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HL7 (Health Level Seven): 
• Non-profit organisation 
• Udarbejder internationale standarder inden for sundheds-it 
• Fokus på interoperabilitet på applikationsniveau 
• Anbefales i NSI’s Referencearkitektur for sundhedsområdet, specielt indenfor deling af 

dokumenter og billeder 
 
PHMR (Personal Health Monitoring Report): 
• Baseres på CDA-dokumenter (HL7 version 3) 
• CDA-dokumenterer er kliniske, persistente, menneskeligt læsbare og baseret på xml. 
 
PHMR-DK (PHMR præciseret til danske forhold), eksempelvis: 
• Hvordan CPR-nr. skal repræsenteres 
• Hvordan telefonnumre skal repræsenteres 
• Hvordan adresser skal repræsenteres 
• Hvilke kodesystemer skal anvendes 
• Etc. 
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Grundlaget for PHMR-DK 
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HL7 Clinical Document Architecture (CDA) 
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Level 3   

The CDA levels can be used to 
implement semantic 
interoperability over time. 
 
Level 1: Content in the ”body” 
is not XML 
 
Level 2: Content in the ”body” 
is XML and sections/sub-
sections  are coded. 
 
Level 3: Content in the “body” 
is XML and all data is coded 

PHMR DK profilet er Level 3 



. 
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Hvor anvendes PHMR-DK? 



Eksempel på assisteret måling med indtastningsfejl 
Ex2-Typing_error_text.xml (Link) 
Her vist med det officielle HL7 CDA-stylesheet (cda.xsl) 

Sektion vises altid Afsender-bestemt visning 

CDA-dok. skal være menneskeligt læsbart 

http://svn.medcom.dk/svn/drafts/Standarder/HL7/PHMR/Eksempler/Ex2-Typing_error_text.xml


Yderligere  
Eksempler, Dokumentation, Baggrundsmateriale mm. 
på MedComs SVN: 
 
http://svn.medcom.dk/svn/drafts/Standarder/HL7/PHMR/ 
 
XML-schema’er er password beskyttet og ligger her: 
 
http://svn.medcom.dk/svn/drafts/Standarder/HL7/PHMR/Schema/ 
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Et MedCom Meddelelseshotel? 

Forslag til et migrations-, sikkerheds-, 
transparens-, udbredelses-, men ikke 

missionshotel, med bæredygtige 
overvågningsfaciliteter. 
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Meddelelseshotel 

VANS 
kommunikation 

KLINIK: 
•Praksis 
•Speciallæge 
•Fysioterapeut 
•Kommune 
•Sygehus 
•Privathospital 
•Lab 
•Røntgen 
•osv… 
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Meddelelseshotel 
FORDELE 
• 3 dimensioner af muligheder 

 Kommunikation: Klassisk, DGWS og WEB 
 Indhold: EDI, XML og HL7/CDA 
 Anvendelse: Indberetning, forsendelse og 

forespørgsel 
• Nye/ændrede kommunikations-strømme kan 

tages i brug fra aftalt tidspunkt 
 Eksempel: FMK og FMK-online 

• Meddelelser som ikke ”rammer rigtig” kan 
modtageren selv hente. 

• Knapfunktionalitet kan adressere forskellige 
indholdsstandarder 

 https://mh.medcom.dsdn.dk/mh-dis07-d0733l/... 

• Driftsovervågning – med proaktiv fejlfinding. 
• Eksisterende valide datastrømme kan 

validere SOR-oplysninger (Hvem kan hvad?) 
• Monitorering – udbredelse – 

ledelsesinformation 
• Praksislæger (kommuner og borgere?) kan 

abonnere på data fra egne patienter 

FORDELE 
• Systematisk kvalitetssikring af 

meddelelsesindhold 
• Mulighed for Auditering 
• Borgeradgang til egne meddelelsesdata og 

MinLog (Sundhedsjournalen) 
• Meddelelseshotellet kan understøtte BRS 

(NSI’s Behandlings-Relations-Service) 
• Metadatasetup kan ændres efter behov 
• Supplerende Klinisk Overvågning? 

 

 
• Etablerings- og driftsomkostninger. 
• Etablering af dataforsendelse fra 

eksisterende VANS-aktører? 
• Et meddelelseshotel understøtter ikke 

lokal overvågning af kommunikationen i 
store organisationer (regioner) 
 

ULEMPER 



PHMR / Meddelelseshotel 
 

Spørgsmål/Debat 
Ordet frit - ?!?! 

Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom.dk 
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