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Sammanfattning
I hälso- och sjukvården i Sverige används ett flertal medicintekniska apparater och IT-system. 
De medicintekniska apparaterna är ofta direkt nödvändiga för patientvårdens skull medan IT-
systemen används för att underlätta journalföring, administration och annan informations-
hantering. Ofta läser man av en skärm på den medicintekniska apparaten och noterar 
informationen på papper för att sedan manuellt mata in dessa uppgifter i IT-systemen. Detta 
manuella mellanled finns det önskemål och förhoppningar om att slippa. Man vill kunna 
överföra information automatiskt mellan den medicintekniska apparaten och IT-systemet, 
med andra ord vill man integrera dem.

För att åstadkomma detta måste ett antal grundläggande förutsättningar uppfyllas. Bland annat 
ställs vissa krav på tekniken hos den medicintekniska apparaten, kommunikationskanalen och 
IT-systemet. Dessutom är det nödvändigt att uppfylla gällande lagar och regler. Utöver detta 
finns det faktorer som kan underlätta, till exempel användandet av erkända standarder för 
kommunikationen. 

Syftet med detta examensarbete har varit att belysa och utreda dessa bakomliggande faktorer 
för att få integration av nyss beskrivet slag att fungera. Arbetet är en bakgrundsstudie på detta 
område. Förutom teoriarbete med utgångspunkt i ovanstående resonemang har även ett 
studiebesök på ett sjukhus genomförts. Detta för att få reda på vårdpersonalens inställning till 
integration och vilken informationskälla de helst skulle vilja integrerades med avdelningens 
IT-system. Slutsatserna av arbetet visar att integration är fullt genomförbart rent tekniskt och 
att det är önskvärt från vårdpersonalen. Dock finns vissa smärre hinder, exempelvis att den 
svenska lagstiftningen behöver förtydligas för att undvika tolkningssvårigheter, samt att den 
ledande standarden på området har vissa brister och har kritiserats för att vara svår att 
använda. Flera myndigheter och standardiseringsorganisationer arbetar mycket med dessa 
frågor för att skapa förbättringar på dessa områden.



Abstract
Hospitals in Sweden use a great number of medical devices and IT-systems. The medical 
devices are often necessary for the care of the patient while IT-systems facilitate duties such 
as documenting a patient’s medical history, administration and other kinds of information 
management. Normally a display on the medical device is read and the information is written 
down on a piece of paper. The data is then manually entered into the IT-system. To get rid of 
this manual extra work and instead automatically transfer the information between the 
medical device and the IT-system, in other words to integrate them, is preferred.

In order to achieve this, a lot of basic conditions must be met. There are for example some 
requirements on the technical aspects for the medical device, the communication link and the 
IT-system. It is also necessary to comply with the existing laws and regulations. Apart from 
these factors, for example the use of well-known standards for the communication might 
make integration easier. 

The purpose of this master thesis is to investigate these basic factors that make integration of 
this kind work. The report is a background study in these areas. The above discussion served 
as a starting point for the theoretical work. A field study in a hospital was performed in order
to find out what the medical personnel think of integration and which medical device they 
prefer to be integrated with the ward’s IT-system. The conclusions of this master thesis are 
that it is possible to integrate different devices on a technical level and that integration is 
appreciated among the medical personnel. However, there are some obstacles that might 
affect integration negatively. For example Swedish laws need to be clarified to avoid 
misinterpretations and the leading standard for integration has some weaknesses and has been 
criticized for being too difficult to use. Several government authorities and standardization 
organizations are working hard with these issues to make improvements in these areas.
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1 Inledning
Detta kapitel förklarar syftet och de aktuella frågeställningarna för examensarbetet. Utöver 
det presenteras de avgränsningar som hjälper till att rama in arbetet. Examensarbetet är 
utfört i samarbete med Systeam Health & Care Solutions som arbetar med IT-lösningar och 
relaterade IT-tjänster för hälso- och sjukvårdsområdet.

1.1 Problemdiskussion
I dagens sjukvård finns växande behov av och önskemål om att medicintekniska apparater och 
IT-systemen som används på vårdinrättningarna ska kunna utbyta information med varandra. 
Informationsutbytet bör kunna ske automatiskt mellan två maskiner, utan några manuella 
mellanled. Så är dock inte alltid fallet idag. Tekniken som gör sådan överföring möjlig finns, 
men andra faktorer har gjort att automatisk informationsöverföring sällan används i praktiken 
i den svenska sjukvården. I dagsläget krävs ofta att sjukvårdspersonalen läser av en skärm 
kopplad till den medicintekniska utrustningen, noterar värden på papper och sedan matar in 
dessa värden i ett administrativt datorprogram eller i en datorbaserad patientjournal.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utreda vad som krävs för att man ska kunna överföra data 
automatiskt mellan en medicinteknisk apparat och ett IT-system. Arbetet bör ses som en 
kartläggning, och inte som en djupgående analys, av området med integration av medicin-
teknisk utrustning och IT-system i vården. Mitt arbete är enbart teoretiskt och utredande. 
Praktiska försök på området är en senare fråga för Systeam att ta ställning till. Fråge-
ställningarna och resultaten är till stor del generellt tillämpbara, men för att konkretisera det 
hela har jag även gått ner på specifik nivå. Då handlar det om dialysapparaten Gambro 
Prismaflex och Systeams intensivvårdsdatorsystem Fenix. Valet av Gambro Prismaflex 
motiveras i kapitel 4.1.1.

1.3 Problemformulering
Följande frågeställningar utgör min problemformulering. Mitt arbete har grundat sig på dessa 
frågor och de besvaras i denna rapport:

 Vilken information är mest intressant för sjukvårdspersonalen att få överförd till 
Fenix? 

 Vad består informationen av? Siffror, text, figurer, annat?
 Hur kan informationen överföras till Fenix med hänvisning till standarder?
 Behöver informationen bearbetas för att kunna hanteras i Fenix?
 Vad säger aktuell lagstiftning och andra regler om automatisk informationsöverföring?

1.4 Avgränsningar
Vid sidan av ovanstående frågeställningar finns ett antal viktiga områden som behöver 
belysas och analyseras för att få integration av detta slag att fungera i praktiken. Följande 
områden kommer inte att beröras i denna rapport: om det praktiska införandet av integration 
av aktuellt slag är ekonomiskt försvarbart, vad som krävs vad det gäller datasäkerhet på 
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sjukhusen och avdelningarna, till exempel frågor kring brandväggar, kryptering och liknande 
samt hur den överförda informationen skulle kunna komma att lagras och presenteras i Fenix.

För att få mer generaliserbara resultat och slutsatser hade fler typer av medicintekniska 
apparater, förslagsvis från andra medicintekniska företag, som används inom svensk 
intensivvård behövt studeras. Detta görs ej på grund av tidsramarna som finns för 
examensarbetet.

1.5 Läsanvisningar
Eftersom mitt arbete till sin natur är tvärvetenskapligt och spänner över både medicinsk 
teknik, medicinsk informatik, datateknik, sjukvård och juridik behöver inte nödvändigtvis alla 
läsare läsa alla kapitel. Jag har dock velat ge tillräckligt mycket bakgrundsinformation för att 
arbetet i stort ska bli begripligt för så många som möjligt.

 Kapitel 1 presenterar problemområdet, avgränsningar med mera.
 Kapitel 2 beskriver metodval och reflektioner kring det utvalda materialet i rapporten.
 Kapitel 3 ger en fördjupad beskrivning av bakgrunden till arbetet. Kapitlet är tänkt att 

ge tillräcklig bakgrundskunskap inom områdena medicinsk teknik, IT i vården, dialys, 
integration mellan medicinteknisk utrustning och IT-system, tekniska förutsättningar, 
standardisering samt lagar och regler.

 Kapitel 4 redovisar arbetets resultat och dess kopplingar till Fenix. 
 Kapitel 5 är rapportens diskussionskapitel där olika aspekter på problemområdet 

diskuteras och reflekteras över. Dessutom presenteras författarens egna åsikter.
 Kapitel 6 presenterar arbetets slutsatser samt förslag på vidare forskning som behöver 

göras på området.

1.6 Förkortningar och begrepp
Följande lista innehåller förkortningar och begrepp som förekommer i rapporten.

 Anestesi – Lokalbedövning eller sövning/narkos
 Anmält organ – Ett företag som är ackrediterat av Swedac och får utföra kontroll av 

produkter och tillverkning, bland annat av medicintekniska produkter
 CE – Communauté europeenne, märke som används på produkter 
 CEN – Comité européen de normalisation, Europeiska standardiseringsorganisationen
 CENELEC – Comité européen de normalisation electrotechnique, Europeiska 

kommittén för elektroteknisk standardisering
 Data – Siffror, text, bilder med mera utan tolkning, jämför med information
 DICOM – Digital imaging and communications in medicine, ledande standard för 

hantering av medicinska bilder 
 DIM – Domain information model, modell för att representera begrepp i X73
 EFTA – European free trade association, Europeiska frihandelssammanslutningen
 EKG – Elektrokardiografi 
 ETSI – European telecommunications standards institute, Europeiska institutet för 

telekommunikationsstandarder
 Fenix – Systeams IT-system som används för planering och uppföljning av vården
 HL7 – Health level seven, standard för informationsutbyte i vården
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 Hårdvara – Den faktiska medicintekniska produkten, till exempel en dialysapparat
 ICD – International classification of diseases, WHO:s klassifikationssystem för 

sjukdomar, diagnoser, dödsorsaker och liknande
 IHE – Integrating the healthcare enterprise, organisation som förespråkar användande 

av befintliga standarder för integration mellan olika produkter i vården
 IHTSDO – International health terminology standards development organisation, 

internationell terminologistandardiseringsorganisation
 Information – Data som har tolkats och getts en klar innebörd
 Interoperabilitet – Att två eller flera olika enheter, i detta fall medicintekniska 

apparater och IT-system kan fungera tillsammans och utbyta information sinsemellan 
samt förmåga att använda denna information 

 Intertek Semko AB – Anmält organ 
 ISO – International organization for standardization, Internationella 

standardiseringsorganisationen
 IT – Informationsteknologi
 IT-system – Datorprogram, här refererar det ofta till Fenix. IT-system för användning i 

vården omfattar patientjournaler, beslutsstöd, patientadministrativa system med mera
 IVA – Intensivvårdsavdelning
 LOINC – Logical observation identifiers names and codes, kodsystem för att 

automatiskt överföra labbdata mellan labbutrustning och IT-system
 LVFS – Läkemedelsverkets föreskrifter
 Mjukvara – Programkod, bygger upp datorprogram, används ofta likvärdigt med ”IT-

system”
 NEMA – National electrical manufacturers association, organisationen som står 

bakom DICOM
 Nomenklatur – System av termer
 OSI – Open systems interconnection, modell för datorkommunikation
 PBP – Pre blodpump, funktion hos Prismaflex
 Programvara – Synonymt med mjukvara
 SEK – Svenska elektriska kommittén, svensk standardiseringsorganisation
 Semantik – Ords och uttrycks betydelse och innebörd
 SIS – Swedish standards institute, svensk standardiseringsorganisation
 SNOMED CT – Systematized nomenclature of medicine – clinical terms, omfattande

medicinsk terminologi
 SOSFS – Socialstyrelsens föreskrifter
 SOU – Statens offentliga utredningar
 SP – Statens provnings- och forskningsinstitut, anmält organ
 Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
 Syntax – Här: regler för hur programkoden ska vara uppbyggd 
 TMP – Transmembrane pressure, beskriver tryckskillnaden över membranet i 

dialysapparaten
 WHO – World health organization, Världshälsoorganisationen
 X73 – generell benämning på CEN ISO/IEEE 11073, standard för integration av 

medicinteknisk utrustning och IT-system
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2 Metod
Detta kapitel beskriver de olika metoder som har använts under arbetets gång. Metoderna 
visar hur jag har arbetat för att försöka svara på frågorna i problemformuleringen. Kapitlet 
innehåller också reflektioner över det använda materialet i rapporten.

2.1 Litteraturstudie
För att få tillräcklig kunskap i de olika ämnesområdena som berörs av frågorna i problem-
formuleringen har jag studerat vetenskaplig litteratur. Detta har omfattat både böcker, 
vetenskapliga artiklar samt webbinformation. Universitetets olika bibliotek har använts för att 
hitta tryckta källor, främst läroböcker inom de områden som berör mitt arbete, men även 
avhandlingar och andra examensarbeten.

För att hitta elektroniska källor, främst vetenskapliga artiklar och allmän webbinformation, 
men även böcker som är tillgängliga digitalt, har jag utgått från de vetenskapliga databaser 
som man som student vid Linköpings universitet har möjlighet att utnyttja. För information 
kring en specifik medicinteknisk produkt, standard eller standardiseringsorganisation har jag 
använt mig av vederbörandes hemsida.

2.2 Studiebesök
För att få en god bild av den medicintekniska utrustning som idag används på intensivvårds-
avdelningar (IVA) gjorde jag och Margareta Grahn (Systeam) i början av arbetet ett studie-
besök på IVA på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Två sjuksköterskor på avdelningen 
visade oss fyra olika viktiga medicintekniska apparater som används där. Vi fick berättat för 
oss hur apparaterna används och fungerar i huvudsak, dessutom ställde vi frågor och tog 
anteckningar. Mer om studiebesöket finns att läsa i kapitel 4.1. 

2.3 Kontakter
Följande personer och grupper har jag varit i kontakt med under arbetets gång:

 Fenixkunder. 28-29 augusti 2007 hölls ett kundmöte med Fenixkunderna och där togs 
frågan om integration mellan medicinteknisk utrustning och Fenix upp. Många 
synpunkter framfördes och inställningen till integration diskuterades.

 Medicintekniska avdelningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Efter studiebesöket 
var jag i kontakt med medicintekniska avdelningen på Ryhov för att få mer 
information kring de produkter som vi fick se på IVA. 

