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1. Formål og interessenter
1.1.

Formål med dokumentet

Formålet med denne veilederen er å dokumentere en standard for modellering av
informasjonsarkitektur i HSØ. For å sikre standardisering av arkitekturdokumentasjonen i regionen er
det behov for en felles forståelse av hva modellene uttrykker og hvordan de skal dokumenteres.
Standardisering muliggjør gjenbruk av dokumentasjonen og en forutsetning er at dokumentasjonen
gjøres på en enhetlig måte. HSØ har definert et Arkitekturbeskrivelse (ADD) REF[4] –
Arkitekturbeskrivelse for prosjekter I HSØ (ADD) som setter føringer til HSØ på hvilke
arkitekturleveranser som prosjektene skal produsere som del av arkitektur og løsningsdesign
arbeidet. Innenfor arkitekturdomene, Informasjonsarkitektur, spesifiserer Arkitekturbeskrivelsen
mange arkitekturleveranser. Dette dokumentet detaljerer prinsipper og modelleringsstandarder som
skal benyttes for å produsere disse arkitekturleveransene.
Dette dokumentet beskriver prinsipper og standarder for hvordan informasjonsarkitekturen skal
dokumenteres i HSØ. Dokumentet detaljerer også hvordan de ulike leveransene skal modelleres i
arkitekturverktøyet Sparx Enterprise Architect (EA).

1.2.

Formål med informasjonsmodellering

Informasjonsmodellering er del av den helhetlige arkitekturdokumentasjonen som skal produseres
for å sikre at applikasjoner understøtter gode arbeidsprosesser for brukere og hensiktsmessig
samhandling av informasjon mellom applikasjonene.
Formålet med den regionale informasjonsmodellen, RHSOIM, er:
1. Å danne grunnlag for gode funksjonelle dialoger mellom kunde og leverandør.
Informasjonsmodellen definerer de konsepter og begreper som inngår i begrepsapparatet
tilknyttet de ulike informasjonsdomenene. Det er viktig at prosjekter og forvaltning har et
felles definert og entydig begrepsapparat når man kommuniserer mellom kunder og
leverandører for å få en forankret felles forståelse av krav til løsningen i IKT systemene.
Informasjonsmodellen er et verktøy som skal benyttes til å fasilitere dialog og kommunisere
funksjonalitet i løsninger under designfasen. Modellen bidrar til økt kvalitet på
kommunikasjon mellom ulike fagressurser og bidrar til å redusere risiko for misforståelser.
2. At den i samspillet og relasjon til andre arkitekturleveranser gir en oversikt over når
informasjon opprettes, benyttes, endres og fjernes. Det er en viktig forutsetning i forståelse
av samspillet mellom ulike IKT løsninger som er tett integrerte og som utveksler informasjon
gjennom ulike grensesnitt, at det er definert hvilke aktiviteter som er avhengig av hvilke
informasjon og hvilke aktiviteter som oppretter og endrer informasjonen. Dette benyttes
også til å lage en oversikt over hvilke applikasjoner som er autoritativ datakilde på
informasjon, som er en forutsetning for et master data management regime (MDM).
3. Å danne et helhetlig grunnlag for design av integrasjonsgrensesnitt mellom systemer.
Informasjonsmodellen definerer id for de ulike informasjonsobjektene, felter som inngår i et
informasjonsobjekt og hvilken datatype feltene har. I tillegg definerer modellen hvilke
relasjon de ulike objektene har til hverandre. Dette bidrar til å kunne definere og avgrense
omfang og innhold av integrasjonsgrensesnitt mellom systemer.
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4. Å lage en oversikt over hvilke grunndata og kodeverk som forvaltes i de ulike applikasjonene
for å kunne tilby informasjon og data med korrekt innhold som er oppdatert og samstemt
med tilsvarende informasjon i andre applikasjoner.

1.3.

Interessenter

Veilederen for HSØ informasjonsarkitektur er tiltenkt alle som trenger å forstå den regionale
informasjonsmodellen som er informasjonsarkitekturens leveranse inn i den helhetlige
arkitekturdokumentasjonen som etableres i forbindelse med programmet Regional Klinisk Løsning
(RKL).
Dokumentet gir prinsipper og standarder for arkitekter som skal utarbeide informasjonsarkitektur
leveranser, eller for arkitekter som trenger å benytte den regionale informasjonsmodellen til sine
arkitekturleveranser for ny funksjonell- og integrasjonsgrensesnitt-design, samt samtlige
interessenter som ønsker mer kunnskap om innholdet av leveransene på informasjonsarkitektur.

2. Prinsipper for informasjonsmodellering
Prinsippene gir overordnede stabile føringer for informasjonsmodellering og som sjelden vil endres
over tid. Retningslinjer for hvordan arkitekter i HSØ skal modellere og bruk av arkitekturverktøyet,
Sparx Enterprise Architect, ligger i modelleringsstandarden.
Prinsipp 1:
Beskrivelse

Informasjonsmodellen skal beskrives i UML-notasjon
UML er en «de facto» industristandard for informasjonsrelatert modellering
og skal benyttes for informasjonsmodellering i HSØ. Informasjonsmodellen
uttrykkes med bruk av UML klassediagram, som er et strukturert statisk
diagram som definerer informasjonsobjekter med tilhørende attributter, og
definisjoner av disse. Informasjonsobjektene er relatert til hverandre
gjennom ulike relasjoner. Relasjonene sier noe om forholdet mellom et
informasjonsobjekt og et annet.

Konsekvens

Det blir enklere å forstå og gjenbruke informasjonsmodeller på tvers av
prosjekter og i virksomheten forøvrig.

Prinsipp 2:

Informasjonsobjektene skal være navngitt og definert på et helsefaglig
språk
Informasjonsobjektene skal defineres og beskrives på et fagspråk som er
naturlig for klinikere eller for det personale som informasjonsmodellen er
gjeldende. Det er viktig at språket ikke er teknisk, eller på et for generelt
eller abstrakt nivå (for eksempel begrep som Aktør).

Beskrivelse
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Konsekvens

Det blir enklere for kliniker eller andre faggrupper å skjønne
informasjonsmodellen som bidrar til å definere et begrepsapparat som skal
understøtte kommunikasjon mellom ulike fagressurser.

Prinsipp 3:

Et Informasjonsobjekt skal være unikt definert og innenfor ett
informasjonsdomene
Et hvert informasjonsobjekt i informasjonsmodellen til HSØ skal ha unikt
navn og skal tilhøre kun ett informasjonsdomene. Et objekt kan brukes i
andre modeller som dekker andre domener. Informasjonsdomener er
definert felles for HSØ og er basert på NIKT sin inndeling i
«Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten» [REF[7] –
Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten]

Beskrivelse

Konsekvens

En regional felles struktur for informasjonsdomene gjør det enklere å
definere og gjenfinne informasjonsobjekter, og bistår med bedre struktur
og kvalitet i informasjonsmodellen.

