40-74%)'; 
        else 
            return 'Low Risk Zone (<40%)'; 
    }; 

 

Her er brukergrensesnitet �l Bilirubin Risk Chart app. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     

41 htps://bilirubin-risk-chart.hspconsor�um.org/index.html  

Figur 20: Bilirubin Risk Chart appen fremstiller gulsott risikonivå hos nyfødte41 

https://bilirubin-risk-chart.hspconsortium.org/index.html
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Dete eksemplet �lhører �l Kategori 1: Forventning eller utvalg i henhold �l kategoriseringen git i 3.3 
Kliniske beslutningsstøtte. I Bilirubin Risk Chart appen får klinikere en visuell frems�lling av pasientens 
bilirubin-observasjoner og �lhørende kri�ske soner, men ingen behandlings�ltak �lbys, og klinikeren 
må bestemme selv hvilke inngrep må tas basert på kliniske anbefalinger og egen erfaring og kunnskap. 

5.2.2 Eksempel på use-case på GDL42 

CHA2DS2-VASc Score er en risikostra�fisering for hjerneslag basert på CHA2DS2-VASc-poengsummene 
som er definert av retningslinjene for European Society of Cardiology (ESC)43 for behandling av atrie-
flimmer (AF). En slik poengsum brukes �l å vurdere hvorvidt behandling er nødvendig med an�koagu-
lasjonsbehandling eller an�blodplate-terapi, siden AF kan forårsake blodopphopning i de øvre hjerte-
kamre, noe som fører �l at blodpropper kan dannes. Disse kan dereter løsne og følge blod�lførselen 
�l hjernen hvor de seter seg fast og avskjærer blod�lførsel �l bestemte deler av hjernen, og dermed 
forårsake et hjerneslag (hjerneinfarkt eller hjerneblødning). 

Ved å legge sammen poengene som samsvarer med �lstander som er �l stede (se Tabell 1), resulterer 
det i poengsummen som brukes �l å es�mere slagrisiko. Resultatet tolkes som 0 poeng - lav risiko, 1 
poeng – middels risiko, 2 poeng eller mer - høy risiko.  

C Konges�v hjertesvikt 1 
H Hypertensjon: Blodtrykk over 140/90 mmHg 1 
A2 Alder ≥75 år 2 
D Diabetes 1 
S2 Tidligere hjerneslag, forbigående iskemisk anfall eller tromboembolisme 2 
V Vaskulær sykdom (feks perifer arteriesykdom, myokardinfarkt, aorta plakk) 1 
A Alder 65-74 år 1 
Sc Kjønnskategori 1 

 
 
 
Figur 21 illustrerer brukergrensesnitet som er �lgjengelig for klinikerne. I dete eksemplet vurderer en 
kliniker en mannlig pasient på 52 år uten konges�v hjertesvikt, �dligere hjerneslag og vaskulær sykdom, 
men med hypertensjon og diabetes. Alle parametrene �lsvarer 2.2% årlig risiko for hjerneslag og 2.9% 
årlig risiko for hjerneslag, forbigående iskemisk anfall eller tromboembolisme. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

42 htps://github.com/gdl-lang/common-clinical-models/wiki/Public-guideline-library#cha2ds2-vasc-score  
43 htps://www.escardio.org/Guidelines  
44 htps://en.wikipedia.org/wiki/CHA2DS2%E2%80%93VASc_score  

Tabell 1: Poeng-tabell for CHA2DS2-VASc risikovurdering44 

https://github.com/gdl-lang/common-clinical-models/wiki/Public-guideline-library#cha2ds2-vasc-score
https://www.escardio.org/Guidelines
https://en.wikipedia.org/wiki/CHA2DS2%E2%80%93VASc_score
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Den retningslinjen er utviklet på GDL og antar bruk av openEHR standarden. Den krever to utviklete 
arketyper å være på plass: openEHR-EHR-OBSERVATION.basic_demographic.v1 og openEHR-EHR-OB-
SERVATION.chadsvasc_score.v1. 

Her er et utdrag fra GDL-kildekode �l retningslinjen. 

 
 

(GUIDE) 
<gdl_version = <"0.1">  
id = <"CHA2DS2-VASc.v1">  
concept = <"gt0001">  
language = (LANGUAGE) <  
 original_language = <[ISO_639-1::en]>  
>  
description = (RESOURCE_DESCRIPTION) <  
details = <  
 ["en"] = (RESOURCE_DESCRIPTION_ITEM) <  
  copyright = <"Cambio Healthcare Systems">  
  keywords = <"CHA2DS2-VASc", "atrial fibrillation", "strok
e">  
  misuse = <"Do not use in patients with no diagnosis of at
rial fibrillation."> 

 

                                                                                                                                                                                     

45 htps://common-clinical-models.cambiocds.com/km/views/execu�on/CHA2DS2-VASc.v1.dsv?to-
ken=434841324453322d564153632e7631:1546300799000:ae41a8cdd978eae9c92992f0dc10b9ff&language=en  

Figur 21: Brukergrensesnitt til CHA2DS2-VASc Score-retningslinjen utviklet på GDL45 

https://common-clinical-models.cambiocds.com/km/views/execution/CHA2DS2-VASc.v1.dsv?token=434841324453322d564153632e7631:1546300799000:ae41a8cdd978eae9c92992f0dc10b9ff&language=en
https://common-clinical-models.cambiocds.com/km/views/execution/CHA2DS2-VASc.v1.dsv?token=434841324453322d564153632e7631:1546300799000:ae41a8cdd978eae9c92992f0dc10b9ff&language=en
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  purpose = <"To record an individual's CHA2DS2-VASc score 
parameters and total score.  
">  
  use = <"Use for stroke risk stratification in patients wi
th atrial fibrillation.    
CHA2DS2-VASc is an acronym, with each factor contributing points to the t
otal score:  
- Congestive heart failure 1p  
- Hypertension 1p  
- Age ≥75 years 2p  
- Diabetes1p  
- Stroke 2p  
- Vascular disease 1p  
- Age 65–74 years 1p  
- Sex category 1p for female    
The maximum score is 9p and the result is interpreted as;  
0p - low risk  
1p - intermediate risk  
2p or more - high risk    
Further interpretation in accordance with [4]  
1p - stroke risk 0,6% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 0,9% p
er year  
2p - stroke risk 2,2% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 2,9% p
er year  
3p - stroke risk 3,2% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 4,6% p
er year  
4p - stroke risk 4,8% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 6,7% p
er year  
5p - stroke risk 7,2% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 10,0% 
per year  
6p - stroke risk 9,7% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 13,6% 
per year  
7p - stroke risk 11,2% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 15,7% 
per year  
8p - stroke risk 10,8% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 15,2% 
per year  
9p - stroke risk 12,2% per year, risk of stroke/TIA/thromboembolism 17,4% 
per year">  
> 

> 

I henhold �l kategoriseringen git i 3.3 Kliniske beslutningsstøtte, �lhører dete eksemplet Kategori 1: 
Forventning eller utvalg, siden det gir klinikeren en risikovurdering for hjerneslag hos pasienten i form 
av prosentall ut fra pasientopplysninger, men uten å anbefale noen behandlingstiltak eller gi noen 
forslag om pasientens diagnose, men det bidrar likevel til å gi innsikt i pasientens tilstand.  
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6 Lokale kontekster ved bruk av beslutningsstøte 
Tilpassing �l lokale kontekster kan generelt være problema�sk fordi det innebærer at store beslutnings-
støtesystemer (f.eks. kliniske retningslinjer) må �lpasses �l hver helseorganisasjon. Noe som betyr at 
man da ikke kan dele dem siden de varierer fra én helseorganisasjon �l en annen. 