 Anställda på Gambro för att få svar på frågor om Prismaflex som inte gick att hitta på 
internet.

 Mats Ohlson, Enheten för medicinsk teknik, Läkemedelsverket, angående frågor om 
ihopkoppling av olika medicintekniska produkter, CE-märkning med mera.

 Bengt Lindberg, medicinteknisk ingenjör, Socialstyrelsen, angående frågor om ansvar 
vid användning av medicintekniska produkter samt Socialstyrelsens föreskrifter.

 Melvin Reynolds, vice ordförande i CEN TC 251 och ordförande i CEN TC 251 
WG 4 med mera, angående frågor om standarden X73. Mer om CEN i kapitel 3.6.2
och om X73 i kapitel 4.2.1.
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2.4 Material
Allt använt material i arbetet har valts ut med tanke på frågeställningarna i problem-
formuleringen.

2.4.1 Olika källtyper
Ibland skiljer man på olika typer av källor och delar in dem i primära, sekundära och tertiära. 
Primärkälla innebär någon form av råmaterial, en sekundärkälla tolkar eller beskriver en 
primärkälla och en tertiärkälla sammanfattar en sekundärkälla [1]. I mitt fall är till exempel de 
svenska lagarna och EG-direktivet primärkällor. Böcker och vetenskapliga artiklar samt texter 
som tolkar innebörden i lagar och regler är sekundärkällor. Artiklar från uppslagsverk är 
tertiärkällor.

2.4.2 Generaliserbarhet
Arbetet har hög grad av generaliserbarhet för integration mellan medicinteknisk utrustning 
och IT-system. Fokus för arbetet har varit generella frågeställningar och många fakta gäller 
oavsett vilken medicinteknisk produkt och vilket IT-system som än används. Ett exempel är 
standarder för informationsöverföring och de tekniska förutsättningarna för anslutning av 
extern utrustning till den medicintekniska apparaten. Vad gäller lagstiftningen skiljer det sig 
något åt beroende på om IT-systemet är ett patientjournalsystem eller ett vårdregister. Olika 
förutsättningar gäller också om IT-systemet ska klassas som en medicinteknisk produkt enligt 
det nya EG-direktivet på området. I och med att den första av frågeställningarna i problem-
formuleringen handlar om vilken information som är mest intressant att få över till Fenix 
läggs ibland extra tonvikt på detta.
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3 Bakgrund
Detta kapitel beskriver bakgrunden till problemområdet. Kapitlet syftar till att ge läsaren 
tillräcklig, men inte överflödig, information kring de olika områden som detta arbete berör. 

3.1 Medicinteknisk utrustning
Syftet med examensarbetet är att utreda förutsättningar för att integrera medicinteknisk 
utrustning med IT-system. Med medicinteknisk utrustning i detta avseende menar jag en 
teknisk lösning som används för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner (till exempel 
respirator, dialysutrustning), elektronisk övervakning (till exempel övervakningsmonitor, 
EKG-övervakning) eller ge läkemedel (till exempel infusionspumpar, sprutpumpar). För att 
dessa ska vara relevanta för mitt arbete, eller snarare i förlängningen av mitt arbete, krävs att 
de kan kommunicera elektroniskt med extern utrustning exempelvis en dator, antingen direkt 
eller indirekt via ett mellanled.

3.2 IT-system i vården
I alla svenska sjukhus och vårdcentraler används datorprogram eller datorsystem för dagliga 
uppgifter såsom exempelvis dokumentation (inklusive patientjournalföring), administration, 
planering, beslutsstöd, uppföljning och statistik. 

Medicinsk informatik är ett samlingsnamn som behandlar frågor om hur information i 
sjukvården produceras, hanteras, används, lagras, kommuniceras med mera. I dagligt tal 
brukar man prata om ”IT i vården” när man syftar på hur information behandlas av de IT-
system som används i vårdsammanhang.

3.2.1 Fenix
Fenix är Systeams IT-system som används på operations-, anestesi- och intensivvårdskliniker 
för planering och uppföljning av vården. Tanken med Fenix är att ge bättre utnyttjande av 
operationer och operationsresurser, kontroll av salsbokningar, möjlighet att få ut statistiska 
uppgifter med mera. För närvarande används Fenix på 14 sjukhus i Sverige. Figur 1 visar hur 
det ser ut i Fenix när man registrerar uppgifter för en viss patient på en intensivvårds-
avdelning.
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Figur 1 Skärmbild från Fenix. Bilden visar hur det ser ut när man registrerar uppgifter för en viss patient 
i samband med vård på intensivvårdsavdelning.

3.3 Intensivvård
Följande delkapitel ger läsaren en inblick i vilken miljö som Gambro Prismaflex och Fenix 
befinner sig i.

Intensivvårdsavdelningar vårdar patienter som är svårt sjuka och främst övervakas patientens 
andning, blodcirkulation, inre miljö och medvetandegrad [2]. Den svenska intensivvårds-
miljön är till sin natur högteknologisk. Ett flertal livsviktiga medicintekniska apparater finns 
för att hjälpa patienten, till exempel övervakningsmonitorer, EKG-utrustning, respiratorer, 
sprutpumpar och dialysutrustning. Utöver dylika apparater finns också ett eller flera IT-
system för att till exempel dokumentera och planera vården. Tekniken är nödvändig för att 
personalen ska kunna utföra sina sysslor. Varken personalen eller tekniken kan hjälpa 
patienterna på egen hand, därför krävs det att människorna samarbetar med tekniken [3]. 

Inom personalstyrkan finns givetvis olika åsikter om vad tekniken betyder och vilken dess 
påverkan på vården är. Många anser att tekniken enbart är av godo medan andra ser baksidor, 
till exempel svårigheter att hantera utrustningen samt nyuppkomna etiska problem [ibid].

För att få full nytta av de tekniska hjälpmedlen och den information de registrerar krävs att 
dessa kan dela med sig av sin information till exempelvis en elektronisk patientjournal eller 
annat IT-system [4].
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3.4 Dialys
Följande delkapitel ger en övergripande beskrivning av dialysbehandling och dialys-
utrustning. Syftet med detta är att ge läsaren en djupare förståelse för informationen som 
skickas mellan Prismaflex och Fenix. Att det blev dialysutrustning är, som tidigare nämnts, en 
del av arbetets resultat och i kapitel 4.1.1 motiveras detta val.

3.4.1 Grundläggande om dialys
Njurarnas funktion är bland annat att rena blodet från slaggprodukter vilket innefattar urea 
(urinämne), kreatinin, urinsyra, överskott av fosfat-, kalium- och sulfatjoner. Om en person 
har otillräcklig njurfunktion så att hans eller hennes blod inte renas behöver dennes blod renas 
genom dialysbehandling (gr. dialyo = separera) [5].  Normalt sett lämnar dessa slaggprodukter 
och överflödig vätska människan genom urinen [6]. Det enda alternativ som är bättre än 
dialysbehandling för en njursjuk patient är att få en ny njure genom transplantation [7]. 

Den vanligaste dialysmetoden kallas hemodialys. Andra dialysmetoder finns men de är inte 
aktuella för mitt arbete och tas därför inte upp i denna rapport.

Vid hemodialysbehandling förs patientens blod genom en kateter till dialysmaskinen där 
blodet får passera ett semipermeabelt membran som fungerar som filter. På andra sidan 
membranet finns dialysvätska som har lägre koncentration av de ämnen som patienten har för 
hög koncentration av [ibid]. Det fenomen som syftar till att utjämna sådana koncentrations-
skillnader kallas diffusion, vilket innebär att molekyler från blodet kommer att passera genom 
membranet och över till dialysvätskan [8]. I vissa former av IVA-dialys krävs också att 
ersättningsvätska tillförs patienten för att upprätthålla blodvolymnivån [9].

Urinmängden hos dialyspatienter är liten, därför har dialysapparaten också som uppgift att 
tömma patienten på vätska. Detta sker genom att dialysapparaten åstadkommer en tryck-
skillnad, TMP (transmembrane pressure), mellan blodet och dialysvätskan. Utjämningen av 
tryckskillnaden sker genom att vattenmolekyler från blodsidan passerar genom membranet 
och lämnar därmed patienten, man säger att man ”drar” vätska från patienten [7]. 

De flesta patienter som behöver dialysbehandling lider av kronisk njursvikt vilket innebär att 
dessa patienter måste få dialysbehandling två-tre gånger i veckan för att blodet ska hållas 
tillräckligt rent. För IVA-patienter är situationen något annorlunda eftersom dessa oftast har 
tillfälliga njurproblem vilket också gör att behandlingen blir något annorlunda mot de kroniskt 
sjuka [ibid]. Det finns ett antal olika IVA-dialysmetoder att välja bland. Vilken behandlings-
form som väljs varierar från patient till patient. Gemensamt för IVA-dialysmetoderna är att de 
bygger på principen för hemodialys. En skillnad mot vanlig dialysbehandling är att IVA-
patienterna får sin dialysbehandling fördelad på fler timmar än vad de kroniskt sjuka får. Att 
behandlingen sker under längre tid gör att man inte behöver ha lika högt blodflöde från 
patienten. Detta gör IVA-dialys till en mer skonsam behandlingsform med högre reningsgrad 
av blodet jämfört med vanlig dialysbehandling [9]. 

3.4.2 Dialysutrustning
För att kunna genomföra en dialysbehandling krävs en dialysapparat. Här riktar jag in mig 
specifikt på intensivvårdsdialysutrustning. En sådan apparat måste klara av att pumpa ut blod 
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från patienten, leda det genom apparatens olika delar, bland annat genom tidigare beskrivna 
filter, och sedan pumpa tillbaka blodet till patienten. Dessutom kontrollerar den att ingen luft 
kommer in i blodet eftersom detta, även i små mängder, är skadligt för patienten. Apparaten 
mäter också kontinuerligt ett antal parametrar och visar upp dessa på den skärm som tillhör 
apparaten [6].

3.4.3 Gambro Prismaflex
På marknaden för akut njursjukvård var Gambro världsmarknadsledande år 2004, de hade då 
en marknadsandel på 55 %. Prismaflex är Gambros senast framtagna dialysapparat för 
intensivvårdsbruk och den är en vidareutveckling av en tidigare produkt som heter Prisma 
[10]. Prismaflex kommunicerar med användaren via en ”touch screen” där information visas 
och inställningar kan göras, Figur 2 visar Prismaflex [11].

Figur 2 Gambro Prismaflex

3.5 Integration mellan medicinteknisk utrustning och IT-
system

Med integration mellan medicinteknisk utrustning och IT-system menas att få dessa apparater 
att kommunicera med varandra och exempelvis skicka patientdata från den medicintekniska 
utrustningen till IT-systemet som visar upp dessa på en skärm.

Andra möjligheter än att informationen går direkt mellan den medicintekniska apparaten och 
IT-systemet kan förekomma, till exempel att informationen går via en server. Vilka vägar 
informationen tar mellan den medicintekniska apparaten och IT-systemet beror på hur varje 
avdelning och sjukhus internt har lagt upp sin IT-struktur. Detta arbete bortser från om 
informationen passerar några mellanled innan den når fram till IT-systemet, det viktigaste är 
att den information sändaren avser att skicka också ska nå fram till mottagaren.

Det finns ett uppenbart behov av att integrera utdata från olika informationskällor på 
intensivvårdsavdelningar. Enligt Gardner och Shabot är en av de största utmaningarna för 
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framtiden är att integrera patientövervakningsutrustning med elektroniska patientjournaler 
[12]. En studie från USA visar att det finns stor potential för elektroniska patientjournaler om 
de kan ta in information automatiskt från allehanda medicinteknisk utrustning utan att 
doktorer, sjuksköterskor eller andra personer manuellt matar in informationen i journalerna.
Utvecklingen kommer att gå åt det automatiserade hållet, dock finns frågor kring säkerhet och 
lagstiftning, i detta fall den amerikanska lagstiftningen, som måste hanteras först [13]. 

Enligt Pryor är det alltid det bästa valet att automatiskt överföra information mellan medicin-
teknisk utrustning och IT-system på en intensivvårdsklinik, om möjligheterna finns [14]. 
Detta på grund av att man kan uppnå en högre tillförlitlighet och det kräver mindre resurser. 
Hårdvarumässigt är integration genomförbar, den stora utmaningen är att kunna tolka och 
använda informationen som skickats [15]. För att underlätta detta finns försök till att 
standardisera informationsutbytet, se kapitel 3.6.

En undersökning som handlade om att integrera medicinteknisk utrustning och IT-system 
visade att det är fullt möjligt i dagsläget. Denna undersökning gick ut på att integrera 
information från ett flertal olika operationssalsapparater från olika tillverkare och visa den 
viktigaste informationen från dessa källor på en storbildsskärm i salen. Trots att apparaterna 
kom från flera olika företag och att de sällan följde standardprotokoll för extern 
kommunikation lyckades detta forskningsprojekt fullt ut med goda resultat [ibid]. 

Vid sidan av intensivvård och övrig vård som utförs på sjukhus är övervakning av patienter i 
deras hemmiljö ett viktigt område där det vore önskvärt om flera medicintekniska apparater 
(till exempel pulsoximetrar, blodtrycksmätare och EKG-utrustning) kunde integreras och 
informationen från dessa skickas vidare till behörig läkare eller sköterska. En stor utmaning 
för detta problemområde är just att få olika tillverkares produkter att samverka och att man 
enkelt ska kunna byta ut, ta bort eller lägga till en medicinteknisk apparat till de befintliga och 
att den nya kombinationen av apparater ändå fungerar felfritt tillsammans [16]. Flera aspekter 
skiljer sjukhusvård från hemsjukvård, till exempel att patienten i princip alltid är sängliggande 
på sjukhus. Där finns heller inga krav på att den medicintekniska utrustningen ska vara bärbar 
och kommunicera trådlöst, vilket är mycket önskvärt för hemsjukvård. 