3. Modelleringsstandard
Dette kapittelet beskriver hvordan informasjonsarkitekturen skal modelleres. En oppsummering over
regler som skal benyttes i informasjonsmodelleringen er beskrevet i en samlet tabell i kap. 3.6
Oppsummering modelleringsstandard.
Informasjonsmodellen skal vise informasjon som tas i bruk innenfor et avgrenset klinisk eller
administrativt område. Hensikten er å definere et felles begrepsapparat som kan brukes i prosjektet
av alle fagressurser for å øke kvaliteten på kommunikasjon og forståelse av fagområdet i dialoger
rundt nye funksjonelle- eller tekniske behov i IKT systemer.
Informasjonsmodellen er et UML klassediagram som er et strukturert statisk diagram som definerer
informasjon i objekter (informasjonsobjekter) og spesifiserer en definisjon av hvert objekt, samt viser
detaljert hvilke felter som inngår i informasjonsobjektet og hvilke datatype de har. Feltene i
objektene er med på å definere informasjonsobjektet og hvilken informasjon objektet er bærer av.
Informasjonsobjektene er relatert til hverandre gjennom ulike relasjoner. Relasjonene sier noe om
forholdet mellom et informasjonsobjekt og et annet.
I tillegg til informasjonsmodellen som viser informasjonen innenfor et gitt informasjons-domene, er
det behov for ulike modeller som viser relatert informasjon om hvilke applikasjon som er autoritativ
datakilde for informasjonen, og hvilke kodeverk som tas i bruk innenfor domene (ref kap. 3.2.2
og 3.2.3).
Prosjekter kan ha andre behov overfor sine interessenter for å lage perspektiver («views») av
informasjonsmodellen som er utover det som inngår som standard diagrammer i
informasjonsarkitekturen for HSØ. Det er et prosjektanliggende å utarbeide diagrammer som bistår
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prosjektet å detaljere sine løsninger, men disse vil ikke inngå i modelleringsstandarden eller løftes inn
i HSØ felles regionalt repository ved prosjektets avslutning.

3.1.

Informasjonsmodellens domener

Informasjonsmodellen inneholder diagrammer som viser informasjon om spesialisthelsetjenesten og
all type informasjon som lagres i systemene i et sykehus. Modellen er delt inn i ulike områder, hver
av dem representerer ulike informasjonsdomener.
Domene representerer ulike fagområder som det er naturlig å gruppere sammen, slik at relatert
informasjon som logisk hører sammen vil være dekket innenfor et domene. Interessenter benytter
gjerne modellen i kontekst av et begrenset fagområde og kan konsentrere seg innenfor dette uten å
bli forstyrret av annen ikke relatert informasjon. Domenene i informasjonsmodellen er basert på en
inndeling som er utarbeidet av Nasjonal IKT (NIKT). Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens
hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Det er identifisert 13 ulike domener innenfor den regionale informasjonsmodellen RHSOIM (Regional
Helse Sør-Øst Informasjons-modell p.t. januar 2017). Dette er ikke et statisk bilde. Etter hvert som
modellen modnes og det utvikles flere prosessmodeller, dukker det opp informasjon som man ikke
enda har modellert. Det vil da bli stilt spørsmål om hvilke modell informasjonen naturlig faller inn
under, eller om det er behov for å utvide modellen med nye domener.
Oversikten under viser domener som inngår i RHSOIM informasjonsmodellen i sin siste versjon 10.0.0
(Mars 2017)
Domene

Navnerom
Beskrivelse
(Namespace)

Behandlingsplan

Bpl

Bildediagnostikk

Bld

Elektronisk Pasient
Journal

Epj

Henvisningsforløp

Hfl

Informasjonsdomene dekker informasjon knyttet til
behandlingsplan. Behandlingsplan benyttes av brukere i
sykepleietjenesten og andre faggrupper som har behov for å
etablere og registrere planer for oppfølging av pasientens
problemområder, mål, tiltak og forordninger som skal følges
opp over tid mot pasienten.
Bildediagnostikk domene dekker henvisning og svar for
bildediagnostiske undersøkelser, og booking av timeavtale ved
Bildediagnostikk avdeling ved bruk av timebok.
Domene inneholder informasjon om pasientens elektroniske
journal og relatert informasjon. Det inneholder selve
journaldokumentet med tilhørende journalgrupper, kritisk
informasjon, CAVE og kjernejournal.
Domene dekker informasjon som inngår fra
spesialisthelsetjenesten mottar en henvisning og forløpet som
følger med pasientens avtaler, behandlinger, undersøkelser
eller operasjoner til pasienten er ferdig behandlet og
henvisningen avsluttes. Domene definerer sentrale begreper
for håndtering av pasientlogistikk, begreper som inngår i
rapportering av nasjonale juridiske krav til sykehusene, samt
sentrale kliniske begreper som prosedyre og diagnose.
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Domene

Navnerom
Beskrivelse
(Namespace)

Klinisk Støtte

Kls

Kliniske Observasjoner

Klo

Laboratorie og
Blodbank

Lab

Medikasjon

Med

Operasjonsplanlegging
og gjennomføring

Ops

Organisasjon og
Lokasjon

Org

Person og Rolle

Prs

Ressurs

Res

Økonomi

Økn

Referanse:

Domene angir informasjon som inngår i begreper relatert til
kliniske støtteprosesser. For eksempel informasjon knyttet til
portørtransport.
Informasjonsdomene inneholder kliniske observasjoner,
målinger og scoringer som er inneholdt i den elektroniske
kurven.
Laboratorie og Blodbank domene inneholder informasjon
relatert til laboratorie og blodbestilling. Dette inkluderer
informasjon for å kunne rekvirere laboratorieprøver innenfor
de ulike fagområdene, motta laboratoriesvar, bestille og
motta blod, samt rekvirere undersøkelser som gjennomføres
av laboratorievirksomheten.
Informasjonsdomene Medikasjon gir oversikt over forskjellen
mellom virkestoff, legemiddel og merkevareprodukt i
forbindelse med forordning og utskrift av legemidler til resept.
Definerer forordning, og forskjell mellom forordning,
oppføring (legemiddel i bruk) samt utskrift av resepter.
Informasjonsdomene Operasjonsplanlegging og
gjennomføring dekker begreper for å støtte planlegging og
gjennomføring av operasjoner.
Organisasjon og Lokasjonsdomene har som formål å vise
hvordan helseforetak er organisert og relasjonene mellom
organisasjonsstruktur og lokasjon.
Lokasjon er knyttet til sykehusets fysiske byggstruktur.
Modellen gir en oversikt over ulike organisatoriske begreper
og hvordan de faller sammen med fysisk plassering i et
sykehus.
Person og Rolle domene definerer ulike typer av personer og
deres roller som benyttes i spesialisthelsetjenesten. Dette
inkluderer personer som jobber i klinisk og administrativ
virksomhet eller pasienter som mottar tjenester eller
behandling i spesialisthelsetjenesten
Informasjonsdomene har ikke som intensjon å avdekke alle
typer av roller som inngår i HSØ som benyttes til
authentisering og autorisasjon.
Informasjonsdomene Ressurs definerer de ulike ressurser som
er bookbare enheter som det kan lages en timebok for.
Ressurser benyttes for å kunne planlegge og administrere
tilgjengelighet og kapasitet for å gjennomføre behandling av
pasientene. Det er ulike typer av ressurser som benyttes til
ulike typer av behandling. En ressurs kan være en
behandler/person, et behandlingsrom, en operasjonsstue, et
røntgenlaboratorium og ulike medisinteknisk utstyr.
Timeboka sier noe om hvordan en ressurs kan bookes, og når
ressursen er tilgjengelig.
Informasjonsdomene Økonomi beskriver den viktigste
informasjonen som inngår i samhandling med det regionale
ERP og Økonomisystemet for HSØ. Modellen dekker
definisjoner for anmodning, varemottak, varekatalog og
bokføring.
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Informasjon innenfor de ulike domenene er relatert (henger sammen), slik at informasjonsobjekter
som har sin opprinnelse innenfor et domene kan også inngå i diagrammer innenfor et annet domene.
Informasjonsobjekters opprinnelse eller eierskap synliggjøres ved bruk av navnestandard benyttet i
XML notasjon – navnerom (en:Namespace). Navnerom for Informasjonsobjektet synliggjør hvilke
domene det har sin opprinnelse. For eksempel så har informasjonsobjektet «Avdeling» sin
opprinnelse i «Organisasjon og Lokasjon» modellen, og er navngitt med navnerom prefiks
«Org::Avdeling». I tillegg er HSØ inkludert som prefiks i navnerommet for informasjonsobjekter i den
regionale informasjonsmodellen. Dette er for å kunne skille regionale informasjonsobjekter fra lokale
objekter som har sin opprinnelse i enkelte helseforetak. Fullt navnerom for «Avdeling» i den
regionale informasjonsmodellen er «HSØ::Org::Avdeling». Henvisning har sin opprinnelse i
”Henvisningsforløp” modellen og er navngitt «HSØ::Hfl::Henvisning».
Dersom Avdeling inngår i en relasjon til Henvisning informasjonsobjektet, trekkes Avdeling inn i
Henvisningsforløp modellen med relasjonen til Avdeling, de to objektene vises da med ulike
navnerom og synliggjør at Avdelingsobjektet har sin opprinnelse i en annen modell, Org og Lokasjon.

Figur 1 – Viser bruk av navnerom i Henvisningsforløp modellen der Hfl::Henvisning og Org::Avdeling, Org::Seksjon,
Org::Post er i samme modell med ulike navnerom – uttrekk fra den regionale informasjonsmodellen for
henvisningsforløp

For hvert domene i informasjonsmodellen er omfanget av modellen beskrevet i en kortfattet
overordnet beskrivelse. I tillegg er det laget en lengre beskrivelse over innholdet i diagrammet som
beskriver mer detaljert informasjonsmodellen for domenet. Denne beskrivelsen ligger nederst i
diagrammet som viser informasjonsmodellen.
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Figur 2 – Viser eksempel på den overordnede beskrivelsen for Organisasjon og Lokasjonsmodellen som finnes på
publiseringsserveren

Følgende føringer gjelder for bruk av informasjonsdomener i informasjonsarkitekturen:








Alle informasjonsobjekt skal ha eierskap til et domene
Domene skal inneholde en overordnet beskrivelse av omfanget av domene
Domene brukes som navnerom (en: namespace) for informasjonsobjekter og benyttes som
prefiks i navngivning av objektene. Regionale informasjonsobjekter har i tillegg prefiks til HSØ
navnerom. Lokalt etablerte informasjonsobjekter får prefiks navnerom i henhold til det
aktuelle Helseforetak.
Eksisterende domener skal brukes for nye objekter dersom de logisk hører inn under samme
domene, men nye domener kan etableres. Det meldes da inn som en sak til behandling av RKL
A&D gjennom opprettelse av en jira i prosjektet HSØ Arkitekturdokumentasjon og verktøy
(https://hso-rkl.atlassian.net/projects/ADV).
Oversikt over informasjonsdomener som inngår i et aktuelt prosjektomfang skal
dokumenteres i arkitekturleveranse I02 (.AI/TB)

Informasjonsdomene implementert
Følgende føringer gjelder for bruk av informasjonsdomener modellert i Sparx EA:



Hvert domene er definert gjennom en UML pakke
Domenets kortbeskrivelse legges inn i beskrivelsesfeltet i pakkens properties-vindu
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Figur 3 – Viser properties vindu for pakken som representerer domenet Henvisningsforløp(Hfl). Domenets
kortbeskrivelse ligger i beskrivelsesfeltet .







Informasjonsobjekter i modellen er definert under pakken
En lengre beskrivelse av Informasjonsdomene legges i modellens/diagrammets
beskrivelsesfelt.
Navnerom roten settes regionalt til HSØ nivå eller lokalt per helseforetak (f.eks.
SØHF). Det betyr at navnerom på regionale informasjonsobjekter er prefikset
HSØ::<Domene>::<Objektnavn>, mens lokale objekt er prefikset
<Helseforetak>::<Domene>::<Objektnavn>. Dersom prosjektet har et regionalt
perspektiv men ikke definert i hovedrepository, kan prosjektet benytte en
prosjektdefinert overordnet mappestruktur f.eks RMA, informasjonsobjekter har da
navnerom RMA::<Domene>::<Objektnavn>. Ved overføring til hovedrepository i et
senere tidspunkt vil navnerom endres til HSØ::<Domene>::<Objektnavn>.
Namerom-roten vises som en «sittende rød mann» i hjørnet på pakken i projectbrowseren. Og settes ved context-meny «Code Engineering->Set Namespace Root».
Settes på pakke navngitt InformationObjekts over startpakken som skal gi første nivå
på navnerooten. Se figur under.