En signifikant hindring for akseptering og godkjenning av beslutningsstøtesystemer finnes i sensi�vi-
teten og spesifisiteten av selve kunnskapsrepresentasjonen. Evidensbaserte retningslinjer oppsumme-
rer beste kliniske praksiser for populasjoner generelt. Derfor kan de ikke være op�male for hver enkelt 
pasient, og svare på uvanlige helse�lstander eller yterligere lidelser. Selv om beslutningsstøteartefak-
ter kan fange pasientspesifikke nyanser, garanterer de ikke å være hensiktsmessig for en git sann�ds 
kontekst. Databaserte prak�ske retningslinjer regner med idealiserte antagelser om legens ferdigheter, 
pasientpreferanser, standard referanseområder, klinisk skarphet, diagnos�ske tjenester og behand-
lingsmuligheter. I praksis er det utallige unntak fra disse antagelsene, og det er uprak�sk å eksplisit 
imøtekomme alle kombinatoriske muligheter.  

Konklusjoner fra diskusjonen mellom eksperter fra United State Department of Defense, Veterans 
Health Administra�on, Kaiser Permanente, Stanford University, Arizona State University, Duke Univer-
sity, og University of Utah var at beslutningsstøtesystemer som bruker generelle ins�tusjonelle regler 
bør �lby påkrevd kontekstbevissthet for å unngå anbefalinger som ikke passer, og, ideelt set, �lby per-
sonlig, skreddersydd leverandørspesifikk kunnskap (5). 

6.1 Kliniske retningslinjer som representasjon av lokale kontekster 
Det finnes flere forsøk på å lage kliniske retningslinjemotorer som kan �lpasses i sann�d �l å ta imot 
individuelle forhold. Noen av disse prosjektene tolker prosessflyt som planene i omfang av kuns�g in-
telligens, der en rekke handlinger tar sikt på å oppnå et visst mål. Montani et al. (17) bruker case-
baserte resonneringsteknikker for å definere en standardplan som passer for en klasse av problemer. 
Denne planen kan raffineres ved hjelp av rik�ge planleggingsteknikker for å samsvare konteksten (5). I 
�lnærmingen foreslåt av Botrighi et al. (18) modifiseres ikke retningslinjeplanen dynamisk for å imø-
tekomme spesielle situasjoner. I stedet u�ører beslutningsstøtesystemet samsvarskontroll for å be-
stemme om handlingene som er instruert av brukeren er kompa�ble med opprinnelige spesifikasjoner. 
Kriteriene for å bestemme slik kompa�bilitet er eksplisit definert som �lleggsregelset for vurderinger 
om alterna�ve handlinger kan begrunnes. Kriteriene for å oppdage anomaliteter og logikk for å hånd-
tere dem er ikke i den samme del av retningslinjer, men er i stedet definert i moduler som kan kompo-
neres eter behov. Når u�ørelsen avvikler fra forventet oppførsel, blir et brudd logget og dereter eva-
luert (5). Hvis bruddet har vært begrunnet, �llates brukerens handlinger og systemet kompenserer for 
det oppfatede brudd på planen. Hvis handlingen ikke kan begrunnes, rapporteres bruddet og systemet 
kan eventuelt avbryte u�ørelsen av retningslinjen. 

Socra�c Grid46 prosjekt representerer en �lnærming for å implementere generelle ins�tusjonelle kli-
niske retningslinjer, med sam�dig respekt for behovet for individuell autonomi og utrykksevne. Pro-
sjektet bruker kunnskapsstyringsarkitektur sentrert rundt en pasientkohort og en �lsvarende kohorts-
styringsservice (5). En pasientkohort er en prak�sk gruppering av N pasienter med felles egenskaper. 
For eksempel, kan man få en «høy risiko diabe�sk samling» av pasientene med HbA1c>8. Når grunn-
samlingen er definert, kan det brukes �l å lage en regel som «IF høyrisiko diabe�ker = TRUE, THEN 
Bes�ll HbA1c hver 6. måned, ELSE hver 12. måned» (5). Kohortene kan styres gjennom en tjeneste 
(cohort management service på engelsk) som administrerer medlemskap i en pasientkohort ved å 
bruke klassifiseringsregler i sann�d samt filtrering på atributer som helsetjenesteleverandørens navn, 
avdelingens plassering eller sykdom (5). Hvis kohorten er definert eter en dynamisk karakteris�kk (ba-

 

                                                                                                                                                                                     

46 htps://github.com/Socra�cGrid 

https://github.com/SocraticGrid
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sert f.eks. på geografi, sykdom, og/eller alder), vil pasienter bli sat �l og falt ut fra samlingen automa-
�sk basert på om deres �lgjengelige data fortseter å �lfredss�lle de opprinnelige kriteriene. Dynamisk 
medlemskap hjelper beslutningsstøteforfatere å lage regler med tersklene som er spesifisert �l risi-
koprofilene i en git kontekst og �llater systemet søke dem automa�sk eter behov. Socra�c Grid-regler 
�lbyr roller �l forfateren som definerer pasientkohorten hvor reglene skal anvendes på (5). Normalt 
er det to roller: ins�tusjonell og personlig, men kan �lby flere roller eter behov for å støte et visst 
granularitetsnivå. Ins�tusjonell rolle refererer all�d �l en kohort som organisasjonen har definert. En 
leverandør kan ikke endre regellogikken eller eterfølgende handlinger regelen påkaller. Brukere uten 
ins�tusjonelle re�gheter har en personlig rolle. For eksempel, en generell ins�tusjonell regel sender 
påminnelser om anbefaling av HbA1c-test hos diabe�kere med HbA1c>8 hver sjete måned istedenfor 
årlig, men hvis en endokrinolog vil ha strammere kontroll for en person med HbA1c>7 eller en liten 
kohort av pasienter med lignende risikoprofiler, da kan endokrinologen opprete sin personlige regel 
på det (5). Socra�c Grid har også en beslutningsstøtearbeidsbenk-app der autoriserte personer kan 
opprete og distribuere skreddersydde regler; appen begrenser sam�dig den potensielle effekten av 
slike regler på hverandre (5). Hvordan og når personlige regler kan erstate ins�tusjonelle regler er et 
spørsmål om policy og ins�tusjonelle preferanser som kan bli definert av et regelset og forvaltes av 
beslutningsstøtesystemet. Basert på manglende oppdatert informasjon på Socra�c Grid webside, kan 
det allikevel konkluderes at prosjektet er sat på is. 