3.5.1 Aktuellt läge i Sverige
För närvarande är integration mellan medicintekniska apparater och IT-system ett högaktuellt 
område och diskuteras ofta mellan berörda parter. I och med det nya EG-direktivet, se kapitel 
4.3, där det uttryckligen fastslås att programvara nu ska kunna klassas som en medicinteknisk 
produkt, har frågan verkligen fått nytt fokus. Bland annat var denna och närliggande 
frågeställningar uppe för diskussion på Läkarstämman 28-30 november 2007 där 
representanter från olika landsting, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, företagsvärlden och 
den medicintekniska branschorganisationen Swedish Medtech med flera [17]. 

”Den nationella IT-strategin för vård och omsorg” är resultatet av ett längre arbete som har 
utförts av en grupp som tillsattes av Socialdepartementet 2005. Gruppen består av medlemmar 
från Socialdepartementet, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Läkemedels-
verket, Apoteket och Carelink [18]. Carelink är ett bolag som arbetar på nationell nivå med 
diverse övergripande projekt för IT i vården [19]. Strategin är en del i regeringens strävan 
efter ökad IT-användning och IT-utveckling i vården. Citatet nedan är en del av visionen för 
framtiden enligt denna IT-strategi.
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”Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter god och säker vård och 
bra service. Vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa 
vården till varje patients behov. IT används som ett strategiskt verktyg i alla 
delar av vården och de samlade vårdresurserna utnyttjas på ett mer effektivt 
sätt: /…/ Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande och 
samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar deras 
dagliga arbete.” [18, s 6]

För fortsatt utveckling på området måste vissa ställningstaganden göras enligt författarna, 
bland annat på följande punkter: 

 ”Ge vårdpersonalen effektiva kvalitets- och kompetenshöjande arbetsredskap /…/ De 
IT-stöd som finns skall vara användarvänliga och förenkla de vardagliga rutinerna 
för vårdpersonalen.” [18, s 12]

 ”För att mer generellt skapa goda förutsättningar för IT i vården behöver vi därför:
o harmonisera lagar och andra regler med en ökad IT-användning med bevarat 

integritetsskydd
o skapa en nationell informationsstruktur för vården
o vidareutveckla den nationella tekniska infrastrukturen i vården för att skapa en 

säker elektronisk kommunikation, både mellan olika vårdenheter och vid 
användning av avancerade medicintekniska produkter.” [18, s 12]

Harmoniseringen av lagarna och övriga regler har utretts genom den så kallade 
patientdatautredningen, se kapitel 4.4.4.

Dessutom var de på studiebesöket tillfrågade sjuksköterskorna positivt inställda till 
integration. Sammantaget är alltså integration mellan medicinteknisk utrustning och IT-
system uppskattat och efterfrågat från flera olika håll.

3.6 Standardisering
En standard handlar ofta om att skapa gemensamma och enhetliga rutiner, mått, begrepp och 
dylikt för att underlätta samarbete och förståelse inom ett visst område. Det finns många olika 
standarder som omfattar medicinteknisk utrustning och medicinsk information [20]. Många 
försök att standardisera dessa områden har gjorts genom åren, vissa standarder är nu 
internationellt accepterade medan andra har en mer marginell eller historisk tillämpning.

3.6.1 Nationella och internationella standarder
Standarder existerar på olika nivåer. I Sverige är det tre olika nivåer som påverkar: nationell, 
europeisk och internationell nivå. Vanligtvis är svensk standard lika med europeisk och 
europeisk är i många fall samma som motsvarande internationell standard [21]. Det är 
önskvärt att det är så eftersom man då får ökad samstämmighet i världen, vilket gör det lättare 
att handla med varor över gränserna och företag kan konkurrera på lika villkor världen över. 
År 2000 var 95 % av de svenska standarderna överensstämmande med europeiska och 
internationella standarder [22].

De standarder som ges ut av exempelvis CEN eller CENELEC, se kapitel 3.6.2, kallas 
europeiska standarder. En sådan standard måste antas som svensk standard inom sex månader 
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från det att den antogs som europeisk standard. Om det finns motstridiga svenska standarder 
ska dessa upphöra att gälla. Tanken med detta är att underlätta handeln på den gemensamma 
marknaden. Om till exempel CEN har föreslagit en europeisk standard som strider mot någon 
svensk lag, förordning eller föreskrift ska SIS, se kapitel 3.6.2, anmäla detta när förslaget är 
ute på remiss, då blir den motstridiga delen av standarden inte tillämplig i Sverige [23].

3.6.2 Standardiseringsorganisationer
Här redovisas de standardiseringsorganisationer som arbetar inom medicinsk teknik eller 
informatik. Arbetet fokuserar mest på dem som är aktiva inom medicinsk informatik eftersom 
det är de som hanterar datautbyte och informationshantering och dylikt.

Inom standardiseringsorganisationerna är arbetet uppdelat i mindre enheter:
 En TC (technical committee) är en del av en standardiseringsorganisation som 

ansvarar för ett specifikt ämnesområde. I de svenska standardiseringsorganisationerna 
betecknas dessa TK (teknisk kommitté). Varje TK eller TC har ett nummer för att 
identifiera dem. Ledamöterna i en TK kan komma från till exempel statliga myndig-
heter och verk, högskolor, universitet, företag och organisationer.

 Varje TC delas sedan upp i olika arbetsgrupper, WG (working group). Dessa har 
ansvaret för ett delområde inom respektive kommitté. På svenska används 
förkortningen AG (arbetsgrupp).

Följande standardiseringsorganisationer är verksamma inom medicinsk informatik:
 ISO (International organization for standardization) är en internationell 

standardiseringsorganisation där standardiseringsinstitut från 157 länder ingår [24]. 
TC 215 heter den kommitté som arbetar med Health informatics, följande 
arbetsgrupper finns i TC 215:

o WG 1 – Data structure,
o WG 2 – Data interchange,
o WG 3 – Semantic content,
o WG 4 – Security,
o WG 5 – Health cards,
o WG 6 – Pharmacy and medicines business,
o WG 7 – Devices och
o WG 8 – Business requirements for Electronic Health Records [25].

 CEN (fr. Comité européen de normalisation, Europeiska standardiserings-
organisationen) och dess kommitté TC 251 Health informatics arbetar med medicinsk 
informatik. En av deras målsättningar är att information ska kunna utbytas på ett 
säkert sätt mellan olika tekniska apparater och programvara [26]. TC 251 är CEN:s 
motsvarighet till ISO:s TC 215 och de har ett nära samarbete. Följande arbetsgrupper 
finns i TC 251:

o WG 1 – Information models, 
o WG 2 – Terminology and knowledge representation,
o WG 3 – Security, safety and quality och
o WG 4 – Technology for interoperability [27].

 SIS (Swedish standards institute) är Sveriges representant i både ISO och CEN. SIS 
kan arbeta med att ta fram rent nationella standarder även om mycket av deras arbete 
sker tillsammans med andra standardiseringsorgan [23]. TK 334 arbetar med Hälso-
och sjukvårdsinformatik och deltar i arbetet i CEN/TC 251 och ISO/TC 215. Figur 3
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visar hur förhållandet inom TK 334 och dess olika arbetsgrupper. Följande 
arbetsgrupper finns:

o AG 1 – Informationsmodeller, 
o AG 2 – Terminologi och kunskapsrepresentation,
o AG 3 – Säkerhet,
o AG 4 – Teknik för samverkan1 och
o AG 5 – Läkemedel1 [28].

Figur 3 Schema för TK 334 och dess olika arbetsgrupper

 IEEE (Institute of electrical and electronics engineers) är en internationell 
standardiseringsorganisation som arbetar inom många olika områden. De började 
tidigt med att försöka integrera olika medicintekniska utrustningar och de utvecklade 
bland annat en standardfamilj som kallades P1073 Medical Information Bus (MIB) för 
detta område [29]. Nu har de ett nära samarbete med ISO, se kapitel 3.6.3, och P1073 
ingår numera i den mer omfattande ISO/IEEE-standarden 11073, se kapitel 4.2.1.

 HL7 (Health level seven) är en välkänd amerikansk standardiseringsorganisation som 
arbetar för informationsutbyte mellan olika IT-system och medicintekniska apparater 
för hela sjukvårdsområdet. HL7 har en välspecificerad standard för hur meddelanden 
som ska skickas mellan olika enheter ska vara utformade [30]. Standarderna som 
organisationen ger ut brukar också benämnas HL7. HL7 har gradvis växt sedan starten 
och är nu välspridd bland tillverkare och sjukhus [29].

 NEMA (National electrical manufacturers association) är organisationen som står 
bakom standarden DICOM (Digital imaging and communications in medicine) vilken 
är den viktigaste standarden vad det gäller medicinska bilder [29]. Eftersom inte detta 
arbete direkt relaterar till bildgivande medicintekniska apparater kommer inte 
DICOM-standarden att tas upp närmare.

 IHE (Integrating the healthcare enterprise) är inte en formell standardiserings-
organisation, istället arbetar de på internationell nivå med att förespråka användande
av befintliga standarder (till exempel HL7, DICOM och andra standarder som är 
utgivna av ovannämnda organisationer) inom vården samt att ta fram riktlinjer för 
dessa. Inom IHE finns bland annat ett ramverk som heter ”IHE patient care devices 
technical framework” och det fokuserar på kommunikation mellan patientanslutna 
apparater och IT-system [31].

 Continua health alliance är inte heller en formell standardiseringsorganisation. Deras 
arbete är snarlikt det IHE gör fast Continua health alliance arbetar med ”personal 
telehealth solutions”, vilket innebär enklare apparater som människor är kapabla att 
använda i sin hemmiljö, och inte med sjukhusapparatur som IHE gör [32].

                                                
1 Dessa arbetsgrupper är för närvarande vilande
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Följande standardiseringsorganisationer är verksamma inom medicinsk teknik och de arbetar 
snarare med hårdvaran än med mjukvaran: 

 IEC (International electrotechnical commission) är en internationell standardiserings-
organisation. TC 62 Electrical equipment in medical practice är den kommitté som 
arbetar med medicinsk teknik. De står bland annat bakom standardfamiljen IEC 60601 
Medical electrical equipment som finns i ett stort antal delar som alla behandlar 
säkerhet och prestanda för elektriska apparater i vården [33]. 

 CENELEC (Comité européen de normalisation electrotechnique, Europeiska 
kommittén för elektroteknisk standardisering) är en europeisk standardiserings-
organisation och är Europas motsvarighet till IEC [21]. 

 SEK Svensk Elstandard, hette tidigare Svenska elektriska kommittén men bytte i april 
2007 namn SEK Svensk Elstandard. De är svensk nationalkommitté för CENELEC 
och IEC [34]. För området om medicinsk teknik finns två tekniska kommittéer inom 
SEK: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk och TK 62BC Utrustning för 
radiologi och diagnostisk bildgivning [35].

3.6.3 Samarbete mellan organisationerna
I början av 2000-talet slöt ISO och IEEE avtal kallat ”Pilot project” om att de tillsammans 
ska utveckla standarder i syfte att undvika rivalitet och istället arbeta för att ta fram en 
gemensam uppsättning standarder [36]. Genom att det dessutom sedan 1990 finns ett avtal, 
det så kallade ”Vienna agreement”, där ISO och CEN beslutar om ett öppet standardiserings-
samarbete, kan man nu i ännu större utsträckning skapa gemensamma internationella
standarder på ett relativt smidigt sätt för CEN, ISO och IEEE [37]. Figur 4 visar kopplingen 
mellan dessa organisationer och SIS. 

ISO TC 215 WG2 CEN TC 251 WG4 IEEE 1073

SIS TK 334 AG4

Vienna 
agreement

Pilot 
project

Figur 4 Relationen mellan standardiseringsorganisationerna SIS, CEN, ISO och IEEE och de respektive 
kommittéer och arbetsgrupper som arbetar med elektroniskt informationsutbyte mellan olika apparater i 
hälso- och sjukvården

I augusti 2007 meddelade ordförandena i CEN, ISO och HL7 i ett pressmeddelande att dessa 
tre organisationer nu har startat att samarbeta med varandra [38]. Generellt har graden av 
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samarbete mellan standardiseringsorganisationerna blivit allt större, vilket främjar 
framtagandet av gemensamma standarder som kan tillämpas världen över.

3.6.4 Standarder för informationsöverföring
Det finns ett stort tryck på att information som man har mätt eller observerat på en patient ska 
vara tillgänglig i alla sammanhang där patienten kan komma att behandlas [39]. För att detta 
ska vara möjligt måste de olika tekniska lösningar som används i sjukvårdens olika delar 
kunna kommunicera och utbyta information med varandra. Ett sätt att lösa det på är att 
använda de standarder som finns för informationsöverföring.

I fallet för intensivvårdsavdelningar finns oftast mer än en medicinteknisk apparat kopplad till 
en enskild patient. Att integrera och samla information från flera apparater vore önskvärt ur 
flera synpunkter (slippa anteckna patientuppgifter på papper vilket frigör tid som kan ägnas åt 
annat, minskad risk för mänskliga fel med mera) och detta skulle underlättas avsevärt om alla 
apparater använder standardiserade format för kommunikation med externa IT-system. 

Motsatsen till standarder, det vill säga att varje företag gör sin egen lösning, kan leda till att 
konkurrensen blir snedvriden. Exempelvis kanske ett visst företag kan erbjuda en komplett 
integrationslösning för alla medicintekniska apparater på en avdelning, istället för att 
avdelningen kan välja de bästa produkterna för sina respektive ändamål, även om de kommer 
från olika företag. Utan standarder för informationsöverföring blir det också betydligt svårare 
att integrera flera medicintekniska apparater med IT-system i och med att flera olika 
meddelandeformat för överföringen då existerar. I de fallen måste man konvertera varje 
produktspecifikt format till något som IT-systemen kan tolka [40]. Om inte standarder 
används ökar osäkerheten för vad som händer ifall en ingående apparat byts ut mot en annan. 
I dessa lägen finns en risk att det kan påverka funktionen i hela integrationslösningen [36]. 