Figur 4 – Viser project-browser i Sparx der navneroot er spesifisert på pakken
«InformationObjects»



Det er begrensninger i Sparx som gjør at navnerom vises kun på ett nivå for objekter i
diagrammer selv om navnerommet som spesifiseres er på 2 nivå. Vi kan ta ibruk fullt
navnerom i rapportering, men 1 nivå er synlig i diagrammer. For en mer detaljert
spesifisering av bruk av navnerom i Sparx se jira : https://hsorkl.atlassian.net/browse/ADV-12
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Diagrammer

Den regionale informasjonsmodellen skal støtte tre ulike diagrammer for hvert informasjonsdomene.
Prosjekter som arbeider med informasjonsarkitektur lokalt i sine prosjekter skal implementere de tre
modellene i regi av sine prosjekter. Diagrammene svarer på vesentlige spørsmål som det er viktig for
prosjektene å ha kontroll på. Dette er begreper om informasjon innenfor prosjektets omfang, kilden
til informasjonen og oversikt over relevante kodeverk. Arkitekturleveransene er spesifisert i HSØ
Arkitekturbeskrivelse med leveranse-id I01-I06. Dette representeres gjennom følgende diagrammer:
Et diagram 1) som viser informasjonsmodellen med dens begreper (informasjon) og relasjoner, et
diagram 2) som viser informasjonsobjekters autoritative datakilde og et diagram 3) som viser de
relevante kodeverk som er relevante for informasjonsdomene og som benyttes i
informasjonsmodellen.
Andre diagrammer som prosjektene ønsker å etablere for å gi oversikt over informasjon i ulike
kontekster dekkes i det enkelte prosjekt, men er ikke et diagram som dokumenteres som del av
veileder for HSØ Informasjonsarkitektur.

Diagram av Informasjonsmodellen
Informasjonsmodellen er hoved-diagrammet for informasjonsarkitekturen (ADD leveranse I01)
innenfor hvert enkelt domene. Det viser informasjonen som er relevant og definerer de begreper
som virksomheten benytter for sin virksomhet. Hensikten er å forankre navngivning av begreper om
informasjon og data, som bidrar til høyere kvalitet og forståelse av kommunikasjon, spesifikasjon og
detaljering av informasjon som inngår i funksjonalitet og løsninger innenfor prosjektets omfang.
Informasjonsmodellen inneholder informasjonsobjekter (se kap. 3.3) og relasjoner mellom disse (se
kap. 3.5) samt definisjoner som dokumenterer objekter og begreper.

Diagram av autoritative datakilder
For hvert informasjonsobjekt må den autoritative datakilden defineres. Den autoritative datakilden
er kilden til informasjon som skal representere kilden for informasjonen for alle IT-løsninger i Helse
Sør-Øst. Det kan finnes mer enn en autorativ datakilde for objektet, for eksempel så vil det for
pasientdemografisk informasjon finnes 9 ulike autorative datakilder i HSØ (de 9 DIPS applikasjonene),
en per HF.
Den autoritative datakilden trenger ikke nødvendigvis være opprinnelig datakilde, men er ofte det.
Den autoritative datakilden representerer «sannheten» om dataene, og det bør etterstrebes at ITsystemer og brukere i Helse Sør-Øst henter data fra den autorative datakilden, i stedet for en kopi av
denne. For eksempel, den autoritative datakilden til pasientdemografi-informasjon er DIPS (en av HF
instansene), og er tilgjengelig via tjenesten «patient. Get.Demographics». Det kan være praktiske
grunner til at applikasjoner og brukere må forholde seg til kopier av informasjon, i stedet for fra den
autoritative datakilden. Det kan anses som en sikker kilde, men det betyr ikke at den autoritative
datakilden endres eller omdefineres. Hvert informasjonsdomene skal ha et diagram som viser den
autoritative datakilden for alle informasjonsobjekter i informasjonsmodellen.
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3.2.2.1. Autoritative datakilder implementert
Følgende føringer gjelder for å definere den autoritative datakilden for informasjonsobjekter og
kodeverk i Sparx EA:






Diagrammet som gir oversikt over autoritative datakilder for informasjonsdomene legges
under samme mappe som informasjonsmodellen og navngis som informasjonsmodellen med
postfiks «Autoritative Datakilde». For eksempel «Henvisningsforløp Autoritativ Datakilde»
Benytte den definerte stereotypen «HSØ::Autoritativ Datakilde» som assosiasjon mellom
applikasjonen som er autoritativ datakilde og informasjonsobjektet. Dette skiller denne
relasjonen fra andre relasjoner mellom applikasjonskomponenten og informasjonsobjektet
som det er behov for ved rapportering av modellens innhold.
Retningen på relasjonen mellom applikasjonskomponenten og informasjonsobjektet skal
være definert fra applikasjonskomponent (source) til informasjonsobjekt(target).

Referanse til jirasak som oppsummerer begrunnelse for løsning for modellering i Sparx EA :
https://hso-rkl.atlassian.net/browse/ADV-7

Figur 5 – Viser eksempel på relasjonen som defineres mellom applikasjonskomponenten og informasjonsobjektet med
bruk av stereotypen HSØ::Autoritativ Datakilde. Dette modelleres i eget diagram for visning av autoritativ datakilde
for informasjonsdomene

Diagram av kodeverk
Kodeverk er et endelig sett med gyldige verdier for et gitt informasjonsdomene. Kodeverk angir
lovlige verdier for attributter som inngår i informasjonsobjekter. Kodeverk er definert i et eget
diagram som gir oversikt over kodeverk definert innenfor informasjonsdomene. Navnestandard for
kodeverk er tilsvarende navnestandard for informasjonsobjekt.
Kodeverk kjennetegnes ved at de er stabile over tid i virksomheten, og kan ofte være basert på
regionale, nasjonale og internasjonale standarder. Eksempler på kodeverk er diagnosekodeverket
ICD-10, eller prosedyrekodeverket NCSP eller NCMP, eller Norsk Laboratoriekodeverk for
analysekoder.
Kodeverk skal ha tilsvarende forvaltning som grunndata og skal ha autoritativ datakilde definert.
Det er viktig for HSØ at kodeverk som utveksles mellom ulike applikasjoner er definert og at det
foreligger en forsvarlig forvaltning av disse.
Hvert informasjonsdomene skal ha et diagram som viser kodeverk som er definert innenfor
informasjonsdomene. Kodeverk angis som datatyper for attributter i informasjonsobjekter.
3.2.3.1. Kodeverk implementert
Følgende føringer gjelder for å definere kodeverk for informasjonsdomene i Sparx EA:
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Diagrammet som gir oversikt over kodeverk for informasjonsdomene legges samme sted som
informasjonsmodellen og navngis som informasjonsmodellen med postfiks «Kodeverk». For
eksempel «Henvisningsforløp Kodeverk»



Definere Kodeverk objekter som en spesifisert steriotype HSØ::Kodeverk av type
UML::enumeration i diagram for kodeverk i informasjonsdomene. Benytte disse
enumereringene som datatyper på Informasjonsobjekter med attributter av typen kodeverk.
Det er fremdeles under vurdering om lokale (les: applikasjonsinterne) kodeverk har behov for
å defineres som egne kodeverks-enumereringer, og det kan derfor avventes å opprette disse
i kodeverk-diagrammet. I stedet beholdes den generelle datatypen Kodeverk som er benyttet
i informasjonsmodellen versjon 10.0.0.