6.1.1 Kunnskapsrepresentasjon for kliniske retningslinjer 

Det er flere kunnskapsrepresentasjoner for kliniske retningslinjer som kan deles inn i tre hovedkatego-
rier: 1) dokumentmodeller, 2) beslutningstrær og probabilis�ske modeller, og 3) oppgavesentriske net-
verksmodeller (task-network models på engelsk) (9).  

Et eksempel på dokumentmodeller for representasjon av retningslinjens kunnskap er Guideline Ele-
ments Model (GEM) beskrevet i 4.4 Representasjon av ikke-kjørbar klinisk kunnskap. BRIDGE-Wiz er et 
eksempel på verktøy for overse�ng av kliniske retningslinjer �l datamaskintolkbare retningslinjer (se 
også 4.4 Representasjon av ikke-kjørbar klinisk kunnskap).  

Neste gruppe for representasjon av retningslinjens kunnskap er et beslutningstre (BT). Et BT er en pro-
babilis�sk modell for å bestemme forventet nyte og op�mal handlingsstrategi, med andre ord for å 
velge den beste strategien for enhver beslutning (9). For å lage et BT, iden�fiseres de vik�gste del-
problemene som er adressert i retningslinjen. Dereter iden�fiseres tekstbeskrivelser av mulige beslut-
ningsforhold og �lsvarende elementære anbefalinger. Basert på disse tekstbeskrivelsene er beslut-
ningsvariablene og deres mulige verdier formulert. Dereter bestemmes hierarkiet av variabler ved å 
iden�fisere foreløpige strenge inkluderende og ekskluderende regler som testes før svake regler er 
kontrollert. Til slut oppretes en beslutningstabell for hvert iden�fisert delproblem basert på regelhie-
rarkiet. 
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Den tredje kunnskapsrepresentasjonskategorien er oppgavesentriske nettverksmodeller som represen-
terer kliniske retningslinjer som formelt �llater en regelmotor å kjøre representert kunnskap mot pasi-
entdata, og dermed spiller rollen som et beslutningsstøtesystem som gir pasientspesifikke anbefa-
linger på omsorgspunktet (point-of-care) (9). Oppgavesentriske netverksmodeller dekomponerer hie-
rarkiske kliniske retningslinjealgoritmer (omsorgsprosesser) �l et netverk av komponentoppgaver som 
u�older seg over �d. De har en formell spesifikasjon av abstrakte konsepter i form av logiske utrykk 
som brukes i beslutningskriterier. Prosedyrespesifikasjoner av kliniske algoritmer kalles «prosesskunn-
skap», og formelle definisjoner �l konsepter som prosesskunnskapen refererer �l kalles «deklara�v 
kunnskap». Eksempler på standarder i den kunnskapsrepresentasjonskategorien er allerede beskrevet 
GLIF, Asbru, PROforma, og SAGE (se 4.5.4 Standarder for datamaskintolkbare retningslinjer) i �llegg �l 
flere andre. 

Figur 22: Beslutningstreet for klinisk retningslinje for barn med feber uten årsak (34) 
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6.1.2 Deling av datamaskintolkbare retningslinjer 

Mye arbeid pågår for entydiggjøring og formalisering av datamaskintolkbare retningslinjer. Dete arbei-
det kan u�øres hvis datamaskintolkbare retningslinjer (eller datamaskintolkbar kunnskap generelt) kan 
deles mellom ulike implementeringsins�tusjoner. GLIF har blit utviklet for utveksling mellom formal-
ismer for datamaskintolkbare retningslinjer (se 4.5.4 Standarder for datamaskintolkbare retningslin-
jer). Men denne �lnærmingen viste seg uprak�sk på grunn av mange unike egenskaper som hver for-
malisme anvender. For å dele strukturert, datamaskintolkbar kunnskap ble to HL7-standarder utviklet: 
GELLO og vMR-modellen (se 4.5.1 Standarder for abstraksjonskartlegging). 

Boxwala med kollegaer (16) foreslår en �lnærming for strukturering og deling av beslutningsstøte-
kunnskap fra den opprinnelige kliniske retningslinjen som ikke har vært �lpasset �l en lokal ins�tusjon 
(9). Tilsetning av struktur �l kliniske retningslinjer gjøres gradvis frem �l et formelt kjørbart nivå av 
spesifikasjon er oppnådd. Semistrukturert representasjon av individuelle anbefalinger som ikke er ar-
rangert i en klinisk algoritme danner det første strukturlaget som legges �l den ustrukturerte kliniske 
retningslinjen. Hver anbefaling er modellert i form av beslutnings�ltak (handlinger) som er mulige i et 
spesifisert klinisk scenario (pasientkontekst). Det neste laget er en strukturert beregningsbar represen-
tasjon som er uavhengig av en bestemt beslutningsstøteimplementering og arbeidsflyt i en bestemt 
klinisk inns�lling. I dete laget er kliniske scenarier definert som logiske utrykk skrevet i GELLO (se 4.5.1 
Standarder for abstraksjonskartlegging). Handlingsdefinisjoner inkluderer beslutningsalterna�ver og 
faktorer som påvirker valget av et alterna�v. Objektmodellen som ligger �l grunn for pasientdata i lo-
giske utrykk bruker HL7-datatyper, og kan referere �l standardterminologikoder. Det kjørbare spesifi-
kasjonslag er strukturert i henhold �l spesifikasjoner av det kliniske beslutningsstøtesystemet og �l-
passet et bestemt klinisk informasjonssystem, noe som gjør det mindre brukbart �l deling av retnings-
linjer. 

Figur 23: Oppgavesentrisk modell; klinisk retningslinje orientert til alle typer utfall (35) 
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6.2 Integrering av arbeidsflyt for beslutningsstøte 
Organisatoriske hensyn og arbeidsfly�lpasning er avgjørende for suksessen �l beslutningsstøtesyste-
mer som er basert på datamaskintolkbare retningslinjer. Et eksempel her er NewGuide hvor et ret-
ningslinjestyringssystem, et EPJ-system og et arbeidsflytstyringssystem er koblet sammen for å �lby 
beslutningsstøte (15). Den slags systemer forvalter kliniske ak�viteter i henhold �l organisatoriske rol-
ler, ressurser og �dsplaner. Arbeidsflytstyring inkluderer å oppretholde rik�g flyt av kliniske retnings-
linjer og �dsplaner, mens gjenfinning av manglende data fra et EPJ-system er overlat �l et eksternt 
arbeidsflytstyringssystem. 