3.7 Teknisk bakgrund
För att integration ska fungera finns givetvis tekniska aspekter att ta hänsyn till. Här redovisas 
de grundläggande aspekterna som är aktuella.

3.7.1 Tekniska begrepp
Följande lista innehåller viktiga tekniska begrepp som används i rapporten framöver:

 Gränssnitt: Ett gränssnitt är så att säga ”kontaktytan” mellan två enheter. Det ska vara 
tydligt specificerat vad som gäller för kommunikation mellan de båda enheterna [41]. 

 Protokoll: Gränssnittet mellan medicinteknisk utrustning och IT-system utgörs bland 
annat av att ett gemensamt kommunikationsprotokoll används. Alla protokoll är mer 
eller mindre olika, men gemensamt för alla är att de specificerar ordning och utseende 
för meddelandena som ska utbytas mellan apparaterna. Dessutom specificerar proto-
kollen val av datatyper i meddelandena [42]. Att datorer använder gemensamma 
protokoll för kommunikation är analogt med att människor som vill prata med 
varandra gör det på samma språk. 

 Skalbarhet: En viktig och mycket önskvärd egenskap hos IT-system som ska 
integreras med medicinteknisk utrustning är att de är skalbara [ibid]. Om till exempel 
ett IT-system ska integreras med ett flertal medicintekniska apparater ska IT-systemet
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kunna anpassa sig till antalet anslutna apparater. Ett annat exempel är att om antalet 
användare till IT-systemet växer så ska funktionaliteten hos systemet inte påverkas.

 Plug-and-play: Det innebär att två apparater som kopplas ihop med varandra ska 
fungera direkt utan att någon extra installation eller konfigurering krävs.

 Interoperabilitet: Man brukar skilja på semantisk och syntaktisk interoperabilitet.
o En nödvändig del för att kunna utbyta information mellan olika apparater, 

både för medicinteknisk utrustning och IT-system, är att de kan tolka 
begrepp på ett gemensamt sätt, så kallad semantisk interoperabilitet [16]. 
Det finns ett antal organisationer som arbetar inom detta område. En sådan 
organisation är IHTSDO (International health terminology standards 
development organisation) som bland annat har antagit standarden 
SNOMED CT (Systematized nomenclature of medicine – clinical terms) 
som anses vara den mest omfattande hälso- och sjukvårdsterminologin i 
världen [43]. En annan organisation inom detta område är LOINC (Logical 
observation identifiers names and codes) som har skapat en uppsättning 
koder för att elektroniskt skicka labbdata och andra kliniska observationer 
mellan sådan utrustning och IT-system [44]. FN-organet WHO (World 
health organization) har sedan länge arbetat med ett klassifikationssystem 
kallat ICD (International classification of diseases). ICD innehåller koder för 
sjukdomar, diagnoser, dödsorsaker med mera [45].

o Till skillnad från semantisk interoperabilitet handlar syntaktisk interopera-
bilitet om att kunna utbyta information på en mer teknisk nivå. Till exempel 
kan det åstadkommas genom gemensamma protokoll [46].

3.7.2 Allmänt om datorkommunikation
Datorkommunikation är baserat på en hierarkisk struktur av olika lager. Varje lager 
kommunicerar bara med lagret närmast ovan och under. Om man vill skicka ett meddelande 
från en sändare till en mottagare kommer meddelandet att passera alla lager hos både 
sändaren och mottagaren. Meddelandet startar i det översta lagret hos sändaren och passerar 
sedan ner genom varje lager innan det kommer till lägsta lagret i sändaren som är den faktiska 
kommunikationskanalen (som till exempel kan ske med elektriska impulser i en kabel eller 
med ljus i en trådlös överföring) till mottagaren, hos mottagaren passerar meddelandet sedan 
varje lager innan det når det översta lagret. Varje lager bearbetar informationen för att kunna 
skicka den vidare till nästa instans [42].

Den vanligaste modellen för detta är den så kallade OSI-modellen (Open systems 
interconnection) som är en vedertagen abstrakt modell. Den består av sju lager: Application, 
Presentation, Session, Transport, Network, Data link och Physical. OSI-modellen fungerar 
som ett ramverk och inte som strikta definitioner för hur varje lager ska vara uppbyggt [ibid]. 
Figur 5 visar OSI-modellen och dess olika lager. OSI-modellen genomsyrar stor del av all 
datorkommunikation, så även för detta arbetes problemområde, exempelvis vad gäller 
valmöjligheter för externa anslutningar till medicintekniska apparater och IT-system samt hur 
meddelandena som skickas ska se ut. HL7:s namn, Health level seven, anspelar på att de 
standardiserar för det sjunde lagret, ”Application”.
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3.7.3 Standarder för extern kommunikation
Följande standarder kan användas för extern kommunikation mellan olika apparater:

 RS-232 är en gammal, välbeprövad standard som används för seriell kommunikation. 
Seriell kommunikation innebär att man skickar en bit (0 eller 1) i taget till skillnad 
från parallell kommunikation där man kan skicka flera bitar parallellt på olika sladdar. 
RS-232 är begränsad till att bara omfatta en sändare och en mottagare. Standarden 
specificerar bland annat spänningsnivåer för signalerna, protokoll och den fysiska 
kontakten [47]. I OSI-modellen är RS-232 ett av flera alternativ i lagret längst ned, 
”Physical”. 

 Ethernet är en IEEE-standard (IEEE 802.3) som används för nätverkskommunikation i 
lokala nätverk, så kallade LAN (Local area network). Ett faktum som gör Ethernet 
lämplig för detta är att nätverket enkelt kan utsträckas till att omfatta flera datorer. 
Man är alltså inte begränsad till bara två datorer som för RS-232. Varje dator i 
nätverket kan kommunicera med vilken annan dator inom nätverket som helst. 
Maximala överföringshastigheterna för Ethernet är mycket högre än för RS-232. 
Ethernet omfattar ”Physical” och delvis även ”Data link” i OSI-modellen [42].

 USB (Universal serial bus) är en populär standard för anslutning av externa enheter 
via kabel. För persondatorer har den en stark ställning och har i princip utkonkurrerat 
andra seriella och parallella anslutningar. Man kan ansluta upp till 127 enheter i ett 
system, men ju fler anslutna enheter desto långsammare överföringshastigheter 
eftersom alla anslutna delar på överföringskapaciteten [48]. 

 Trådlös kommunikation är mycket önskvärt i bärbara medicintekniska produkter, till 
exempel sådana som används i hemsjukvård. För patienter som är inlagda på sjukhus
finns inte samma behov av trådlös kommunikation, där klarar man sig ofta med 
sladdbaserad överföring. Följande tre tekniker är några av de populäraste teknikerna 
idag för trådlös överföring:

o IrDA (Infrared data association) är namnet på en organisation som står 
bakom en standard som också kallas IrDA. Denna standard baseras på 
kommunikation med infrarött ljus och omfattar ett flertal olika 
specifikationer för att åstadkomma detta. Standarden är skapad för 
kommunikation på avstånd på upp till en meter [49]. 

o IEEE 802.11 WLAN (Wireless local area network) är en uppsättning 
standarder för trådlös nätverkskommunikation som använder radiovågor för 
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kommunikation mellan enheterna. WLAN kan klara avstånd upp till 150 
meter [42].

o Bluetooth är ytterligare en standard för trådlös kommunikation som baseras 
på radiovågor. Den används oftast för kommunikation på avstånd upp till tio 
meter [50]. 

3.8 Lagar och regler
Områdena medicinsk teknik och hälso- och sjukvård är väl reglerade både på svensk nivå och 
på europanivå. Här i bakgrundskapitlet beskrivs skillnaden på vanliga begrepp som 
förekommer i rapporten, dessutom listas lagarna, föreskrifterna och förordningarna och deras 
innebörd redovisas kort. Närmare beskrivningar av dessa samt tolkningar av dem finns i 
kapitel 4.3-4.7. Nedanstående begrepp är viktiga att känna till och inse skillnaden av.

 Direktiv är riktade till EU:s medlemsländer som ska stifta nationella lagar som 
uppfyller de krav som finns i direktivet. Lagarna måste stiftas inom en angiven tid som 
finns noterad i direktivet.

 Föreskrifter är rättsligt bindande och reglerar enskildas och myndigheters agerande. 
Föreskrifter kan utfärdas av riksdagen, regeringen eller myndighet. 

 Förordningar är beslutade av regeringen till skillnad från lagar som är beslutade av 
riksdagen.

Tabell 1 är en sammanställning av de lagar och regler som berör rapportens problemområde. 

Tabell 1 Lagar och regler som berör rapportens problemområde

Namn Omfattning
Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter

Har stor påverkan eftersom medlemsstaterna 
måste stifta nationella lagar som införlivar 
reglerna och kraven i direktivet.

Direktiv 2007/47/EG Senaste uppdateringen av ovanstående 
direktiv. Innehåller revideringar av tidigare 
formuleringar i direktivet.

Lag om medicintekniska produkter 
(1993:584)

Införlivar reglerna som är fastställda i EG-
direktivet om medicintekniska produkter.

Patientjournallagen (1985:562) Reglerar hanteringen och dokumentations-
kraven som gäller för patientjournalförande.

Personuppgiftslagen (1998:204) Reglerar hur personuppgifter får användas.
Lag om vårdregister (1998:544), även kallad 
vårdregisterlagen

Reglerar behandlingen av personuppgifter för 
IT-system i vården. För personuppgifts-
behandling som inte finns med i vårdregister-
lagen gäller personuppgiftslagen.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Fastställer att vården ska uppfylla kraven för 
”god vård” med mera.

Förslag till Patientdatalag, för närvarande 
finns den endast som en offentlig utredning 
(SOU 2006:82)

Tar upp hanteringen av personuppgifter i 
hälso- och sjukvården. Är tänkt att ersätta 
patientjournallagen och vårdregisterlagen och 
utöka personuppgiftslagen.

Läkemedelsverkets föreskrifter om 
medicintekniska produkter (LVFS 2003:11)

Anger bland annat de väsentliga krav som 
ställs på medicintekniska produkter och som 
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från början är fastställda i EG-direktivet om 
medicintekniska produkter.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om användning och egentillverkning av 
medicintekniska produkter i hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2001:12)

Specificerar vad som gäller för användning 
och egentillverkning av medicintekniska 
produkter inom vården.

För närvarande arbetar Socialstyrelsen med 
nya föreskrifter som kommer att ersätta 
SOSFS 2001:12. Nu är föreskrifterna ute på 
remiss och enligt Bengt Lindberg, 
Socialstyrelsen väntas detta arbete bli klart 
under 2008.

I tillämpningsområdet för föreskrifterna ingår 
bland annat informationssystem som är 
anslutna till medicintekniska produkter. 
Regler för användandet av sådana produkter 
samt ansvarsfrågor kring dessa tas upp. Detta 
är något som inte finns i SOSFS 2001:12. 

Socialstyrelsens föreskrifter om 
ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
(SOSFS 2005:12)

Anger vad som gäller för vårdens 
kvalitetsarbete.

Förordningen om medicintekniska produkter 
(1993:876)

Fastställer Läkemedelsverkets och 
Socialstyrelsens roller vad det gäller 
medicintekniska produkter.

Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Fastställer vad som gäller när till exempel ett 
landsting ska köpa varor och tjänster.
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4 Resultat
Detta kapitel beskriver de resultat som arbetet har gett. Först behandlas resultaten av 
studiebesöket. Sedan redovisas mer detaljerat de lagar som reglerar problemområdet. 
Därefter belyses två frågeställningar om informationsbehandling respektive ansvars-
fördelning och hur de regleras av lagstiftningen. Sist återkopplas resultaten till Fenix.

4.1 Resultat av studiebesöket
Studiebesöket på intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping resulterande 
i följande avsnitt.

4.1.1 Motivering till valet av Prismaflex
Anledningen till att valet föll på dialysapparaten Gambro Prismaflex beror huvudsakligen på 
följande punkter:

 Vid studiebesöket svarade de tillfrågade sjuksköterskorna att de gärna hade sett att just 
informationen från Prismaflex kunde föras över automatiskt till Fenix. 

 En av produkterna som används där är en övervakningsmonitor som heter Siemens 
SC 9000XL. Dock är den på väg ut från IVA, Ryhov och kommer att ersättas inom ett 
par års tid. Den övriga IVA-utrustningen som visades för oss är nyare och inte på väg 
ut inom överskådlig framtid. Att den är på väg att fasas ut gör att den inte var aktuell 
att välja att studera närmare.

 Dialysbehandling på IVA krävs i regel inte för en typisk patient, till skillnad från 
användandet av övervakningsmonitor, respirator och sprutpump. Detta har gjort att 
man på IVA, Ryhov, noterar information angående dialysbehandling på ett separat 
papper och inte i det dokument där övrig patientinformation (inklusive uppgifter från 
övervakningsmonitorer, respiratorer och sprutpumpar) antecknas. Det dokument där 
nyss nämnda uppgifter antecknas är ett utvikbart papper som, med fram- och baksida 
inräknade, omfattar sex A4-sidor. Däremot är dokumentet som hanterar IVA-dialys 
mindre och omfattar endast ett A4-ark med fram- och baksida. För att lyckas ersätta 
det stora patientdokumentet krävs att man integrerar informationen från alla tre 
apparater vars information antecknas där. För att skapa nytta för vården behöver man i 
fallet med Prismaflex alltså bara integrera denna enda apparat istället för tre stycken 
samtidigt.