Navnestandard for Kodeverk er å benytte postfiks KV. For eksempel DiagnosekodeKV



Definere «Tagged Value» for alle metadata som skal settes for kodeverk (Utestående
spørsmål under behandling på hvilke metadata som skal settes for kodeverk – se jira sak
ADV-15).

Referanse til jirasak som oppsummerer begrunnelse for løsning for modellering i Sparx EA og arbeide
med videre detaljering av løsning for definisjon av kodeverk : https://hsorkl.atlassian.net/browse/ADV-15

Figur 6 – Viser eksempel på diagram som viser to ulike kodeverk for Diagnose definert som UML Enumerering
HSØ::Kodeverk i Informasjonsdomene Henvisningsforløp.

3.3.

Objekter
Informasjonsobjekter

Informasjonsobjekter er hovedsakelig det som modelleres i informasjonsmodellen. Hvert objekt
representerer vesentlig informasjon for virksomheten. Objektene skal navngis og defineres på en
måte som gir mening for helsepersonell eller fagpersonell innenfor domene.
Følgende defineres for informasjonsobjekter:





Domene informasjonsobjektet tilhører
Navn på informasjonsobjektet (på norsk og eventuelt i tillegg på engelsk)
Definisjon av informasjonsobjektet
Informasjonstype for informasjonsobjektet
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En oversikt over alle informasjonsobjekter som inngår i prosjektets fang og deres knytning til
informasjonsdomene inngår i arkitekturleveranse I03 (.AI/TB) REF[4] – Arkitekturbeskrivelse for
prosjekter I HSØ (ADD).
3.3.1.1. Navnestandard for informasjonsobjekt
Navnene skal være tydelige og unike på kryss av informasjonsmodeller i HSØ. Bruker normal tekst for
navn på objekt, men alle ord skal begynne med stor bokstav (f.eks. Planlagt Kontakt). Sammensatte
ord brukes der dette er korrekte norske ord, slik som Diagnosekode, men der hvor ordet ikke er
sammensatt brukes mellomrom og stor bokstav for hvert av ordene (f.eks. Inaktiv Ingrediens).
3.3.1.2. Informasjonsobjekter implementert
Følgende føringer gjelder for å definere informasjonsobjekt i Sparx EA:



Opprette en UML klasse under korrekt pakke som representerer informasjonsdomene
Navngi objekter i tråd med navnestandard for informasjonsobjekter. Dersom det er behov
for engelske navn på objekter, skal dette legges i «Alias» feltet under objektets properties. På
diagram properties kan man spesifisere om Alias navnet skal vises i diagrammet. Man kan da
eventuelt velge å lage et eget diagram av modellen som er det samme diagrammet men der
diagrammets properties er satt til å vise det engelske navnet.

Figur 7 – Viser hvordan engelske objektnavn kan vises i informasjonsobjekter når de defineres i «Alias»-feltet






Beskrivelse av informasjonsobjektet skal forankres av helsepersonell og fagpersonell for
domene og legges i objektets tekstfelt
For regionale informasjonsobjekter settes Keywords feltet til «HSØ». Dette kan benyttes i
diagrammer som viser regionale og lokale objekter i samme diagram. Benytt regional
Legend-objekt fra repository for HSØ Templates for å gjenbruke et standardisert visuelt
uttrykk.
Sett Tagges Value HSØ::Informasjonstype (se kap 3.3.1.3.1)

Figur 8 – Viser definisjonen av informasjonsobjektet Bld::Bilde i properties vindu
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Figur 9 – Viser definisjonen av informasjonsobjektet Hfl::Henvisning som dukker opp når bruker klikker på
Henvisningsobjektet i den publiserte informasjonsmodellen Henvisningsforløp

3.3.1.3. Informasjonstype for informasjonsobjekt
For å kunne definere informasjonsobjekter som ulik type informasjon settes metadata for hvert
informasjonsobjekt for å definere om informasjonen er av type Grunndata, Transaksjonsdata eller
Kodeverk. Definisjon av de ulike informasjonstypene ligger i vedlegg og er besluttet i RKL
Arkitekturstyret sak REF[6] – 11/15 Policy for grunndata og kodeverk.
3.3.1.3.1. Informasjonstype implementert
Følgende føringer gjelder for å definere informasjonstype på objekter i Sparx EA:
Sette Metadata i Informasjonsobjektet ved å spesifisere «Tagged Value» med navn
«HSØ::Informasjonstype». Deretter sette korrekt informasjonstype ved å velge en av følgende
forhåndsdefinerte verdier {Grunndata, Transaksjonsdata, Kodeverk}.

Figur 10 – Viser eksempel på informasjonsobjekt som har definert Tagged Value HSØ::Informasjonstype =
Transaksjonsdata.

Abstrakte informasjonsobjekter
Et informasjonsobjekt kan være abstrakt, det betyr at det ikke representerer faktisk informasjon men
et generelt konsept.



Abstrakte informasjonsobjekter skal brukes sammen med relasjonen generalisering, der det
abstrakte informasjonsobjektet er det generelle objektet.
Abstrakte informasjonsobjekter skal brukes sparsomt, kun der de øker forståelsen av
informasjonsmodellen.
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3.3.2.1. Abstrakte Informasjonsobjekter implementert
Følgende føringer gjelder for å definere abstrakte informasjonsobjekt i Sparx EA:


Oppdatere informasjonsobjektets properties for å sette «Abstract»

Figur 11 – Viser «Abstract» property på details under klassen

Figur 12 – Viser «Abstract» property visuelt i diagrammet for informasjonsmodellen

3.4.

Attributter

Attributter er datafelter som inngår i et informasjonsobjekt. Dette er et lavere detaljeringsnivå av
objektet, og synliggjør hvilken unik identifikator som objektet benytter, hvilke felter som
informasjonsobjektet består av, og datatypen for hvert enkelt felt. Hvert attributt i
informasjonsobjektet er definert med tilhørende beskrivelse og datatype.
Følgende detaljer skal dokumenteres for attributter:






Navn på attributt
Attributtets type. Her velges en av følgende:
o Standard UML datatype
o Egendefinert datatype
o Referanse til et annet Informasjonsobjekt
o Referanse til kodeverk
Beskrivelse av attributtet
Spesifisere attributtet som er en ID

En oversikt over informasjonsattributter per informasjonsobjekt inngår i arkitekturleveranse I04
(.AS/TB) REF[4] – Arkitekturbeskrivelse for prosjekter I HSØ (ADD).
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Figur 13 – Viser oversiktsbilde over attributter i Henvisning med tilhørende datatype og beskrivelse

