
 

 
Dato: 22. september 2015 

Høring vedr. danske IHE Metadata profil 
 
National Sundhedsdokumentation og -IT (NSI) sender hermed XDS Metadata for Docu-
ment Sharing. Danish profile. Draft profile for Trial Use. National eHealth Authority. Ver-
sion 0.90 b, 30. January 2015 i høring.   
 
Registreringen af kliniske dokumenter og informationer på patienter, produceret af læ-
ger i både primær og sekundær sektor, skal have påført fælles metadata, så dokumenter 
kan fremsøges på en ensartet og målrettet måde, der fremmer deling af data tværs af 
sundhedsvæsenet. 
 
Den danske IHE Metadata-profil er en international standard, udarbejdet til den kliniske 
danske kontekst, der understøtter fælles metadatagrundlag for deling af dokumenter 
og billeder på tværs af sundhedsvæsenet aktører, som anbefalet i referencearkitektu-
ren for deling af dokumenter og billeder.  
 
Anvendelsen af IHE Metadataprofilen skal give en større digital tilgængelighed til og 
sammenhæng i informationerne om patienten til brug for overvågning, udredning, be-
handling og rehabilitering. Informationerne hentes fra de kildesystemer, hvor de er le-
veret af de sundhedsprofessionelle, der har produceret data, og dermed reduceres pro-
blemstillinger i forhold til redundans, tilgængelighed og god performance.  
 
Udarbejdelsen af IHE XDS Metadata for Document Sharing er sket i efteråret 2014. Re-
sultatet blev afleveret 31. januar 2015, og har derefter indgået i forårets afprøvning un-
der Digitaliseringsstrategiens initiativ 1.4 (Modning af den telemedicinske infrastruk-
tur).   
 
Med afprøvningen i initiativ 1.4 er der indhøstet en række erfaringer med anvendelsen 
af standarden. Høringen skal yderligere give input til det videre arbejde med profilen. 
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De indkomne høringssvar vil indgå ved revision af profilen, som herefter vil blive forelagt 
den nationale bestyrelse for sundheds-it, hvorefter Dansk IHE metadata profilen forven-
tes offentliggjort i standardkataloget.  
 
Høringsmaterialet består af 

 Dette høringsbrev 

 XDS Metadata for Document Sharing. Danish profile version 0.90b 

 Liste af høringsparter 

Vi vil især gerne høre, om der 

 er behov for uddybning i dokumentationen mht. virkefelt, forståelse og 

anvendelse? 

 er der metadataemner, som du finder forkerte eller mangler? 

 om behov for harmonisering ift. øvrige relevante standarder 

Angiv kommentar med afsnitsnummer for, hvor den henfører til i danske IHE Metadata 
profil og evt. forslag til rettelse. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende høringen og høringsmaterialet kan rettes til Thor 
Schliemann på adressen SOAafdelingspost@ssi.dk.  
 
NSI skal anmode om at modtage høringssvar senest d. 23. oktober 2015 kl. 12.00 
Høringssvar indsendes til sekretariatet på adressen SOAafdelingspost@ssi.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Thor Schliemann 
Sektor for National Sundheds-it 
 

 
 