4.1.2 Information som sparas
Den information som man önskar spara för intensivvårdsdialys är listad i Tabell 2. I dagsläget 
avläser man skärmen på dialysapparaten 1 gång/h och noterar dessa värden på IVA-
dialysdokumentet som beskrevs ovan.

Tabell 2 Den information som sparas i samband med intensivvårdsdialys

Parameter Innebörd
Blodflöde Inställning av hur mycket blod som tas från patienten. 

Anges i ml/min.
Ersättning Inställning av hur mycket ersättningsvätska som ges till 
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patienten. Anges i ml/h.
PBP – Pre blodpump Inställning av hur mycket vätska som tillförs före 

blodpump och filter. Anges i ml/h.
Dialysvätska Inställning av hur mycket dialysvätska som används i 

behandlingen. Anges i ml/h.
Dragning Inställning av hur mycket vätska som ska dras från 

patienten. Anges i ml/h.
Faktisk dragning Den faktiska mängd vätska som dragits från patienten. 

Anges i ml/h.
Total dragning/dygn Den totala dragningen/dygn bygger på den faktiska 

dragningen. Anges i ml/dygn.
Utflödestryck Avläst tryck. Anges i mmHg.
Filtertryck Avläst tryck. Anges i mmHg.
Avflödestryck Avläst tryck. Anges i mmHg.
Återflödestryck Avläst tryck. Anges i mmHg. 
Tryckfall/TMP Avläst tryck. Mäter trycket över membranet. Anges i 

mmHg.
Delta-P-filter Avläst tryck. Indikerar att filtret börjar koagulera. Anges i 

mmHg.

4.2 Standarder för integrationen
För integrationen mellan den medicintekniska utrustningen och IT-system finns en tillämplig 
standard.

4.2.1 CEN ISO/IEEE 11073
Denna standard är resultatet av gemensamt arbete mellan ISO, IEEE och CEN, vilket har gjort 
att den har fått stor genomslagskraft internationellt. Det är också den enda standarden för 
integration mellan medicinteknisk utrustning och IT-system [40]. Den är framtagen i första 
hand för intensivvårdsutrustning, men under senare år har den börjat tillämpas även för andra 
områden, bland annat hemsjukvård. Denna standardfamilj är en sammanslagning av tidigare 
standarder som har utvecklats av nyss nämnda organisationer. De tidigare standarder som har 
infogats i X73 är ENV 13734 Vital och ENV 13735 Intermed samt IEEE P1073 [51]. X73 är 
framtagen i nära samarbete med andra standardiseringsorganisationer vars arbete relaterar till 
X73, till exempel HL7, DICOM, IrDA, IEEE 802 [40].

Standarden benämns olika på olika nivåer:
- På internationell nivå heter den ISO/IEEE 11073 Health informatics - Point-of-care 

medical device communication. 
- På europeisk nivå heter den EN ISO 11073 Health informatics - Point-of-care medical 

device communication.
- På svensk nivå heter den SS-EN ISO 11073 Hälso- och sjukvårdsinformatik –

Kommunikation med medicinteknisk utrustning i direkt patientvård. 
- Generellt benämns den ofta X73 och det är också den benämning som används 

framöver i denna rapport.
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Syftet med standarden är:
1. ”Provide real-time plug-and-play interoperability for patient-connected medical 

devices;
2. Facilitate efficient exchange of vital signs and medical device data, acquired at the 

point-of-care, in all health care environments.” [40]

En fördel med X73 är att den behandlar alla lager i OSI-modellen, ändå från det lägsta 
”Physical” till det översta ”Application” [40], till skillnad från till exempel HL7 som bara 
omfattar det sjunde lagret. Detta innebär framför allt att X73 kan betraktas som en heltäck-
ande standard.  Figur 6 visar hur X73 relaterar till OSI-modellens olika lager och vilka delar 
av standarden som täcker in de olika lagren i OSI-modellen [36]. Längst till vänster visas 
OSI-modellens olika lager, bredvid visas de standarder som från början slogs ihop till X73, 
till höger om dem finns dagens formella beteckningar på standarden, och allra längst till höger 
finns de generella namnen på standarden och dess delar.

Figur 6 X73 och dess relation till OSI-modellen. Figuren visar också de olika benämningar som används 
för standarden i olika sammanhang.

Nedan beskrivs X73-familjens koppling till OSI-modellen närmare. Det är inte strikt nöd-
vändigt att implementera sin lösning så att ett lager bara kan kommunicera med dess grann-
lager. Lagren kan grupperas så att en samling funktioner täcker in uppgifter i flera lager [52]. 

 Del 1 (generell beteckning: X73-1X) är kopplad till det översta lagret ”Application” i 
OSI-modellen. Den tar upp syntax och semantik för meddelandena som ska skickas 
mellan den medicintekniska utrustningen och IT-systemet. Denna del innehåller också 
en omfattande nomenklatur som består av begrepp för medicintekniska apparater 
(exempelvis dialysutrustning), mätenheter, människokroppen, larm med mera. 
Dessutom innehåller den en modell som kallas DIM (Domain information model) som 
är en objektorienterad modell, se nedan, för att representera olika begrepp som till 
exempel patienten själv, patientens tillstånd, kommunikationen mellan apparaten och 
det externa IT-systemet [36]. 

o Objektorienterade modeller är ett vanligt begrepp inom dataprogrammering 
och det innebär att man i programkoden skapar objekt för att modellera 
saker och ting från verkligheten. En viktig egenskap är att objekt kan ärva 
egenskaper av överordnade objekt [53].

 Del 2 (X73-2X) omfattar lager 5-6 och delvis 7 i OSI-modellen. Syftet med denna del 
är att åstadkomma kommunikation och utbyte av de uppgifter som specificerades i del 
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1. Bland annat får tillverkaren välja om den medicintekniska apparaten ska skicka sina 
data till IT-systemet endast på begäran, eller om den ska skicka data när något har 
förändrats hos den [36]. När två enheter kommunicerar med varandra, till exempel en 
dialysapparat (i detta sammanhang kallad agent) och ett IT-system (manager), kommer 
agenten att skicka information till managern som tolkar och agerar utifrån 
informationen. Dock kan IT-systemet ta rollen som agent om den kommunicerar med 
exempelvis en server som då blir manager [52, 54].

o I datatekniska sammanhang är detta analogt med så kallade client-server-
modeller vilket i sin enklaste form innebär att en dator (i detta sammanhang 
kallad client eller klient) efterfrågar något från en annan dator (server) som 
behandlar klientens ärende och sedan skickar tillbaka ett svar [42].

 Del 3 (X73-3X) innehåller beskrivningar för de lägsta lagren i OSI-modellen. En stor 
valmöjlighet är den mellan trådlös kommunikation eller ej. Tanken är att X73 ska 
bygga på befintliga välkända kommunikationsstandarder. För närvarande är dock RS-
232 och IrDA de enda standarder för detta som stöds av X73. Troligtvis kommer 
trådlösa tekniker och andra kabeltekniker att användas mer och mer i medicintekniska 
produkter, därför arbetar ett flertal arbetsgrupper inom ISO/IEEE med sådana frågor 
[51]. IrDA har vissa svagheter, exempelvis är kommunikationen störningskänslig för 
ljus från andra ljuskällor och den har kort räckvidd, den klarar av avstånd på cirka 1 
meter [52]. 

Övriga delar i standarden standardiserar bland annat hur informationsutbyte mellan enheter 
som befinner sig i olika nätverk ska ske (del 5, X73-5X) samt frågor kring informations-
överföring mellan olika protokoll i ”Application”, till exempel att skapa en brygga mellan 
HL7 och X73 (del 6, X73-6X) [36].

X73 har fått kritik för att vara alltför komplex och att den inte används i någon större omfatt-
ning bland tillverkarna [16]. Melvin Reynolds, vice ordförande i CEN TC 251, meddelar i ett 
e-mail till mig att X73 visserligen är komplex, men att den är så enkel som ett komplext ämne 
kan bli. I en tidningsartikel förutspås dock att om inte tillverkarna vill använda X73 kommer 
”vanliga” IT-standarder att användas även på detta område och således konkurrera ut X73 
[55]. Det är alltså en svår balansgång mellan att få standarden tillräckligt omfattande så att 
den täcker in alla tänkbara situationer och användningsområden, men att den samtidigt inte 
blir så stor att storleken avskräcker tillverkare från att använda den. I en studie som har gjorts 
för att tillämpa X73 fann man att den är möjlig att tillämpa och att den är förståelig på en 
rimlig nivå, dock efterlyses riktlinjer för hur man ska tillämpa standarderna i X73-familjen 
[54].

Att åstadkomma plug-and-play utan att meddelandeformaten är standardiserade är en stor 
utmaning och vissa forskare menar att det är omöjligt utan standarder [36]. Att plug-and-play 
är önskvärt i intensivvården inses lätt genom följande exempel: om en respirator inte fungerar 
ska man snabbt kunna koppla bort den och sätta in en annan som då ska fungera direkt. Ingen 
extra tid ska behöva läggas på initialisering och konfigurering. Försök som har gjorts har fått 
plug-and-play att fungera som det är tänkt, vilket visar att det är fullt möjligt att uppnå dessa 
egenskaper genom att tillämpa X73 [52].

Gambro tillämpar inte X73 för Prismaflex utan de har ett eget protokoll de använder sig av. 
Vad gäller möjligheterna för extern kommunikation står valet mellan RS-232 och Ethernet.
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4.3 Medicintekniska direktiv
Det finns tre olika EG-direktiv som berör medicintekniska produkter:

 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation,
 93/42/EEG om medicintekniska produkter och
 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter är det av ovanstående direktiv som är 
aktuellt för mitt arbete, de övriga behandlas ej.

Centralt för direktivet 93/42/EEG är frågor kring fri rörlighet för medicintekniska produkter i 
EU och EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen i vilken Norge, Island, Liechtenstein 
och Schweiz ingår) [56]. I detta direktiv tas bland annat följande saker upp: riskklassificering 
av medicintekniska produkter, CE-märkning, standardisering, krav för att minska riskerna för 
alla som hanterar eller berörs av dessa produkter [57]. 

Genom åren har direktivet uppdaterats ett antal gånger. I september 2007 antogs direktivet 
2007/47/EG, vilket är ett direktiv som bland annat förnyar vissa formuleringar i 93/42/EEG. 
Definitionen av en medicinteknisk produkt har exempelvis fått en delvis ny formulering, se 
kapitel 4.3.2. Alla medlemsstater ska anta alla nödvändiga lagar och förordningar som krävs 
för att följa detta direktiv senast den 21 december 2008, bestämmelserna ska sedan gälla från 
och med den 21 mars 2010 [58].

4.3.1 Direktivets inverkan på svensk lag
Eftersom Sverige är medlem i EU ligger EG-direktivet om medicintekniska produkter till 
grund för den svenska lagstiftningen på området. Det är lagen om medicintekniska produkter 
samt föreskrifter från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen som införlivar direktivets krav 
för svensk del. Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 
2003:11) är en mycket viktig del i detta. Där återfinns till exempel de väsentliga krav som 
medicintekniska produkter måste uppfylla för att få släppas ut på den gemensamma 
marknaden. Dessa krav handlar om olika aspekter på produktens säkerhet, riskminimering vid 
användande av densamma, krav på dokumentation och dylikt.

4.3.2 Definition av medicinteknisk produkt
Definitionen av en medicinteknisk produkt enligt EG-direktivet 93/42/EEG lyder:

”medicinteknisk produkt: instrument, apparat, anordning, programvara, 
material eller annan artikel, vare sig den används enskilt eller i kombinationer, 
inklusive programvara som enligt tillverkaren specifikt är avsedd att användas 
för diagnostiska och/eller terapeutiska ändamål och som krävs för att produkten 
skall kunna användas på rätt sätt enligt tillverkarens anvisningar, och som 
tillverkaren avsett för användning för människor vid: [58, s 29]

- diagnos, profylax, övervakning, behandling eller lindring av 
sjukdom,

- diagnos, övervakning, behandling, lindring eller kompensation 
för en skada eller ett funktionshinder,

- undersökning, utbyte eller ändring av anatomin eller av en 
fysiologisk process,
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- befruktningskontroll,

och som inte uppnår sin huvudsakliga, avsedda verkan i eller på 
människokroppen med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller 
metaboliska medel, men som kan understödjas i sin funktion av sådana medel.” 
[57]

Anledningen till de dubbla referenserna i citatet är att i 2007/47/EG fastslås att den inledande 
delen av definitionen av medicinteknisk produkt från tidigare direktiv ska ändras. Det som är 
nytt i den nya formuleringen är att programvara höjs upp och numera kan klassas som 
medicinteknisk produkt ifall den används för något av de angivna ändamålen. Då omfattas 
den av samma reglemente som gäller för övriga medicintekniska produkter. Programvara som 
inte används för något av dessa ändamål, men som ändå används i vården, räknas inte som en 
medicinteknisk produkt. Man kan notera att det är tillverkarens avsedda ändamål för 
användningen som avgör om en produkt ska klassas som en medicinteknisk produkt, inte 
användarens användning av densamma.

I lagen om medicintekniska produkter (1993:584) återfinns den svenska definitionen av en 
medicinteknisk produkt. Denna definition är dock inte samma som i citatet ovan, ingenting 
om programvara nämns alls i dagsläget. Lagen måste alltså uppdateras för att följa direktivets 
definition. 

4.3.3 Harmoniserade standarder
I fråga om standarder som knyter an till EG-direktiv i allmänhet finns en rad så kallade 
harmoniserade standarder. Enligt EG-direktiv 98/34/EG finns det tre europeiska 
organisationer som får utfärda sådana standarder, nämligen CEN, CENELEC och ETSI 
(European telecommunications standards institute). En harmoniserad standard är med andra 
ord även en europeisk standard, se kapitel 3.6.1. De harmoniserade standarderna måste 
införlivas på nationell nivå i medlemsstaterna och om det finns motstridiga nationella 
standarder ska dessa sluta tillämpas inom en viss given tid [59]. 