Navnestandard for attributtnavn
Samme standard som for objekter (ref. kap 3.3.1.1), når det gjelder sammensatte ord og ord som er
separert.
For å navngi Id-attributter, benyttes bindestrek mellom navn på attributt og Id (f.eks. Pasient-Id,
Forordnings-Id, Produkt-Id). Denne reglen kan også benyttes for attributter som angir kode, der ikke
kode-ordet er naturlig del av et sammensatt ord (f.eks. ACT-Kode). Spesielt er dette naturlig det navn
på attributt er sammensatt av et navn som er en forkortelse og ordet Kode.
Generelt skal forkortelser unngås som del av navn på attributt (for eksempel Adm. eller Rekv.),
foruten om der dette er en standardisert forkortelse (f.eks. MRSA eller BUP). Der standardiserte
forkortelser benyttes sammen med andre ord, brukes mellomrom heller en bindestrek (f.eks. BUP
Opplysninger, MRSA Screening).
Det er mulig å definere attributter også med engelske navn. Det bør vurderes om det er behov for
dette, eller om det kan være naturlig å definere noen få nøkkelattributter med engelske navn.
Grunnen er at det kun er mulig å vise både navn og aliasnavn sammen, ikke kun aliasnavn alene.
Navn blir derfor lange, og vil kreve utvidelse av objektstørrelse, og dermed vil format på den norske
og engelske versjonen av modellen være forskjellig.

Figur 14 – Viser hvordan engelske attributtnavn kan vises i informasjonsobjekter når de defineres i «Alias»-feltet

Attributtyper
Hvert attributt er av en type som videre definerer attributtet. Det finns tre mulige valg.





Standard UML datatype
Egendefinert datatype
Referanse til et annet Informasjonsobjekt
Referanse til Kodeverk definert som egen HSØ::Enumeration
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UML definerer et sett med standarder. Kun følgende skal brukes ved informasjonsmodellering.





Int (for heltall)
Boolean (for bolske verdier sant/usant)
Double (for nummer som for eksempel pengebeløp)
Char (for en enkel bokstav)

I tillegg er det i RHSOIM definert noen egendefinerte datatyper som spesifiserer feltene på et høyere
og mer konseptuelt nivå.
Følgende er regionalt definert :








DateTime – Dato eller kombinasjon dato og tid (uavhengig av tidspresisjon)
HERId – HerId refererer til standard adressering i henhold til NHN-addresseregister
HPRNummer – Helsepersonell nummer som definert i henhold til Direktoratet for e-helse
Kodeverk – Generell type for kodeverk, kan benyttes for lokale kodeverk som ikke deles
RESHId – Entydig identifisering av klinisk virksomhet gjennom id for foretak og
behandlingssted.
String – Tekstfelt (uavhengig av lengde eller format)
Tidsmåler – Stoppeklokke som måler tid fra et gitt tidspunkt eller hendelse

Det er mulig og lage utvidelser på RHSOIM definerte datatyper ved behov. Det må da meldes inn sak
om behov for nye datatyper til A&D Arkitekturdokumentasjon og verktøy jira (https://hsorkl.atlassian.net/projects/ADV/). Datatyper må spesifiseres med følgende informasjon.



Navn
Beskrivelse

Dersom attributtypen er en referanse til et annet Informasjonsobjekt, så betyr dette at det er en
relasjon (av typen UML::Assosiasjon) mellom informasjonsobjektet og objektet som er angitt som
attributtype. Se for øvrig med detaljert om hvordan man representerer relasjoner mellom objekter i
kap. 3.5.

Attributtid
Attributter kan spesifiseres som id for objektet. Dette skal brukes hvis et attributt brukes som en unik
identifikator i en spesifikk sammenheng som er vesentlig.
Et objekt kan ha mer enn en id fordi forskjellige attributter kan brukes som id i ulike kontekster,
vanlig eksempel er en som brukes av brukere og en annen som brukes av applikasjonene. Id kan også
være unike i relasjon til et annet objekt, for eksempel Innleggelse har en Ansvarlig Behandler som
identifiseres med et HPR Nummer.

3.4.3.1. Attributtid implementert
Følgende føringer gjelder for å definere attributtid på attributter i informasjonsobjekt i Sparx EA:


Sette Attributt som id for et gitt informasjonsobjekt
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Figur 15 – Viser attributt Henvisnings-Id som er satt som Id i HSØ::Hfl::Henvisning

3.5.

Relasjoner

I tillegg til Informasjonsobjektets definisjon, beskrives objektet gjennom den relasjon det har til
andre Informasjonsobjekter. Informasjonsobjektet er definert gjennom egen definisjon, men også
sammenhengen til annen informasjon er vesentlig for å forklare informasjonsobjektet.
Kombinasjonen av egen definisjon og relasjon til andre informasjonsobjekter gir en utvidet forståelse
av informasjonen i kontekst av domenet.
Kun 3 relasjonstyper skal brukes mellom informasjonsobjekt:




Assosiasjon
Sammensetning
Generalisering

Regler for bruk av relasjoner er beskrevet i påfølgende delkapitler. Her spesifiseres hvordan retning
og kardinalitet settes per relasjonstype.

Assosiasjon
En assosiasjon definerer en relasjon mellom informasjonsobjekter. Relasjonen skal gå fra et attributt i
et objekt til et (annet) informasjonsobjekt. Retningen på relasjonen har betydning. Når relasjonen er
fra et objekt til et annet, som for eksempel fra PlanlagtKontakt til Tiltak, betyr det at det er den
Planlagte kontakten som er vesentlig i forholdet mellom de to objektene. For eksempel fra Planlagt
Kontakt til Tiltak, betyr det at det er den Planlagte kontakt som oppretter Tiltaket. Kardinalitet skal
settes for relasjonens retning, i figuren under kan Planlagt Kontakt opprette 0 til mange Tiltak. Det
betyr at Planlagt kontakt kan ha Tiltak knyttet til seg, men ikke nødvendigvis. Man kan sette
kardinalitet i begge retninger.
En assosiasjon er en svak relasjon og brukes når de andre to relasjonene ikke passer. Relasjonen går
alltid fra et attributt med attributt-type tilsvarende det objektet som det har relasjon til. Attributtet
beskriver relasjonen. Navn på relasjonen skal kun brukes for selvreferanse.
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Figur 16 – Viser ”assosiasjon” relasjonen mellom attributtet Tiltak i informasjonsobjektene Planlagt Kontakt og
Tiltak. Dette er hentet fra informasjonsmodellen for Henvisningsforløp

Sammensetning
Relasjonen sammensetning (en: Composition) betyr at et objekt alltid er en del av eller tilhører et
annet objekt - hoved objektet. Den sorte diamanten angir retning og peker på hoved objektet.
Objektet er knyttet til livssyklusen av hoved objektet. Kardinalitet skal settes på det aktuelle
objektet, navn skal ikke settes på relasjonen. Sammensetning er en sterkere relasjon mellom
objekter, man kan kun brukes dersom objektet ikke kan eksistere uten hoved objektet.
Som eksempel Henvisningsperiode tilhører en Henvisning og ikke har noen mening uten en kobling til
en Henvisning. En Henvisning har en og kun en Henvisningsperiode.