Modellering av retningslinjer i SAGE (se 4.5.4 Standarder for datamaskintolkbare retningslinjer) inklu-
derer iden�fisering av bruksscenarier (kontekster) for retningslinjebasert behandling i klinisk arbeids-
flyt og koding av dem, samt �lbud om rik�ge anbefalinger for endringer (9). Kontekster karakteriseres 
av en hendelse (f.eks. pasientkontroll), pasientens karakteris�kker, organisatorisk inns�lling (f.eks. pri-
mærhelsetjeneste), organisatoriske roller som angir hvem som skal svare på hendelsen (f.eks. syke-
pleier) og nødvendige ressurser for å koordinere ak�vering av retningslinjebasert beslutningsstøte. I 
ar�kkelen av Gonzalez-Ferrer et al. (14) som omhandler metoder for å skape en pasientspesifikk klinisk 
arbeidsflyt som tar hensyn �l komplekse begrensninger og �ldeling av ins�tusjonelle ressurser, over-
setes Asbru-kodete datamaskintolkbare retningslinjer (se 4.5.4 Standarder for datamaskintolkbare 
retningslinjer) �l midler�dige hierarkiske oppgavesentriske netverk.  

6.3 Oversetning av lokale koder 
Hvis kliniske helsesystemer må oversete sine lokale koder �l «offentlige» standardkoder, betyr det at 
den økonomiske byrden skal ligge på laboratorier, sykehus og legekontorer (11). Da vil laboratorier, 
sykehus og legekontorer fortsete å primært bruke begreper fra lokale konseptvokabular eller de le-
verte av EPJ-systemleverandører. Når data fra et EPJ-system skal sendes �l offentlige helseorganisasjo-
ner for rapporteringsformål, blir de lokalt brukte begrepene omformet �l de standardterminologiene. 
Å oversete eksisterende begrepsvokabularer og oppretholde dem over �d vil kreve dedikerte ressur-
ser. Dete innebærer bruk av lokale ressurser �l å u�øre oversetelsestjenester, eller outsourcing av 
oversetelsestjenester blant tredjepartsleverandører. Fordeling av pågående økonomiske og mennes-
kelige ressurser for å oppretholde oversetelsestabeller og -tjenester vil kreve at sykehus, laboratorier 
og legekontorer op�maliserer disse utgi�ene. Det er usannsynlig at EPJ-adopsjonsinsen�ver vil gi �l-
strekkelige ressurser �l å dekke disse kostnadene; noe som ligger langt unna kostnadene knytet �l EPJ-
systemvedlikehold (11). 
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7 Kogni�v databehandling 

7.1 Introduksjon �l kogni�v databehandling 
Kogni�v databehandling er basert på selvlærende systemer som bruker maskinlæringsteknikker �l å 
u�øre spesifikke, menneskelige oppgaver på en intelligent måte.47  

Kogni�v databehandling er ikke en enkeltstående teknologi; den benyter seg av flere teknologier og 
algoritmer som �llater den å utlede, forutsi, forstå og gi mening �l informasjon. Disse teknologiene 
inkluderer kuns�g intelligens og maskinlæringsalgoritmer som hjelper med å trene systemet �l å gjen-
kjenne bilder, forstå tale, gjenkjenne mønstre i data. Gjentakelse og trening bidrar �l å produsere stadig 
mer nøyak�ge resultater over �d. Med prosessering av naturlig språk og seman�sk teknologi kan kog-
ni�ve systemer forstå mening og kontekst på et språk, slik at dypere, mer intui�vt nivå av u�orskning 
og �l og med interaksjon med informasjon kan oppnås48. Tradisjonelle databehandlingssystemer er 
laget for å behandle strukturerte data, mens kogni�v databehandling er naturlig egnet �l Big data, som 
i stor grad består av ustrukturert informasjon49. 

De ovennevnte teknologiene hjelper kogni�ve databehandlingssystemer å skaffe seg kunnskap og å 
lære av den eter hvert som den utvikler seg og modnes. I stedet for å bli programmert med strikte 
regler, bruker kogni�v databehandling en �lnærming som gjør det mulig å komme frem �l et svar på 
en måte som ligner på menneskelig resonnering50. Ny informasjon og interaksjoner med mennesker og 
data kan bidra �l å forbedre systemets innsikt og nøyak�ghet over �d. 

Et kogni�vt databehandlingssystem må ha følgende egenskaper51: 

• Være adaptivt: systemet må kunne �lpasse seg enhver omgivelse. Det må være dynamisk i datainn-
samling og forståelse av mål og krav. 

• Være interaktivt: det kogni�ve systemet må kunne kommunisere enkelt med brukere, slik at brukerne 
kan definere sine behov på en brukervennlig måte. Systemet må også samhandle med andre prosess-
orer, enheter og skytjenester. 

• Være iterativt og statlig: denne egenskapen forutseter bruk av metodikker for datakvalitet data for 
å sikret systemet all�d har nok informasjon, og at datakildene �l systemet leverer pålitelige og oppda-
terte inndata. 

• Være kontekstuelt: evne �l å forstå, iden�fisere og trekke ut kontekstuelle elementer som for eksem-
pel betydning, syntaks, �d, plassering, domene, forskri�er, brukerprofil, prosess, oppgave og mål. Det 
må kunne bruke flere informasjonskilder, inkludert både strukturert og ustrukturert digital informa-
sjon. 

7.2 IBM Watson 
I en beslutningsstøtekontekst må prosessering av naturlig språk og seman�sk teknologi legges på top-
pen av en søkemotor, for at datamaskinen skal kunne svare på spørsmål. Et godt eksempel på det er 

 

                                                                                                                                                                                     

47 htps://chatbotsmagazine.com/what-is-cogni�ve-compu�ng-and-why-you-need-to-know-about-it-6bb2282ebef1  
48 htp://www.expertsystem.com/cogni�ve-compu�ng-defini�on/  
49 htp://www.expertsystem.com/cogni�ve-compu�ng-defini�on/  
50 htp://www.expertsystem.com/cogni�ve-compu�ng-defini�on/  
51 htps://chatbotsmagazine.com/what-is-cogni�ve-compu�ng-and-why-you-need-to-know-about-it-6bb2282ebef1  

https://chatbotsmagazine.com/what-is-cognitive-computing-and-why-you-need-to-know-about-it-6bb2282ebef1
http://www.expertsystem.com/cognitive-computing-definition/
http://www.expertsystem.com/cognitive-computing-definition/
http://www.expertsystem.com/cognitive-computing-definition/
https://chatbotsmagazine.com/what-is-cognitive-computing-and-why-you-need-to-know-about-it-6bb2282ebef1
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IBM Watson52. Watson vurderer i �llegg hvert potensielle svar basert på bevis som samles via sekun-
dære søk. Ut fra en beregning av styrken på bevisene seter Watson et konfidensnivå på hvert svaral-
terna�v. 

Figur 8 viser hvordan Watson går stegvis frem for å svare på et spørsmål.  

 
 

 

Stegene kan kort 
beskrives slik53: 

1. Watson analyserer spørsmålet på naturlig språk for å generere et søk. 
2. Watsons innebygde søkemotor søker i en stor kunnskapsbase for å finne relaterte dokumenter. 
3. Watson analyserer søkeresultatene og genererer mulige svar (hypotesene). 

a. For hver hypotese konstruerer og ini�erer Watson et annet søk for å samle bevis som 
støter denne hypotesen. 

b. Watsons innebygde søkemotor søker eter bevis for hver hypotese. 
c. Søkeresultatene blir analysert på nyt, og hvert bevis blir �ldelt en score, eter hvor 

sterkt beviset anses å være 
d. Hver hypotese blir så �ldelt en score som er basert på den samlede styrken av alle 

bevisene som støter den aktuelle hypotesen 
4. Hypotesene blir omgjort �l en liste av svar som returneres �l brukeren. 