I direktiv 93/42/EEG specificeras de regler och väsentliga krav som medicintekniska 
produkter måste uppfylla för att få lanseras på marknaden. För svensk del återfinns de i LVFS 
2003:11. Där ges inga konkreta förslag på hur detta ska göras. Det kan man däremot få genom 
de harmoniserade standarderna. Att följa dessa standarder är inte tvingande, tillverkare kan 
själv välja andra sätt för att uppfylla kraven i direktiven. Dock gäller att om man tillämpar en 
harmoniserad standard medför det ”presumtion om överensstämmelse” med de väsentliga 
kraven [ibid].

Enligt 6 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling ska de tekniska specifikationer som 
tillhandahålls då exempelvis landsting planerar upphandling av varor och tjänster i första hand 
hänvisa till ”svensk standard som överensstämmer med europeisk standard”. Detta är ett 
tydligt exempel på att europeiska standarder har stort betydelsevärde vid offentlig 
upphandling.

4.3.4 Riskklassificering 
Alla medicintekniska produkter måste riskklassificeras. Det finns fyra olika klasser: I, IIa, IIb 
och III, där klass I betyder lägst risk och klass III högst risk, detta finns beskrivet i direktiv 
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93/42/EEG och för svensk del i LVFS 2003:11. Riskklasserna påverkar hur omfattande 
verifiering som produkten och tillverkningen av den måste genomgå innan den får släppas ut 
på marknaden. För en produkt i klass I räcker det med att tillverkaren gör en ”Försäkran om 
överensstämmelse”. För produkter i klass IIa, IIb och III krävs en mer omfattande kontroll av 
produkten eller produktionen. Tillverkaren måste då låta ett så kallat anmält organ granska 
tillverkarens kvalitetssystem.  I Sverige finns två anmälda organ för medicintekniska 
produkter: Intertek Semko AB, och SP (Sveriges provnings- och forskningsinstitut), dessa är 
ackrediterade av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) [60].

4.3.5 CE-märkning
Allmänt gäller att om det finns CE-märke (fr. Communauté europeenne, Europeiska 
gemenskapen) på en produkt visar det att produkten uppfyller de regler och krav som gäller 
enligt det eller de direktiv som är aktuella för denna produkttyp [59]. CE-märkningen säger 
till exempel inget om vilka standarder som produkten eller tillverkningen av produkten 
tillämpar. Tillverkaren själv ansvarar för att CE-märka sin produkt. Figur 7 visar CE-märkets 
utseende [61].

Figur 7 CE-märket

Enligt artikel 17 i 93/42/EEG gäller att alla medicintekniska produkter, utom de som klassas 
som specialanpassade eller ”avsedda för kliniska undersökningar”, ska vara försedda med CE-
märke när de släpps ut på marknaden om de uppfyller de väsentliga krav som ställs. Som togs 
upp i kapitel 4.3.2 kan alltså även programvara numera räknas som medicinteknisk produkt 
vilket innebär att även den ska vara CE-märkt för att få släppas ut på marknaden. 

4.4 Svensk lagstiftning
Det viktigaste innehållet i några av de lagar som berör problemområdet redovisas i detta 
avsnitt.

4.4.1 Hälso- och sjukvårdslagen 
I 2 a § hälso- och sjukvårdslagen fastslås att hälso- och sjukvården ska uppfylla kraven på 
”god vård”. Detta innebär bland annat att den ska hålla god kvalitet, bygga på respekt för 
patientens självbestämmande, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet, ske i 
samråd med patienten med mera. Dessa krav är alltså grundläggande och måste uppfyllas 
även om nya tekniska hjälpmedel introduceras.

4.4.2 Vårdregisterlagen
Vårdregisterlagen reglerar personuppgiftsbehandling som sker med IT-hjälpmedel inom 
vården. Enligt Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vårdregisterlagen, är 
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exempelvis datorbaserade patientjournaler ett vårdregister eftersom de används för 
dokumentation av vården av patienter [62]. Datainspektionen förtydligar vårdregisterlagens 
innebörd:

”I stort sett allting man gör med en personuppgift med hjälp av IT i ett 
vårdregister faller alltså under vårdregisterlagens bestämmelser. Det behöver 
inte vara fråga om ett register som är strukturerat i t.ex. bokstavsordning eller 
efter personnummer” [62, s 11]

Mer om vårdregisterlagen i kapitel 4.6.

4.4.3 Personuppgiftslagen
Definitionen av personuppgifter återfinns i 3 § personuppgiftslagen: ”All slags information 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.” Med behandling av 
personuppgifter menas enligt 2 § personuppgiftslagen de åtgärder som rör personuppgifter till 
exempel, insamling, lagring, bearbetning, användning, utlämnande, förstöring med mera, 
oavsett om det sker automatiskt eller inte.

Till patientdatalagen, se kapitel 4.4.4, föreslås att ”i landsting och kommuner skall den 
myndighet som utför en personuppgiftsbehandling vara personuppgiftsansvarig för den”
[63, s 198]. I nuläget finns inom hälso- och sjukvården ingen bestämmelse om person-
uppgiftsansvar, varken i vårdregisterlagen eller i någon annan författning, vilket innebär att 
det är personuppgiftslagens bestämmelser som gäller [63]. Enligt 9 § personuppgiftslagen 
gäller att den personuppgiftsansvarige ska se till att personuppgifter bara behandlas om det är 
lagligt, att de bara samlas in för särskilda ändamål, att de är adekvata och relevanta i 
förhållande till ändamålen samt att inte fler personuppgifter än nödvändigt behandlas. Det 
finns i nuläget osäkerhet för tolkningen av personuppgiftsansvar i vissa frågor som är i 
gränslandet mellan vårdregisterlagens bestämmelser och personuppgiftslagens dito. 

4.4.4 Förslag till patientdatalag
Den förra regeringen tillsatte i april 2003 en utredning, vilken benämns patientdata-
utredningen, som hade till uppgift att se över och utarbeta förslag inom ett antal områden 
inom hälso- och sjukvårdsområdet, bland annat hanteringen av personuppgifter. Utredningen 
resulterade i ett betänkande kallat Patientdatalag (SOU 2006:82) som presenterades i oktober 
2006 [63]. I betänkandet föreslås bland annat att patientjournallagen och vårdregisterlagen 
ersätts av den nya patientdatalagen. Patientdatalagen ska dessutom komplettera person-
uppgiftslagen. Syftet är att samla den gällande lagstiftningen i en och samma lag. Inget beslut 
om och i så fall när patientdatalagen träder i kraft är ännu taget.

4.5 Svenska myndigheters roll
Följande myndigheter är inblandade i hanteringen av frågorna som rör problemområdet:

 Läkemedelsverket är den myndighet som ansvarar för godkännande och kontroll av 
medicintekniska produkter. Läkemedelsverket har också tillsynsansvar för produkter 
och tillverkare av medicinteknisk utrustning. Detta innebär att de har en granskande 
och kontrollerande funktion samt uppföljning av incidenter där dylika produkter är 
inblandade med mera [64]. Läkemedelsverket kommer i egenskap av tillsyns-
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myndighet att informera tillverkare och leverantörer på den svenska marknaden att till 
exempel programvaran i den mån det är möjligt delas upp i delar, där ena delen 
uppfyller definitionen av en medicinteknisk produkt och den andra delen gör det inte. 
Läkemedelsverket uppmanar också tillverkare att det kan vara lämpligt att dessutom 
dela upp den förstnämnda delen av produkten i olika risknivåer ifall detta är möjligt 
[65].

 Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för användningen av medicintekniska produkter. I 
förordning (1993:876) fastställs tillsynsansvaret för Läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen.

 Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling [66]. Detta 
innebär att de arbetar med både personuppgiftslagen och vårdregisterlagen med flera.

Figur 8 visar sambanden mellan de inblandade myndigheterna, lagarna, medicinteknisk 
utrustning, IT-system och vård.

Medicinteknisk

utrustning
IT-system

Vård
Vården är 
beroende av 
medicinteknisk 
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IT-system 
underlättar 
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Patientjournallagen

Vårdregisterlagen
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Figur 8 Översikt över sambandet mellan den medicintekniska utrustningen, IT-systemen, vården och de 
viktigaste av de inblandade lagarna samt vilka myndigheter som är inblandade

4.6 Vilken slags information vill man integrera? 
I fråga om integration mellan medicinteknisk utrustning och IT-system är personuppgifter 
aktuella. Därför måste det klargöras och belysas vad som gäller i fråga om personuppgifts-
behandling i vården. Denna frågeställning regleras idag av personuppgiftslagen och vård-
registerlagen, dock finns förslag på ändringar av dessa bestämmelser i patientdatalagen.
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4.6.1 Ändamål för personuppgiftsbehandling
För personuppgiftsbehandling som gäller vårdregister regleras detta i första hand av 
vårdregisterlagen, annars gäller personuppgiftslagen. De ändamål för vilka man får behandla 
personuppgifter finns i 3 och 4 §§ vårdregisterlagen, 

”3 § Personuppgifter i ett vårdregister får behandlas för dokumentation av 
vården av patienter eller för sådan administration som rör patienter och som 
syftar till att bereda vård i enskilda fall. Behandling av personuppgifter får även 
utföras för den ekonomiadministration som föranleds av vård i enskilda fall.

4 § Personuppgifter i ett vårdregister får, utöver vad som anges i 3 §, behandlas 
för följande ändamål:
1. framställning av statistik,
2. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration på 
verksamhetsområdet, och
3. uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.”

Ett ändamål som inte tas upp i vårdregisterlagen är forskning. Däremot kan uppgifter få 
användas för forskningsändamål. I 9 § personuppgiftslagen anges att ”personuppgifter ska 
inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades 
in” och i samma paragraf anges att behandling av personuppgifter för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga ändamål inte anses vara oförenliga med de ändamål för vilka uppgifterna 
samlades in.

Enligt patientdatautredningen finns tänkbara fall som hamnar utanför dessa lagars omfattning, 
därför syftar den nya patientdatalagen till att innehålla en uttömmande beskrivning av de 
ändamål för vilka man får behandla personuppgifter i vården. Det föreslås i betänkandet till 
patientdatalagen att behandling av personuppgifter inom vården måste vara förenlig med 
något av följande ändamål:

”1. patientjournalföring och annan dokumentation som behövs i och för vården 
av patienter eller som behövs för administration som rör patienter och som 
syftar till att bereda vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i 
enskilda fall (Vårddokumentation),
2. utförande av annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan 
författning,
3. systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av hälso- och sjukvårdens 
kvalitet (Kvalitetssäkring),
4. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av hälso- och 
sjukvårdsverksamheten och
5. framställning av statistik rörande hälso- och sjukvård

Dessutom får personuppgifter som behandlas för ändamål enligt punkterna 1–5 
behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med 
lag eller förordning. I övrigt gäller den s.k. finalitetsprincipen i 9 § första 
stycket d personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av insamlade 
personuppgifter för ett nytt ändamål.” [63, s 171-172]
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Finalitetsprincipen som nämns i citatet och återfinns i 9 § personuppgiftslagen säger att: ”Den 
personuppgiftsansvarige skall se till att /…/ personuppgifter inte behandlas för något 
ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in”.

Patientdatautredningen föreslår alltså en tydligare definition för vad man får använda 
personuppgifter till jämfört med den något splittrade lagstiftning som gäller idag. Om man 
jämför punkt för punkt vilka ändamål som tas upp i de nuvarande lagarna och jämför med det 
som föreslås av patientdatautredningen finner man att begreppen ”planering” och ”tillsyn” har 
tillkommit. I övrigt är ändamålen i princip samma, om än något omformulerade. Att 
ändamålen är bestämda är av stor betydelse för den personliga integriteten, det vill säga att 
patienten vet vad dennes personuppgifter kan komma att användas till.

4.6.2 Journalhandlingar
I 2 § patientjournallagen definieras begreppen patientjournal och journalhandling enligt 
nedanstående formulering. 

”Med patientjournal avses i denna lag de anteckningar som görs och de handlingar 
som upprättas eller inkommer i samband med vården och som innehåller uppgifter om 
patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden och om vårdåtgärder 
(journalhandlingar).

Som journalhandling anses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.”

I fallet med dialysinformationen som man vill spara räknas den som journalhandling eftersom 
den uppfyller kravet i ovanstående definition. Att integrera medicinteknisk utrustning och 
elektroniska patientjournaler är troligtvis det största användningsområdet vad det gäller 
integration eftersom hälso- och sjukvården är skyldiga att föra patientjournal för varje patient.

I förslaget till patientdatalag är innehållet i definitionerna av ”patientjournal” och ”journal-
handling” i princip samma som i patientjournallagen. Däremot är definitionerna av de båda 
begreppen i förslaget till patientdatalagen tydligt åtskilda, till skillnad från nu där 
definitionerna flyter ihop med varandra.

4.6.3 Samtycke till personuppgiftsbehandling
Enligt 10 § personuppgiftslagen får man om det finns en rättslig skyldighet, till exempel 
patientjournalföring, behandla personuppgifter utan den enskildes samtycke till behandlingen. 
I fråga om känsliga uppgifter, vilket omfattar bland annat hälsa, får dessa behandlas för hälso-
och sjukvårdsändamål om det är nödvändigt för bland annat vård eller behandling eller 
administration av hälso- och sjukvård enligt 18 § personuppgiftslagen. Vad det gäller 
vårdregister krävs inte heller den enskildes samtycke för den personuppgiftsbehandlingen, 
även om detta inte uttrycks i klartext i vårdregisterlagen [63].