Figur 17 – Viser ”sammensetning” relasjonen mellom Henvisning og Henvisningsperiode i Henvisningsforløp
informasjonsmodellen

Generalisering
Relasjonen generalisering betyr at et objekt, som pilen peker på, er en generalisering av et annet
objekt. Motsatt er objektet som det pekes fra en spesialisering. Navn og kardinalitet settes ikke på
relasjonen generalisering. Et objekt som er en spesialisering arver alle attributt og relasjoner fra
objektet det er en spesialisering av, dette gjelder i flere led.
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For eksempel relasjonen mellom Helsepersonell og Ansatt skal være at Helsepersonell er generalisert
i Ansatt. Eller at Helsepersonell er en spesialisering av Arbeidstaker, og Arbeidstaker er igjen en
spesialisering av Person.

Figur 18 – Viser ”generalisering” relasjonen mellom Helsepersonell og Administrativt personell og Arbeidstaker i
Person og Rolle informasjonsmodellen

Generalisering skal brukes varsomt, det kan være vanskelig å forstå og må gi mening for fagpersonell.
Arv av attributt kan gjøre det vanskelig å uttrykke relasjoner. For eksempel dersom det er en relasjon
fra Ansattnummer på Helsepersonell må man koble til attributtet i objektet Arbeidstaker. Men
arverelasjonen betyr at samme relasjon gjelder for Administrativ Personell. Man må derfor sikre at
det er korrekt for alle objekter som er spesialiseringer. Det er ikke tillatt å koble et
informasjonsobjekt som spesialisering av mer enn ett informasjonsobjekt.

3.6.

Oppsummering modelleringsstandard

Tabellen viser en oversikt over objekttyper som kan benyttes på diagrammene som representerer
informasjonsmodellen beskrevet i kapittel 3. Symbolene er standard UML men det vil være noe
variasjon i utseende på diagram og symboler mellom verktøy.
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Objekt
Informasjonsobjekt

Definisjon

Navnestandard

Eksempel

Hvert objekt representerer
vesentlig informasjon for
virksomheten.

Henvisning,
Administrativt
Personell,

Abstrakt

Et abstrakt
informasjonsobjekt betyr at
det ikke representerer faktisk
informasjon men et generelt
konsept. Abstrakte
informasjonsobjekter skal
brukes sammen med
relasjonen generalisering, der
det abstrakte
informasjonsobjektet er det
generelle objektet

Navnene skal være tydelige
og unike på kryss av HSØ.
Normal tekst for navn på
objekt, men alle ord skal
begynne med stor bokstav
(f.eks. Planlagt Kontakt).
Sammensatte ord brukes
der dette er korrekte norske
ord, slik som Diagnosekode,
men der hvor ordet ikke er
sammensatt brukes
mellomrom og stor bokstav
for hvert av ordene (f.eks.
Inaktiv Ingrediens).
Samme navnestandard som
for informasjonsobjekt,
«abstract» er et property på
objektet og vises som på
bildet. F.eks. Person brukes
ikke direkte, mens
spesialiseringene av Person,
Pasient eller Pårørende, er
konkrete objekter.

Attributt

Attributt er et lavere
detaljeringsnivå av objektet,
og synliggjør hvilken unik
identifikator som objektet
benytter, hvilke felter som
informasjonsobjektet består
av, og datatypen for hvert
enkelt felt.

Navn
Personnummer
Pasient-Id
Ansvarlig Behandler
ACT-Kode

Attributtype

Definerer datatypen for et
attributt.

Samme navnestandard som
for objekter når det gjelder
sammensatte ord og ord
som er separert. For å
navngi Id-attributter,
benyttes bindestrek mellom
navn på attributt og Id
(f.eks. Pasient-Id,
Forordnings-Id, Produkt-Id).
Denne reglen kan også
benyttes for attributter som
angir kode, der ikke kodeordet er naturlig del av et
sammensatt ord (f.eks. ACTKode). Spesielt er dette
naturlig det navn på
attributt er sammensatt at
et navn som er en
forkortelse og ordet Kode.
Velges fra definert liste
 Standard UML datatype
 Egendefinert datatype
 Referanse til et annet
Informasjonsobjekt
 Referanse til Kodeverk
definert som egen
HSØ::Enumeration

Person
Se bildet

DateTime
Int
RESHId
Avdeling
DiagnoseKV
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Objekt
Attributt-id

Definisjon

Navnestandard

Eksempel

Viser at attributtet er Id for
objektet.

Settes i properties og vises
med med klamme {id} for
attributt som er Id

Se bildet

Assosiasjon

En assosiasjon definerer en
relasjon mellom
informasjonsobjekter.
Relasjonen skal gå fra et
attributt i et objekt til et
(annet) informasjonsobjekt.
Retningen på relasjonen har
betydning. Når relasjonen er
fra et objekt til et annet, som
for eksempel fra
Analysegruppe til
Analysepakke, betyr det at
Analysegruppe er vesentlig i
forholdet mellom de to
objektene. F. eks. at en
Analysegruppe består av en
eller flere Analysepakke.
Relasjonen betyr at objektet
som pilen peker på er en
generalisering, mens objektet
som pilen peker fra er en
spesialisering. F. eks.
Internrekvirent og
Eksternrekvirent er en
spesialisering av Rekvirent.
Relasjonen betyr også at alle
attributt i generaliseringen
også finnes i alle
spesialiseringer.
Relasjonen sammensetning
betyr at et objekt alltid er en
del av eller tilhører et annet
objekt - hoved objektet. Den
sorte diamanten angir retning
og peker på hoved objektet.
Objektet er knyttet til
livssyklusen av hoved
objektet. F. eks. Anmodning
er sammensett av en eller
flere Anmodningslinjer. En
Anmodningslinje kan kun
eksistere som en del av en
Anmodning.

Kardinalitet skal settes for
relasjonens retning. Men
kan sette kardinalitet i
begge retninger. Relasjonen
beskrives i attributtet som
relasjonen er knyttet. Navn
på relasjonen skal kun
brukes for selvreferanse.

For selvreferanse:
Fortynninger
Tilsetninger

Kardinalitet eller navn settes
ikke på relasjonen
generalisering.

Se bildet

Kardinalitet skal settes på
det aktuelle objektet, navn
skal ikke settes på
relasjonen sammensetning.

Se bildet

Generalisering

Sammensetning
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Objekt
Abstrakt

Definisjon

Navnestandard

Eksempel

Et abstrakt objekt er generelt
og brukes ikke direkte uten
kun som en samlingsklasse og
som bas for arv.

Et eller flere substantiv. Om
navnet er flere substantiv,
skrives de sammen med stor
bokstav i begynnelse av
hvert ord.
Navnene skal være
generelle, tydelige og unike.

Person

Navnestandard for
kodeverk er tilsvarende
navnestandard for
informasjonsobjekt.