 

                                                                                                                                                                                     

52 htps://www.ibm.com/watson/  
53 htps://www.ibm.com/developerworks/library/os-ind-watson/  

Figur 24: Watsons sin arbeidsflyt for å svare på spørsmål gitt på naturlig språk 

https://www.ibm.com/watson/
https://www.ibm.com/developerworks/library/os-ind-watson/
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De ovennevnte oppgavene u�ørt av Watson inkluderer prosessering av naturlig språk (trinn 1, 3 og 3c), 
søking (trinn 2, 3a og 3b) og bevis-scoring (trinn 3d og 4). 

To eksempler på spørsmål Watson kan svare på er de spørsmålene Dr. David Ferrucci demonstrerte forl 
den tyske forbundskansleren Merkel og den tyrkiske statsministeren Erdogan på åpningsseremonien �l 
CeBIT i 2011-54. 

Spørsmål 1: Streptokokker forårsaker denne "feberen" hos barn som preges av rødt utslet og høy tem-
peratur. Svar: 98% Skarlagensfeber, 15% Revma�sk feber, 8% Strep hals. 

Spørsmål 2: Denne sykdommen kan forårsake uveit hos en pasient med en familiehistorikk for leddgikt 
medsirkulært utslet, feber og hodepine. Svar: 76% Lyme borreliose, 1% Behcets sykdom, 1% Sarkoi-
dose. 

Det påpekes likevel at Watson ikke skal erstate leger med egne erfaringer og kunnskap. «Jeg synes det 
er vik�g å si at Watson er et verktøy som støter legens beslutningsprosess, men det tar ikke avgjørelser 
for legen eller pasienten. Det er bare et verktøy. Brukt på den måten, tror jeg  både leger og pasienter 
vil sete pris på det. Det viser bare at man kan få et veldig spesifikt svar på et spørsmål i sann�d.», sier 
Dr. Michael Sherling, medgrunnlegger og seniorrådgiver i helsemessige saker ved Modernizing 
Medicine55. 

  

 

                                                                                                                                                                                     

54 htps://www.ibm.com/developerworks/library/os-ind-watson/  
55 htps://healthitanaly�cs.com/news/ibm-watson-becomes-unique-clinical-decision-support-tool  

https://www.ibm.com/developerworks/library/os-ind-watson/
https://healthitanalytics.com/news/ibm-watson-becomes-unique-clinical-decision-support-tool
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8 Oppsummering fra spørreundersøkelsen 
I dete kapitlet vil vi oppsummere svarene og �lbakemeldingene vi fikk på spørreskjemaet som ble 
sendt ut i forbindelse med prosjektet. Respondentene er både akademikere, utviklere, leverandører og 
klinikere. Noen av respondentene s�lte krav avtaler om ikke-offentliggjøring; på bakgrunn av dete har 
vi valgt å oppsummere �lbakemeldingene uten å angi hvor de nødvendigvis kommer fra. Denne delen 
av rapporten er utarbeidet på engelsk. 

Merk at dete avsnitet i helhet baserer seg på svarene fra respondentene, og inneholder ikke drø�ing 
eller innveiing fra forfaternes side. Direkte sitater er brukt ved �llatelse fra respondentene. 

8.1 Architectural approaches for CDSS 
The first set of ques�ons focuses on difference in CDSS architecture and necessary infrastructure given 
the Norwegian context.  

8.1.1 Implemen�ng CDSS in large se�ngs 
In the following seven points we have summarized what the respondents men�on to be the most im-
portant func�ons in regards to implemen�ng a na�onal CDSS. The numbers does not correlate to de-
gree of necessity. 

1. Knowledge representation capabilities 
a. The CDSS should handle uncertain and conflicting information, incomplete information. 
b. Share and collaborate on CDS content. 
c. Customisation of CDS knowledge for different settings and populations – can be achieved 

by designing the knowledge in a modular and layered fashion. 
2. Transparency 

a. The CDSS should provide a visible chain of reasoning, and: 
b. Access to original guideline documentation backing the recommendation. 

3. Scalability 
a. There should be sufficient scalability of the system to deal with large number of requests 

and simultaneous users. 
b. The CDSS needs the ability to keep its clinical logic (knowledge) model independent from 

the organisational process model and EHR data structures. 
c. Easy testing and deployment across several settings. 
d. The CDSS should have the ability to localize rules and guidelines, and still be able to update 

centrally. 
4. Security 

a. Both in terms of supporting national and international guidelines and regulations, privacy 
management, but also context aware and role-based security (OAuth2 standard), thus en-
suring that only approved personnel can make changes to specific rules. All changes should 
be logged, including usernames, date and time, what was changed and reason for change. 

5. Interoperability and integration capabilities 
a. A national solution should support open standards such as HL7 (FHIR resources), vMR and 

openEHR archetypes, as well as reference terminologies. 
b. The CDSS should be able to operate with different standards, to translate these to a com-

mon standard, complete, enhance and then feedback in a readable format to the original 
system. 

c. The CDSS should be able to integrate with different EHRs and clinical systems, and support 
industry standards such as FHIR SMART on FHIR CDS Hooks. 

6. Feedback and monitoring 
a. One of the respondents has experience that a feedback or monitoring system would gen-

erate important evidence to motivate the introduction and use of a national CDSS among 
clinicians. 
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b. This would also give capabilities for monitoring population health and high-risk patients, 
as well as support quality measurements. 

7. Usability 
a. The CDSS should support flexible and adaptive execution, including point-of-care guidance 

to clinicians. 
b. It is also important that the CDSS be able to handle deviations from pathway and guideline 

recommendations without taking the patient off the current trajectory. 
 

8.1.2 Architectural principles for a shared, na�onal CDSS. 
Most of our respondents stated that a standards-based Service Oriented Architectures (SOA) generally 
where preferable in large-scale CDSS. This will allow the CDSS to be capable to receiving data from any 
source that uses standard interoperability methods. 

In terms of necessary infrastructure, it can be summarized by the need for a: 

Scalable and high-available infrastructure, with zero downtime for maintenance, and infrastructure to 
i) collaborate, ii) create and iii) deploy content. 

8.1.3 Integra�ons for decision support rules 
Mul�ple of the respondents recommends a centralized source for rules, as mul�ple local repositories 
inevitably will lead to different versions/rules in different repositories over �me. One respondent ar-
gues for op�ng for HL7 CDS Hooks as standard in a centralized system, as it will replace the current 
FHIR Decision Support Service specifica�on. 

Important for a centralized rule repository is that it ensures the same knowledge and guidelines for all 
systems that invoke services. For some solu�ons, it is possible to add locally adapted rules that over-
rides rules in the centralized repository. This is preferable over “in-house” repositories for locally 
adapted rules. 