4.7 Vem har ansvaret?
Ansvarsfrågan för integrationen och informationsöverföringen är inte alldeles enkel att 
besvara, men den är väldigt viktig i ett helhetsperspektiv.
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4.7.1 Ansvar för integrerade system
Följande citat från Läkemedelsverkets hemsida klargör deras och Socialstyrelsens inställning i 
frågan om tillverkarens och vårdgivarens ansvar. 

 ”Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets utgångspunkt, vad beträffar såväl 
apparatur som mjukvara som tillverkas för att användas i klinisk verksamhet i 
hälso- och sjukvården, är att ansvaret är delat mellan tillverkare och 
vårdgivare. Tillverkaren tar ansvar för säkerheten i sina produkter innan de 
släpps på marknaden. Vårdgivaren tar ansvar för att implementering, 
integration och förvaltning av medicinteknisk apparatur, program och system 
bedrivs systematiskt inom ramen för ett ledningssystem som bland annat 
innefattar krav på riskanalyser, testning och dokumentation.” [65]

Både tillverkaren och vårdgivaren måste alltså ta ansvar för sina respektive områden. I citatet 
tas det upp att det är vårdgivaren som har ansvaret för integration av olika produkter och att 
det sker inom ramen för ett ledningssystem. Det är Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 
2005:12 som reglerar detta. I 1 kap. 2 § definieras där att ett ledningssystem är ett ”system för 
att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten och ställa upp mål samt för att 
uppnå dessa mål”.

Dessutom har Läkemedelsverket och Socialstyrelsen gemensamt gått ut och förtydligat krav 
på system som ska integreras eller kommunicera med system. Följande punkter åsyftas: 

 ”Gränssnitt ska vara definierade antingen genom standardiserade 
format eller genom uppräkning av sådana system som tillverkaren har 
konstaterat vara kompatibla.

 System ska vara skyddade mot virusangrepp utan att validering blir 
ogiltig.

 Det aktuella systemet ska inte störa andra system.
 Om kommunikationskanaler och länkar inte är egna tillbehör utan t ex 

befintliga lokala nätverk, Internet, telenät, kabel etc., som man har mer 
eller mindre inblick i eller kontroll över, bör dessa betraktas som ett 
försörjningssystem. Tillverkaren måste då ta hänsyn till svagheter genom 
en riskanalys av en sådan länk och ta ställning till vad som händer vid 
ett avbrott samt vid behov överväga åtgärd för att kompensera för 
kommunikationsbortfall.” [65]

Vad som gäller för försörjningssystem finns fastslaget i 7 § SOSFS 2005:12:
”Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för 
1. inköp av /…/ informationssystem (t.ex. tele och data) från leverantörer som är 
bedömda och godkända, och
2. säker användning och hantering av produkter, försörjningssystem och 
informationssystem.”

Säkerhet och stabilitet är alltså av yttersta vikt för all teknisk utrustning i vårdmiljön, både för 
hårdvara och för mjukvara och integrerade system får inte äventyra säkerheten.
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4.7.2 Att koppla ihop produkter från olika tillverkare
Enligt Mats Ohlson, Läkemedelsverket, gäller att om två tillverkare uttryckligen fastslår att 
deras produkter är kompatibla med varandra är ansvaret delat mellan dem. Var och en 
ansvarar för sin produkt. 

I och med att viss programvara numera uttryckligen betraktas som en medicinteknisk produkt, 
gäller samma regler för programvaran som för övriga medicintekniska produkter. Här är 
reglementet klart, osäkerheten infinner sig när dessa kopplas ihop med annan produkt som 
inte uppfyller direktivets definition. Vad det gäller programvara som inte är en medicinteknisk 
produkt glappar det i lagstiftningen om den kopplas ihop med medicinteknisk apparatur. 
Enligt Mats Ohlson regleras detta enbart av Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem 
för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12).

4.7.3 Ansvar vid användningen och egentillverkning
Som nämndes i kapitel 4.3.2 är det tillverkarens avsedda ändamål som styr om produkten är 
en medicinteknisk produkt eller ej. Hur produkten används i praktiken är en annan sak. 
Produkten ska användas på det sätt som användaren har avsett och som måste specificeras 
enligt LVFS 2003:11 för att få CE-märkas. Om produkten används på annat sätt gäller 
reglerna för egentillverkning eller betraktas användningen som felanvändning. 

Enligt Bengt Lindberg, Socialstyrelsen, är det vanligaste att vårdgivaren bygger ihop ett 
system. Visserligen kan de ingående produkterna i systemet komma från olika tillverkare, 
men det är vårdgivaren som kopplar samman dem och då räknas detta som ett egentillverkat 
system och reglerna för sådana gäller. Vårdgivaren får då det fulla ansvaret för det 
egentillverkade systemet. Med begreppet egentillverkad avses de produkter som konstrueras 
av en vårdgivare och som bara ska användas i den egna verksamheten. I Socialstyrelsens 
föreskrifter SOSFS 2001:12 återfinns de krav som gäller för egentillverkade medicintekniska 
produkter. Enligt 8 § SOSFS 2001:12 är kraven på egentillverkade produkter samma som för 
CE-märkta medicintekniska produkter, det vill säga att de väsentliga kraven från LVFS 
2003:11 ska vara uppfyllda.

Det finns ofta en oklarhet för vårdgivarna vad som gäller för de IT-system som har köpts in 
och vilka krav man kan förvänta sig att produkten håller och vilka krav som kan ställas på 
tillverkaren. Vårdgivaren har användaransvaret för systemet, men om systemet är bristfälligt, 
till exempel med otillräcklig dokumentation, uppstår stora problem, bland annat med att 
utföra en riskanalys [65]. 

4.7.4 Ansvar för uppdateringar
Om vården själva uppdaterar programvaror i den medicintekniska produkten gäller reglerna 
för egentillverkade produkter och då får vårdgivaren det fulla ansvaret för produkten [67]. 
Läkemedelsverket skriver angående detta att: 

”Om tillverkaren inte har för avsikt att sköta uppdateringar av sin produkt (och 
verifiera att den nya installationen fungerar) genom att installera säkerhetspatchar 
och/eller virusskydd kan den produkten inte anslutas till vårdinrättningens allmänna 
datanätverk.” [ibid]
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Det förespråkas också från Läkemedelsverkets sida att uppdateringar och byte av mjukvara 
ska regleras hårdare framöver än vad som hittills har skett genom att likställa det med 
nyanskaffning av mjukvara vilket då även omfattar saker som leveranskontroll och utbildning 
[65].

4.8 Resultatens kopplingar till Fenix
Vad beträffar Fenix kommer det inte att klassas som en medicinteknisk produkt eftersom det 
inte används för något av de ändamål som anges i definitionen. I Fenix kan man registrera 
operationskoder, anteckna när patient skrevs in på avdelningen och liknande, men dessa 
uppgifter används till exempel inte för att ställa diagnos eller för behandling. Detta innebär att 
Fenix inte ska CE-märkas eller lyda under lagarna och föreskrifterna för medicintekniska 
produkter. 

Fenix klassas som vårdregister och lyder därför under vårdregisterlagen. Fenix kan användas 
till alla de ändamål som anges av vårdregisterlagen, men det kan också användas i forsknings-
sammanhang genom att man avidentifierar personuppgifter så att de inte går att hänvisa till en 
specifik individ. 

I och med att intensivvårdsavdelningarna och deras respektive landsting själva bestämmer 
vilka medicintekniska apparater som ska användas, skulle till exempel Fenix behöva anpassas 
för varje avdelning och dess specifika uppsättning av medicintekniska apparater, om inte 
dessa apparater använder standardprotokoll för extern kommunikation. Detta innebär mycket 
merarbete jämfört med om alla medicintekniska apparater hade använt sig av ett gemensamt 
kommunikationsprotokoll. Då hade man kunnat skapa en generell mjukvarulösning för att 
integrera information från flera källor.
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5 Diskussion
Detta kapitel tar upp två stora frågeställningar för diskussion och belyser dem från olika 
vinklar. Sist i varje del presenteras författarens egna åsikter i respektive fråga. Dessutom 
diskuteras arbetets metodval och dess inverkan på resultatet. 

5.1 Varför finns det inte fler exempel idag på integrations-
lösningar?

Frågan om integration innehåller flera olika aktörer, vårdsidan (vårdpersonalen, de medicin-
tekniska avdelningarna, IT-avdelningarna samt de inköpsansvariga på landstingen) och
hårdvaru- och mjukvarutillverkare, vilket gör detta till ett mångfasetterat problemområde. 
Fungerande, stabil teknik är en väldigt viktig förutsättning för att integration ska fungera. 
Detta framkom vid mötet med Fenixkunderna, se kapitel 2.3, där många såg de stora 
poängerna med integration, men framför allt såg de att det är mycket svårt om det ska fungera 
i praktiken. Viss pessimism rådde över om det verkligen fungerar i praktiken och om det är 
värt att investera i. Om dock exempelvis Systeam arbetar vidare inom detta område och kan 
visa på fullt fungerande lösningar kommer eventuellt kunderna att ändra inställning. Sedan får 
man komma ihåg att det är ett relativt nytt område, vilket kanske kan förklara att införandet av 
integrationslösningar på svenska sjukhus inte har kommit så långt.

Något som kan ha påverkat införandet av integration är att den svenska och europeiska 
lagstiftningen har varit otydlig och inte alltid följt med teknikutvecklingen. Det finns i 
dagsläget vissa glapp och oklarheter i lagstiftningen, se kapitel 4.7.2-4.7.4, som måste 
åtgärdas. EG-direktivet om medicintekniska produkter säger att viss programvara som 
används i vården ska klassas som en medicinteknisk produkt, dock finns programvara som till 
exempel Fenix som inte uppfyller denna definition, men som används i vården och som man 
skulle vilja integrera med till exempel intensivvårdsutrustning. Här märker man alltså tydligt 
det glapp som finns och som enbart regleras av Socialstyrelsens föreskrifter om lednings-
system för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12).

Integration är inget ändamål i sig, vården klarar sig bra utan och detta faktum kan ha spelat in 
och saktat ner införandet av integrerade medicintekniska apparater. Dock kan integration 
medföra positiva förändringar, se kapitel 3.6.4, men då krävs det också att landstingen 
investerar i sådan teknik för att något ska ske. Landstingen måste kanske se vinsterna på 
längre sikt och se hur detta påverkar arbetssituationen och patientvården. I det korta 
tidsperspektivet finns inga direkta vinster att göra. 

5.1.1 Författarens åsikter
Att det inte finns så många exempel i nuläget beror inte på de tekniska förutsättningarna, utan 
troligen mer på att efterfrågan bland kunderna har varit låg. För om integration ska bli något 
som verkligen används i praktiken måste nog efterfrågan hos kunderna bli så stark att 
tillverkarna verkligen får tydliga incitament att bemöda sig med dessa saker. Uppenbarligen 
klarar sig vårdpersonalen utan integrerade medicintekniska apparater och IT-system, men om 
de börjar inse fördelarna med integration och argumenterar för vikten av det kanske det börjar 
efterfrågas vid upphandlingar av ny teknik. Mina stora betänkligheter är om det förhåller sig 
så att integration är önskvärt, men att ingen är villig att betala för det och så att säga ”ta 
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risken” att införa det. Det är trots allt relativt komplex teknik som ska samspela för att allt ska 
fungera. 

5.2 Vad krävs för att integrationslösningar ska bli vanligare?
För att integration ska bli vanligare krävs att man inser fördelarna av införandet av sådana 
lösningar. Flera undersökningar har visat på stora fördelar när medicinteknisk utrustning har 
integrerats med IT-system [12-14]. Några av de tydligaste fördelarna man kan se är tidsvinster 
och arbetsbesparingar i och med att tekniken tar över det som idag görs av människor, se 
kapitel 3.6.4. Integration leder också till mindre risk för mänskliga fel, dock medför det en 
risk för tekniska fel. Att det blir en sådan avvägning bör man alltså ha i åtanke. En annan 
fördel är att om man automatiskt kan samla in patientvärden finns möjligheter att spara precis 
all den patientinformation som man vill ha för vårdens skull. En mycket mer detaljerad bild 
av vården av en viss patient kan åstadkommas ifall detta önskas. 

Att det finns standarder, som är tillräckligt omfattande men utan att bli avskräckande, för 
integration är en viktig del vilket belyses av flera källor [16, 55]. En standard som X73 har 
stort politiskt inflytande i dagsläget eftersom den stöds av, samt samarbetar med, ledande 
europeiska och internationella standardiseringsorganisationer [40]. Så vitt jag vet finns det 
ingen exakt siffra på antalet produkter som tillämpar denna standard. Delade meningar råder 
om detta, där vissa hävdar att det inte finns några produkter som till fullo är kompatibla med 
X73 [54], medan Melvin Reynolds skrev i ett e-mail till mig att den är ”vida använd av de 
stora tillverkarna”. 

X73 har flera fördelar, bland annat att den täcker in alla lager i OSI-modellen [40], vilket gör 
den till en heltäckande standard, men den behöver till exempel uppdateras så att den stödjer 
fler standardtekniker för extern kommunikation [54]. Exempelvis vore det förmodligen bra 
om den stödde USB, Ethernet samt fler tekniker för trådlös kommunikation än vad som idag 
är fallet. 

En standard är inte tvingande att tillämpa, företag kan välja egna lösningsvägar för sina 
produkter. För medicintekniska produkter finns dock ett antal väsentliga krav som dessa 
produkter måste uppfylla. Dessa krav är ursprungligen listade i EG-direktivet 93/42/EEG och 
finns för svensk del i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11. En harmoniserad 
standard är framtagen just för att överensstämma med de väsentliga kraven. Att tillämpa en 
sådan standard medför ”presumtion om överensstämmelse” med de väsentliga kraven. Det 
finns alltså stora poänger med att tillämpa en harmoniserad standard. Att tillämpa en standard 
ger dessutom fördelen att man kan konkurrera på större marknader och handel över gränser 
underlättas. Dessutom står det nämnt i lagen om offentlig upphandling att de tekniska 
specifikationerna i första hand ska hänvisa till sådana standarder.