Se bildet

Dette betyr at den brukes til
sammen med
generaliseringer. F.eks.
Person brukes ikke direkte
uten kun spesialiseringer til
Person som Pasient eller
Pårørende

Kodeverk

Referanse:

Kodeverk er et endelig sett
med gyldige verdier for et
gitt informasjonsdomene.
Kodeverk angir lovlige
verdier for attributter som
inngår i
informasjonsobjekter.

4. Versjonering
Informasjonsmodellen er versjonert på overordnet nivå og på informasjonsdomene-nivå. Dette betyr
at den regionale informasjonsmodellen vil komme med et overordnet versjonsnummer på en
release, men under den ligger alle underliggende informasjonsdomenene versjonert med hvert sitt
frittstående versjonsnummer. Fordelen er at prosjektene på en enklere måte kan vurdere releasen
ved å se på versjonsnummer oppgraderinger på hvert enkelt domene og vurdere hvilken påvirkning
det vil ha på eksisterende modeller og diagrammer å gjennomføre oppgraderingen og hensynta
eventuelle manuell opprydding som følger av dette.
Domener i informasjonsmodellen er versjonert. Versjonsnummeret 1.0.0 er første formelle versjon.
Enhver endring i modellen, som feilretting, utvidelse eller forbedring, vil utløse et nytt
versjonsnummer. Versjonsnummeret er tresifret med følgende definisjon:
<Major>.<Minor>.<Micro>
Hver endring blir klassifisert om den utløser en major, minor eller micro endring i modellen som er en
funksjon av omfanget av endringen og hvilken påvirkning den har på eksisterende modeller som
eventuelt nyttiggjør seg informasjonen innenfor domene.
Strategien for hvilke type endringer som kvalifiserer for hvilke versjonsnummer oppgradering er
dokumentert under:
Major
• Fjerne eller navneendring på informasjons-domene
• Fjerne informasjonsobjekt
• Fjerne relasjon mellom informasjonsobjekter

Side 26 av 29

Veileder for informasjonsarkitektur
Dato: 10.03.2016

Referanse:

• Navneendring på informasjonsobjekt
• Fjerne attributter i informasjonsobjekter
• Nytt informasjonsdomene, første versjonen av ett informasjonsområde bør være 1.0.0
• Flytte informasjonsobjekt fra ett informasjonsdomene til ett annet (NB! Dette kan skape
problemer for modeller som tar objektet i bruk, da objekter kan være hentet utifra hvilke pakke
de er strukturert i Sparx, dobbelt sjekk!)
Det som kjennetegner en Major versjonsendring er at modellen ikke er bakover kompatibel.
Diagrammer som nyttiggjør informasjonsmodellen må verifiseres og oppgraderes, og er muligens
ikke lenger gyldig i henhold til den nye spesifikasjonen.
Minor
• Nytt informasjonsobjekt
• Nye relasjoner mellom objekter
• Nye attributter
• Navnendring av attributt
Det som kjennetegner en Minor versjon er at det er betydelig endring, men endringen skal ikke
kunne ødelegge eksisterende diagrammer som benytter modellen. Det kan derimot hende at det
har kommet nye relasjoner i modellen, som kan medføre at diagrammer må ryddes opp i, f.eks. at
relasjoner skal skjule synlighet eller kun må ryddes opp i visuelt.
Micro
• Endre datatype på eksisterende attributter (men ikke av typen som fjerner relasjoner mellom
objekter)
• Endre kardinalitet eller andre detaljer på relasjoner
• Endre beskrivelser på domeneområde, informasjonsobjekter eller attributter
Micro versjoner er mindre endringer på modellen som kun gir modellen merverdi eller små
justeringer.

5. Arkitekturverktøy
Det er vedtatt i RKL Arkitekturstyret at Sparx Enterprise Architect skal benyttes som verktøy for
arkitekturdokumentasjon. Den regionale informasjonsmodellen blir forvaltet som del av HSØ
Regional Arkitektur Repository, for er p.t. (10.3.2017) på versjon 10.0.0.

6. Informasjonsarkitekturens kobling til andre arkitekturlag
For arkitekturarbeidet er målet å knytte sammen de ulike arkitekturlagene, prosess-, informasjon-,
applikasjon- og teknologi-arkitektur, med relasjoner slik at det tydeliggjør sammenhenger mellom de
ulike lagene på tvers av arkitekturlag.
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Figur 19 – Viser oversikt over hvordan de ulike arkitekturlagene henger sammen i en «rød tråd»

Informasjonsarkitekturen alene har leveranser som besvarer en rekke spørsmål som prosjekter må
ha kontrol på under etablering og endringer av IKT systemer. De viktigste spørsmålene er definert i
kap. 1.2.
Informasjonsarkitekturens leveranser er definert i RKL Architecture Definision Document (REF[4] –
Arkitekturbeskrivelse for prosjekter I HSØ (ADD)). Innenfor arkitekturdomene informasjonsarkitektur
finnes det ingen konkrete arkitekturleveranser som inneholder knytning til andre arkitekturlag. Dette
er fordi leveransene som knytter informasjon ligger definert innenfor andre domener, som
Prosessarkitektur og Applikasjonsarkitektur.
Innenfor prosessarkitekturen defineres arkitekturleveranser PI07 og PI08 som gir oversikt over
knytning mellom arbeidsprosess og informasjon. I applikasjonsarkitekturen defineres
arkitekturleveranser AI06 og AI07 som gir en oversikt over informasjonsobjekter og attributter
knyttet til integrasjoner og AI08 som gir oversikt over informasjonsobjekter per applikasjon.
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7. Referanser
7.1. HSØ Interne referanser
REF[1] – Veileder for HSØ Prosessarkitektur
Veileder for etablering av prosessmodeller i HSØ. Inneholder prinsipper og standarder for
prosessmodellering i HSØ
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/Prosjektveiviseren/Sider/Dokumentasjon.aspx

REF[3] – Veileder for HSØ Applikasjonsarkitektur
Veileder for etablering av applikasjonsarkitektur. Inneholder prinsipper og standarder for
applikasjonsmodellering i (under arbeide, ferdigstilles ukjent xx/xxxx)

REF[4] – Arkitekturbeskrivelse for prosjekter I HSØ (ADD)
Mal for dokumentasjon av arkitekturarbeidet som skal gjennomføres i prosjektene:
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/Prosjektveiviseren/Sider/Dokumentasjon.aspx

REF[6] – 11/15 Policy for grunndata og kodeverk
Sak som er besluttet i RKL Arkitekturstyret som definerer Grunndata og Kodeverk https://hsorkl.atlassian.net/browse/ARK-31

7.2. Eksterne referanser
REF[7] – Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten
Rapport utarbeidet av NIKT som styringsdokument som skal gi føringer for utvikling av IT-portefølgen
for spesialisthelsetjenesten.
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