8.1.4 Inference engines 
While the respondents differ slightly on this ques�on, the overall opinion is that rule-based systems 
are both more common and easier to use. Mul�ple of the respondents argue that most clinical guide-
lines and knowledge for decision support is easier translatable to rules than sta�s�cal models. Sta�s�-
cal and ontological models can be used for specialized cases, but that rule-based models primarily will 
be best. One of the vendors state that their solu�on uses a combina�on of inference methods. It uses 
a machine learning method and sta�s�cal methods, including regression, decision tree, decision forest 
and naïve Bayes to calculate predic�ve scores that rules can be based upon. Mul�ple of the respond-
ents also argue that rule-based systems, for the �me being, seems to be the most prac�cal to imple-
ment in real-life se�ngs. 

8.2 Integra�ons 
The second set of ques�ons in the ques�onnaire regards integra�ons and standards. Answers are sum-
marized as above. 

The respondents all state that FHIR is a well known and documented domain model and standard to 
ease the sharing and authoring of computerized guidelines and pa�ent data among systems, and that 
it plays and important role in regards to CDSS. In general, the respondents agree that the use of stand-
ard models, such as FHIR and openEHR, will improve the possibility of sharing decision support rules. 

There seems to be consensus about the role of SMART on FHIR as well, one of the respondents states 
that: 

SMART on FHIR focuses on 3 key areas – leveraging other standards to do so. 
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• Providing a way for clients to iden�fy themselves and to nego�ate access to the data in the 
EHR. This leverages the OAuth2 standard. 

• Represen�ng the informa�on that is being exchanged, and the manner in which it can be ac-
cessed. This uses FHIR Resources (specifically u�lizing FHIR profiles for the details) for the con-
tent, and the FHIR REST API as the query mechanism. 

• Providing a mechanism by which an external app can be ‘launched’ from an EHR – preserving 
the context (current pa�ent and user).  

However, though FHIR and SMART on FHIR provides guidelines for how implementa�on of certain tech-
nologies should be done, one respondents notes that all vendors implement these standards some-
what differently from each other. 

Many of the respondents state that they have successfully used CDS Hooks in their solu�ons and prod-
ucts. One respondent describes his experience as follows: 

CDS Hooks also can play a very important role. It provides the ability to inject CDS in an EHR 
into different points of the clinical workflow. This specification also is simple and very easy to 
implement. We were able to implement basic support for Hooks in Sapphire, our SMART on 
FHIR app development toolkit, in about two weeks. We expect more advanced support to take 
6-8 weeks more. Having built the basic support, it now takes us a couple of minutes to connect 
a SMART on FHIR app to a CDS Hooks service. 

Another notes that: CDS-Hooks is now part of official HL7 FHIR product roadmap, so some further re-
finement will likely happen with this design, mostly independent of FHIR and can be reused for generic 
CDS-service APIs that could use other clinical model formats we believe. 

8.3 Knowledge base 
The following chapter summarizes the responses regarding guideline development and governance.  

The respondents men�ons some different strategies for developing clinical guidelines, but agree on 
the overall level that you need open collabora�on between various par�es to adapt and modify com-
puterized guidelines for each local se�ng. For the clinicians that are working with developing guide-
lines, it is important that the personnel has dedicated �me to work with the guideline and CDSS as a 
whole (rule authoring, reviewing, and acceptance test. As a star�ng point for development, one of the 
respondents state that they usually begin the process by defining clinical goal, for example reduce 
pressure ulcers in admited pa�ents, and then iden�fy steps towards improving that goal. 

Mul�ple of the respondents recommend a centralized governance model for guidelines in a na�onal 
CDSS. Guideline modelling and upda�ng should be a collabora�ve process using data analysis and case 
studies, and stakeholders that have an interest in the guideline should cons�tute the workgroups 
tasked with this.  

Another respondent notes that when developing a na�onal knowledge base, decision rules should be 
en�rely based on medical logic, while local organiza�onal context and workflows should not be speci-
fied, exemplified by the same respondent:  

The symptomatic breast lump assessment recommendation (Triple assessment recommenda-
tion) should only specify three interventions (imaging, biopsy and clinical examination) without 
specifying the sequence of these interventions, which will depend on organisational workflows. 

Generic decision rules are argued to minimize the need for localiza�on, but when necessary, these 
localized rules should be monitored through a na�onally agreed clinical governance structure. 

Other respondents argue that a single-pla�orm na�onal CDSS can support standardized rules alongside 
extensive localiza�on, where a 1:1 comparison between local itera�ons of the same rule can determine 
which is most effec�ve in each case.  
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Another respondent notes that localized versions of centralized rules can exist in the rule repository, 
and be programmed to override the centralized rules. The localized rules can be programmed to be 
applicable for certain areas, periods of �me or different clinical areas. 

 

 
 

 

 

8.4 CDSS and terminologies 
The following chapter summarizes the responses to the ques�ons regarding terminologies and CDSS. 

There is wide consensus about the importance of terminologies and terminology governance in the 
CDSS context among our respondents: 

Terminologies are an essential component of a CDSS. The semantics of patient data and of the 
recommendations are captured within terminology concepts. Performing inferences over ter-
minology concepts therefore is needed within any CDSS. 

Another respondent describes the role on terminologies in different areas: 

Interoperability: Healthcare data from different systems often is coded using different stand-
ards/schemas/business rules over time and can be very challenging to create interoperability 
or consistent analytics. While often it is best to try to capture data using these vocabularies in 
the source system (e.g. pick-lists, coding systems etc..) a more common case is that data from 
various systems must be mapped to a common vocabulary with consistent semantics to support 
interoperability. By applying ontologies/vocabularies in an automated fashion to healthcare 
data the CDSS can create a layer of interoperability and perform more reliable analytics on data 
from multiple source systems. 

Figur 25: National repository with centralized and localized rules (with permission from Decisive) 
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Unstructured Data Analysis: Much of the valuable insights in healthcare data is contained in 
unstructured medical notes created by clinicians and healthcare professionals intended for hu-
man interpretation. The use of Natural Language Processing with ontologies can extract these 
concepts and relationships and turn them into structured data for the use in rules engines, busi-
ness processes and analytics. 

Disambiguation: Healthcare data and the analytical questions related to that data contain var-
ious levels of ambiguity and levels of abstraction (e.g. atrial fibrillation vs. cardiovascular dis-
ease, decubitus ulcer vs. pressure sore). The use of conceptual ontologies can help computer 
systems understand context and get more comprehensive and accurate analytics from data. 

Governance models for terminologies are by design similar to the ones proposed for clinical guidelines, 
however, mul�ple respondents note that value sets are resources that can be used across mul�ple 
guidelines and that collabora�on and governance are needed for crea�ng and maintain value sets. 

8.5 Trends in the CDS field 
In terms of technical standards, almost all of the respondents men�ons CDS Hooks and SMART on FHIR 
for this category. In addi�on, predic�ve sta�s�cal models and machine learning models arenoted as 
emerging technologies in the field – technologies capable of personalized recommenda�ons for each 
EHR user, all though the real-life experience is stated to be low. 

Besides technology trends, mul�ple respondents men�on reforms and government whitepapers are 
forma�ve for how CDSS are adopted and used, especially changes in payment structures and reim-
bursement. One respondent elaborates: 

● From an administrative workflow-management support to a disease management platform: 
Given the origins of clinical pathways, it is not surprising that the early focus of clinical path-
ways remained on streamlining procedural workflows, such as scheduling, referral and appoint-
ments and reducing time delays. Increasing realization of the large unjustified variation that 
plagues clinical practice, and the exponentially rising costs of medical treatments, have shifted 
the focus of clinical pathways from administrative-workflow-management-tool to more inclu-
sive; quality improvement and disease management platform. Clinical disciplines such as on-
cology, cardiology, chronic diseases and emergency department, where the impact of quality 
improvement in terms of costs and/or lives saved, is very high, are the leaders in the field of 
executable clinical pathways. 

● From rulesets (alerts,reminders, order sets, drug-drug interaction) to executable integrated 
care pathways: First generation Clinical Decision Support systems were mainly alert and re-
minder systems that utilised simple if-then, condition-action type rules. Arden syntax is an ex-
ample of these systems. Many commercial EMR systems provide built in support for the rule 
engine. Many applications such as order sets and drug-drug interaction checkers are built 
around these rulesets. However, complex care pathways and clinical practice guidelines that 
span across the care continuum, demand sophisticated technology to capture with nuanced 
medical knowledge and nonlinear disease progression. 

● From a singularly cost focused approach to a more inclusive patient-centric approach: When 
payer and vendor created clinical pathways narrowly focused on drug costs alone, there is not 
only a danger of push back from the clinicians and the patients, but also a possibility of increase 
in the long-term healthcare cost due to the use of suboptimal treatments. It is important to 
consider intervention cost along with other factors such as treatment efficacy, toxicity, available 
resources, and quality of evidence and patient factors, while making pathway recommenda-
tions. 
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● From a one-size-fits-all approach to personalized medicine: Our understanding of disease and 
disease management is rapidly changing and so are the deliverables of clinical pathways. Nu-
anced understanding of heterogeneity within a single disease and the availability of tar-
geted/precision therapies have made it feasible to deliver personalized medicine at the highest 
level of sophistication. The recent advances in machine learning, analytics and data science 
have made it feasible to utilize the power of real-world-data, alongside conventional Random-
ized Clinical Trial (RCT) based evidence. 

● From single policy pathways to multi-policy pathways: A single policy whether nationally 
crafted or created by a payer/insurer often fails to account for local differences among provid-
ers, such as availability of resources, infrastructure and skill sets. In the USA, where payer and 
vendor backed clinical pathways are becoming more common, many other stakeholders such 
as providers and Academic Institutions have opted to develop their own pathways programs. 

● From a medication selection tool to comprehensive care continuum pathways: The majority 
of commercially available pathways narrowly focus on drug selection or prescribing, for exam-
ple cancer chemotherapy. However, medication costs constitute only 10–15% of the total costs 
of disease management costs. Clinical pathways that address the continuum of care provide a 
greater opportunity to improve overall cost-effectiveness. There is growing criticism from vari-
ous influential professional organizations such as the American Society of Clinical Oncologist, 
against the narrow approach taken by many clinical pathway vendors, and there is an increas-
ing demand for pathways that address comprehensive clinical care 
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11  Vedlegg 

11.1 Spørreundersøkelse 

Clinical Decision Support Systems 
Architectural approaches 
Norway is working towards a na�onal technical pla�orm, with a shared infrastructure, system por�o-
lio and architecture. A CDSS is thought to be a part of this infrastructure.  

1. What func�onality you consider important in regards to implemen�ng CDSS in a large (na�onal) 
se�ng? 

2. Describe the overall architecture for a shared, na�onal CDSS. 
a. Service Oriented Architecture, Stand Alone, Integrated, Process Oriented Architecture? 
b. What necessary infrastructure is required for a shared na�onal CDSS? 

3. Describe what possible integra�ons can be used for decision support rules. Example: How can  
the same decision support rules be used in mul�ple clinical systems, either exposed from a cen-
tralized source or “in-house” solu�on? 

4. What type of inference engine/method do you use in your solu�on? 
a. Rule-based 
b. Sta�s�cal (Bayesian etc.) 
c. Other, please specify 

5. Why do you prefer that inference method? 
6. Are there any other inference methods that may become important/preferred in the future? If 

so, why? 

Integra�ons 
7. What is your opinion on the role FHIR plays and/or will play in the context of CDSS? 
8. What about the SMART on FHIR’s role in the context of CDSS? 

Glossary 

CDSS Clinical Decision Support System. 

Reasoner Used for inferring pa�ent rule applicability based on the guideline rules. 

Inference method this are the rules OR sta�s�cal models that produce a recommenda�on 

e.g. IF BloodPressure > 145 THEN (recommend treatment, diet and sport) 

Virtual Medical Record The vMR is a data model for represen�ng the data that are analyzed 
and/or produced by CDS engines. Also see Informa�on model. 

Informa�on model This is the data schema (called vmr in CDSS) that may be expressed as 
openEHR archetypes, hl7 fihr, hl7 vmr etc. this schema contains pa�ent 
data coming from the ehr. 

Concept model This is only the vocabulary, BloodPressure, High BP, sport, diet etc. It may 
be expressed as an OWL otology gran�ng reasoning to ease maintenance 
and exploit formal seman�cs. 

Ontology-based termi-
nology 

An ontology can be viewed as a declara�ve model of a domain that de-
fines and represents the concepts exis�ng in that domain. For example 
SNOMED-CT and ICD-11. 
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9. What role should CDS Hooks play? 

Knowledge base 
10. Describe an architecture for the knowledge base in your CDSS 
11. How is pa�ent data mined from the EHR? 

a. What about unstructured data? 
12. How should clinical prac�ce guidelines be developed for a shared na�onal CDSS? 
13. What do the process of guideline governance look like, and how should the guidelines be man-

aged? Included upda�ng, removing and replacing guidelines. 

CDSSs use a variety of knowledge representa�on standards and languages, such as Predic�ve Model 
Markup Language (PMML), Guideline Interchange Format (GLIF), Protégé, GLARE and PROforma. 

14. What informa�on standard do you use for the Virtual Medical Record in your solu�on? 
15. Please describe strengths and weaknesses of the most common standards for knowledge repre-

senta�on you would take into account (not necessary the above men�oned). 
16. What factors decide the chosen standard for knowledge representa�on? 

By large, Norway is a dispersed and sparsely populated country with many people living in rural areas. 
This means that local hospitals and care centers deliver healthcare and procedures that are locally 
adapted. Procedures may vary from place to place, and between the bigger ci�es as well. A CDSS 
should be able to adapt shared decision rules to local contexts without compromising the underlying 
knowledge base for the decision rules. 

17. In a na�onal CDSS with shared decision rules, how can local contexts be taken into account with-
out compromising the underlying knowledge the decision rules are based on? 

18. The goal is to keep local contexts as generic as possible. However, should standardized decision 
rules and locally adapted rules be kept separated, e.g. separate systems, separate repositories? 

CDSS, terminologies and informa�on models 
19. In the context of CDSS, what role, in your opinion, can terminologies play? 
20. What should the management/governance of a shared terminology and CDS guidelines look like? 
21. How can CDS and ontology-based terminologies (models with some form of logical reasoning) be 

used together in a beneficial way? 
22. If CDSS will be used by different systems with a variety of informa�on models, how will the CDSS 

handle the complexity? 

Norway has a repository of hundreds of smaller, domain-specific codes and terminologies. In addi-
�on, Norway just became a member of SNOMED Interna�onal and is planning on pilo�ng parts of the 
terminology. 

23. Are there any special requirements for the terminologies and informa�on models that are used in 
order to implement clinical decision support? 

24. Is it possible for a reasoning engine in a CDSS to base the decision support on reasoning over on-
tology-based terminologies such as SNOMED CT? 

25. If possible, by using the built-in polyhierarcy in SNOMED CT for reasoning, would you need an ad-
di�onal informa�on model in the CDSS, or would SNOMED CT be sufficient by itself? 

Trends and disrup�ve technologies 
26. What trends are emerging in the CDS field? 
27. Are there any disrup�ve technologies emerging in the CDS field? 
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Ontology-based Terminologies 
Transi�on to ontology-based terminology 

1. Have you adopted an ontology-based terminology? If so, what kind? 
2. In what area is the terminology in use? 

a. Clinical, research/academia, billing etc. 
3. Have you trained informa�on architects or clinical users on how the ontology-based terminol-

ogy should be used? 
4. Do you exploit the formal seman�cs provided by the ontology? 

a. If so, how do you exploit them? 
5. What are, in your view, the main benefits in using an ontology-based terminology? 
6. What were the main challenges faced in the transi�on to ontology-based terminology? 
7. What are the important prerequisites for a successful transi�on? 
8. What is your roadmap in regards to suppor�ng more complex implementa�ons of ontology-

based terminologies? 
9. What implementa�on strategies are you considering in regards to transi�oning to ontology-

based terminologies? (specialized terminology servers vs. internal in-system support) 

Ontology vs. Informa�on model 
10. Do you use the terminology to annotate sec�on of clinical informa�on models? 
11. Do you use the terminology to define the possible set of values that may populate a field in 

the clinical informa�on model? 
12. What are the important factors that affect how the conceptual models in the terminologies 

and informa�on models interact? 
13. Do you think informa�on models becomes redundant when implemen�ng an ontology based 

terminology, and if so, how come? 

Methods of use 
14. Integra�on with EHR 

a. Do you perceive a benefit in exploi�ng the expressive seman�cs of ontology-based 
terminologies to query clinical informa�on from the EHR? If so, please explain.  

b. To get the most benefit from using SNOMED CT in pa�ent records, one must be able 
not to only query the records, but also query SNOMED CT. Can you give any examples 
on how queries can be performed in this way? 

How crucial do you consider support for ontology-based terminologies for EHRs to be 
in the future in order to implemen�ng next-genera�on structured journal systems 
also suppor�ng molecular biology and genomics? 

  



67 

 

11.2 Poster �l søkekonferanse i Helsepla�ormen 

 


	Forside
	Klinisk beslutningstøtte - vurdering av standard og arkitektur -041017
	1 Innledning
	1.1 Klinisk beslutningsstøtte
	1.2 Retningsgivende strategier og tilstøtende initiativer

	2 Bakgrunn og tilnærming
	2.1 Kort om prosjektet
	2.2 Overordnet mål
	2.3 Arbeidet med prosjektet
	2.4 Kort om rapporten

	3 Utvalg av leverandører
	3.1.1 Løsningstilbydere i konkurransen om Helseplattformen
	3.1.2 Leverandører utenfor Helseplattformen
	3.1.3 Formalisert kontakt
	3.2 Kontakt med andre kompetanse- og forskningsmiljøer
	3.3 Kliniske beslutningsstøtte
	3.4 Kliniske beslutningsstøtte i Helseplattformen
	3.4.1 Bidrag til søkekonferansen i Helseplattformen


	4 Standarder for beslutningsregler
	4.1 Innledning
	4.2 Prosedyreorientert kunnskapsrepresentasjon
	4.2.1 Tilnærmingens fordeler
	4.2.2 Tilnærmingens utfordringer

	4.3 Kunnskapsrepresentasjon basert på produksjonsregler
	4.3.1 Tilnærmingens fordeler
	4.3.2 Tilnærmingens utfordringer

	4.4 Representasjon av ikke-kjørbar klinisk kunnskap
	4.5 Representasjon av kjørbar klinisk kunnskap
	4.5.1 Standarder for abstraksjonskartlegging
	4.5.2 Standard for terminologikartlegging
	4.5.3 Standarder for informasjonsmodellering
	4.5.4 Standarder for datamaskintolkbare retningslinjer


	5 Beslutningsstøtte og EPJ-systemer
	5.1 Arkitektur for interaksjonen mellom beslutningsstøtte- og EPJ-systemer
	5.2 Use-case eksempler
	5.2.1 Eksempel på use-case på SMART on FHIR app
	5.2.2 Eksempel på use-case på GDL41F


	6 Lokale kontekster ved bruk av beslutningsstøtte
	6.1 Kliniske retningslinjer som representasjon av lokale kontekster
	6.1.1 Kunnskapsrepresentasjon for kliniske retningslinjer
	6.1.2 Deling av datamaskintolkbare retningslinjer

	6.2 Integrering av arbeidsflyt for beslutningsstøtte
	6.3 Oversetning av lokale koder

	7 Kognitiv databehandling
	7.1 Introduksjon til kognitiv databehandling
	7.2 IBM Watson

	8 Oppsummering fra spørreundersøkelsen
	8.1 Architectural approaches for CDSS
	8.1.1 Implementing CDSS in large settings
	8.1.2 Architectural principles for a shared, national CDSS.
	8.1.3 Integrations for decision support rules
	8.1.4 Inference engines

	8.2 Integrations
	8.3 Knowledge base
	8.4 CDSS and terminologies
	8.5 Trends in the CDS field

	9 Litteratursøk
	9.1 Litteratursøk
	9.2 Regelbaserte beslutningsstøttesystemer
	9.3 Casebaserte beslutningsstøttesystemer
	9.4 Hybride beslutningsstøttesystemer
	9.5 Semantiske beslutningsstøttesystemer
	9.6 Serviceorienterte beslutningsstøttesystemer
	9.7 Multiagent/ distribuerte beslutningsstøttesystemer
	9.8 Ontologidrevet beslutningsstøttesystemer
	9.9 Retningslinjer

	10  Referanser
	11  Vedlegg
	11.1 Spørreundersøkelse
	11.2 Poster til søkekonferanse i Helseplattformen