De tekniska förutsättningarna för integration måste vara goda, både vad det gäller anslutnings-
möjligheter för extern utrustning hos de medicintekniska apparaterna och för de meddelande-
protokoll som dessa produkter använder. Tekniken är som beskrevs tidigare inte någon större 
flaskhals i sammanhanget, problemet är att få allt att fungera tillsammans i praktiken. För IT-
systemens del är skalbara system, semantisk och syntaktisk interoperabilitet och tydliga 
gränssnitt viktiga faktorer som påverkar helheten och hur användbart ett IT-system är för 
integration, se kapitel 3.7. Undersökningar där kompletta integrationslösningar har byggts har 
visat att det går att åstadkomma fullt fungerande lösningar, både utan standarder [15] och med 
användandet av X73 [54]. Tekniskt sett är alltså integration fullt genomförbart.
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CE-märkning av produkter är en viktig faktor som kan påverka införandet av integration i 
positiv riktning. Man får dock komma ihåg att det är tillverkarens skyldighet att se till att 
produkten uppfyller tillämpliga krav och att CE-märket finns på produkten. CE-märket 
betyder till exempel inte att vissa standarder är tillämpade eller att produkten är granskad av 
någon myndighet. För produkter i de högre riskklasserna krävs dock att ett anmält organ tas in 
för att genomföra en granskning och ge sitt godkännande. CE-märkningens stora fördel är att
köparen har vetskap om att produkten uppfyller de väsentliga krav som ställs på den. Detta 
gäller nu även programvara, dock finns programvara som används i vården som inte klassas 
som en medicinteknisk produkt och som alltså inte lyder under lagarna och reglerna för 
sådana och därmed inte ska förses med CE-märke, till exempel Fenix. Där är tänkbart att 
sådana fall kan komma att skapa viss förvirring om man inte är tydlig med vad som gäller för 
en viss produkt.

Om en viss produkt klassas som en medicinteknisk produkt är det också klart att det är 
Läkemedelsverket som har tillsynsansvaret på myndighetsnivå. Det innebär bland annat att de 
har en granskande och inspekterande funktion av tillverkare av medicintekniska produkter och 
att de följer upp olyckor och tillbud där sådana produkter varit inblandade [65]. Att det är 
fastställt vilken myndighet som har tillsynsansvaret bidrar till att skapa klarhet. Social-
styrelsen har tillsynsansvar för användningen av medicintekniska produkter och 
Datainspektionen har tillsynsansvar för personuppgiftsbehandling, se kapitel 4.5. 

Alla ansvarsfrågor kring integration måste definieras tydligare än vad som är gjort idag. Det 
måste stå klart vad som är tillverkarens, vårdgivarens och användarens ansvar. Vårdgivarna 
bör ställa tydliga krav vid upphandling så att det redan då står klart vilka ändamål produkten 
är avsedd för, hur den ska användas och vilka lagar och föreskrifter som är tillämpliga. Att 
lagstiftningen är tydlig och gärna samlad i en och samma lag är viktigt för att underlätta 
förståelsen av lagarna och att undvika missförstånd och gränsdragningsfall. 

Nog för att det talas positivt om integration och allmänna satsningar på IT i vården från flera 
håll, se kapitel 3.5.1, är det inga garantier för att något ska förändras, men sådana saker som 
den nationella IT-strategin och det senaste EG-direktivet har åtminstone satt fokus på frågor 
om IT i vården. Kanske måste vårdpersonalen och landstingen börja efterfråga den här 
tekniken. Alternativt kanske företagsvärlden kan gå i bräschen för denna utveckling och visa 
att integration kan fungera i praktiken och att det inte bara är fina ord som sägs i förbifarten. 

Det vore önskvärt om medicintekniska hårdvaru- och mjukvarutillverkare kunde gå samman 
och skapa ett nära samarbete för att profilera sig mot sina kunder med en integrationslösning 
som verkligen fungerar. En sak som drastiskt skulle kunna förändra införandet är om hela den 
medicintekniska branschen skulle göra gemensam sak och börja använda någon standard för 
detta, lämpligtvis X73 eftersom det är den ledande standarden i dagsläget. Då skulle man 
komma ifrån faktumet att många medicintekniska företag använder egna protokoll för 
kommunikation och anslutning till andra enheter och då skulle införandet av integration 
förenklas omedelbart. Viktiga tekniska egenskaper som plug-and-play skulle då också bli 
lättare att åstadkomma [36]. 

Integration av medicinteknisk utrustning och IT-system är ett stort område, och det omfattar 
långt mycket mer än bara Fenix, Prismaflex och IVA. Andra viktiga användningsområden är 
att automatiskt få in patientuppgifter i de elektroniska patientjournalsystem som används på 
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sjukhus och vårdcentraler. Ju längre utvecklingen kommer inom området desto fler 
användningsområden och stabilare tekniska lösningar kommer att dyka upp. 

5.2.1 Författarens åsikter
Eftersom detta område spänner över många olika delar och relativt skilda ämnen är det viktigt 
att man på ett enkelt sätt kan skaffa sig en överblick och förståelse för vad det innebär. Alla 
initiativ som förenklar för dem som är intresserade av området är av godo vare sig det handlar 
om en sådan sak som den nationella IT-strategin eller att den ledande standarden på området 
görs begriplig och förses med riktlinjer för tillämpning av den. De grundläggande faktorerna 
för att integrationslösningar ska bli vanligare i framtiden är nog att kunderna börjar efterfråga 
detta samt att företag visar på fungerande tekniska lösningar. Så vitt jag har sett finns det goda 
möjligheter till detta och integrationslösningar bör kunna bli relativt vanliga inom några års 
tid.

5.3 Metoddiskussion
Någon formell metod för arbetet har inte använts och därför är det inte helt säkert att 
resultaten hade blivit de samma om arbetet skulle göras på nytt. Främst är det frågan kring 
vilken information som vårdpersonalen helst vill ha överförd till Fenix som skulle kunna få ett 
annat svar om en annan intensivvårdsavdelning hade besökts. Dock har Gambro en stark 
ställning på marknaden för intensivvårdsdialys och förekommer sannolikt på många 
intensivvårdsavdelningar i Sverige, vilket gör att valet av Prismaflex ändå känns stabilt. 

Vad gäller avsnitten om lagar och regler har jag läst och tolkat texterna efter bästa förmåga. 
De centrala bitarna har jag citerat och finns återgivna i rapporten för att skapa tydlighet och 
försöka undvika missförstånd och misstolkningar. 

Ett stort antal källor har använts i rapporten vilket har sin grund i att problemområdet är brett 
samt att arbetet är en bakgrundsstudie och därför måste många källor studeras för att få en 
heltäckande bild. 
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6 Slutsatser
Detta kapitel redovisar arbetets slutsatser. Första delen återkopplar till arbetets syfte. Andra 
delen är mina slutsatser, baserade på frågorna i problemformuleringen. Till sist ger jag 
några förslag på ämnen som kan vara av intresse att studera i framtiden.

6.1 Återkoppling till syftet
Syftet med examensarbetet är att utreda vad som krävs för att man ska kunna överföra data 
automatiskt mellan en medicinteknisk apparat och ett IT-system. De allra mest grundläggande 
sakerna som krävs för integration är att man har en medicinteknisk apparat, en 
kommunikationskanal och ett IT-system, men för att integrationen ska fungera finns flera 
viktiga faktorer att beakta. 

Den medicintekniska apparaten måste ha stöd för kommunikation med externa enheter. 
Kommunikationskanalen måste stödjas av både den medicintekniska apparaten och IT-
systemet. Alternativt går kommunikationen via ett mellanled, till exempel en server, och inte 
direkt mellan den medicintekniska apparaten och IT-systemet. Kommunikationen kan ske 
trådlöst eller via kabel, vilket alternativ som väljs spelar ofta ingen större roll, även om man i 
vissa sammanhang föredrar det ena framför det andra. Olika tekniker för extern 
kommunikation har olika egenskaper till exempel vad det gäller hur många enheter som kan 
anslutas, dataöverföringshastigheter, räckvidd med mera. IT-systemet måste vara anpassat för 
att ta emot inkommande data och det måste också kunna tolka och använda dessa data för att 
kommunikationen ska vara meningsfull, så kallad interoperabilitet. I dessa sammanhang fyller 
standarder en viktig funktion. 

Standardiserade protokoll för meddelanden är en önskvärd, men inte nödvändig, byggsten för 
integration. Integration fungerar utan sådana standarder, men då får IT-systemet special-
anpassas för de olika protokoll som de olika medicintekniska apparaterna använder. Hur 
många medicintekniska apparater och IT-system som ingår i integrationskedjan kan variera 
från två och uppåt, men ju fler enheter som ingår desto större blir poängen med att använda 
standarder för att underlätta för alla parter och för att öka stabiliteten i lösningen.

För att få släppa en produkt som ska användas i den svenska hälso- och sjukvården på 
marknaden krävs att de svenska lagarna och reglerna för detta område följs. För närvarande 
arbetas det mycket inom svenska myndigheter för att uppdatera lagstiftningen för IT-system
som integreras med medicintekniska produkter.

En annan grundläggande sak är att man ser någon praktisk nytta för användarna av den 
medicintekniska utrustningen och IT-system. I detta arbete genomfördes ett studiebesök för 
att få reda på vilken information som var mest intressant att integrera med Fenix. I ett större 
perspektiv bör mer djupgående och bredare studier kring användarnas attityder och vilken 
nyttoeffekt de ser med integration göras.
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6.2 Vilken information är mest intressant för 
sjukvårdspersonalen att få överförd till Fenix?

Den information som är mest intressant är den som ges av Gambros dialysapparat Prismaflex, 
vilket framkom vid studiebesöket på intensivvårdsavdelningen på länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. Informationen är mycket viktig för vårdens skull och de på studiebesöket 
tillfrågade sjuksköterskorna var mycket positivt inställda till att integrera Prismaflex och 
Fenix. Övrig medicinteknisk utrustning som vi såg på studiebesöket var övervaknings-
monitorer, respiratorer och sprutpumpar. Att integrera dessa med Fenix är troligtvis inte 
svårare rent tekniskt än att integrera Prismaflex, men för att få full nytta krävs i så fall att man 
lyckas integrera alla tre samtidigt eftersom de i princip alltid används för varje patient, se 
kapitel 4.1.1. Prismaflex är alltså lämplig att börja med eftersom den ger en stor mängd viktig 
information, samtidigt som den är avgränsad från övrig medicinteknisk utrustning, och inte 
minst är den önskad av vårdpersonalen.

6.3 Vad består informationen av?
Denna fråga är givetvis direkt relaterad till svaret på föregående fråga. Informationen från 
Prismaflex består av en rad olika siffervärden varav vissa är direkta patientvärden och andra 
är apparatinställningar för bland annat tillförsel och borttagande av dialysvätska och blod 
samt ”dragning” av urin. Dessutom är det viktigt att spara de värden som beskriver olika 
tryck, till exempel utflödestryck och filtertryck. Den fullständiga listan på den Prismaflex-
information som idag sparas finns i kapitel 4.1.2. Det kan alltså vara både patientuppgifter, 
men även apparatinställningar och apparatavläsningar som man är intresserad av att spara. 

6.4 Hur kan informationen överföras till Fenix med hänvisning 
till standarder?

Standarder från CEN, CENELEC och ETSI är de som har störst betydelse eftersom de måste 
införlivas som nationella standarder hos EU:s medlemsländer. För produkter som regleras av 
EG-direktiv, däribland medicintekniska produkter, finns en rad harmoniserade standarder som 
är utarbetade för att man vid tillämpning av dem ska uppfylla de väsentliga kraven i 
motsvarande direktiv. Standarder är inte tvingande att använda, men det finns ofta starka skäl 
att göra det, bland annat vetskapen om att uppfylla krav från direktiv. Standarder främjar 
också handel och tekniskt samarbete över gränser. 

Den enda heltäckande standarden på integrationsområdet är ett internationellt samarbete 
mellan främst ISO, IEEE och CEN och den benämns ofta X73. Detta eftersom den har något 
varierande namn beroende på vilken nivå (svensk, europeisk eller internationell) man tittar på. 
X73 är införlivad som svensk standard av SIS och heter SS-EN ISO 11073 Hälso- och 
sjukvårdsinformatik – Kommunikation med medicinteknisk utrustning i direkt patientvård. 
X73-standardfamiljen specificerar kommunikation mellan medicinteknisk utrustning och 
externa IT-system och den täcker in alla lager i OSI-modellen, från den faktiska överföringen, 
där valmöjligheten står mellan RS-232 och IrDA, till beskrivningen av hur meddelandena som 
ska utbytas mellan apparaterna ska vara utformade. Detta är alltså den standard som för 
tillfället som är mest betydelsefull på området eftersom den stöds av de största 
standardiseringsorganisationerna. Dock används den inte för Prismaflex, för dess del står
valmöjligheterna mellan RS-232 och Ethernetanslutning för den externa kommunikationen.
För meddelandena som skickas från apparaten används ett eget protokoll.
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Andra populära tekniker istället för RS-232, Ethernet och IrDA är USB och olika former av 
trådlös överföring mellan enheter. Organisationerna bakom X73 arbetar för närvarande med 
att införliva fler befintliga standarder i X73-familjen. Detta för att det ska finnas fler 
valmöjligheter för extern kommunikation. Vid sidan av nyss nämnda standarder finns 
populära standarder som till exempel HL7 och DICOM som bara specificerar hur 
informationen som skickas mellan olika enheter ska se ut. Både HL7 och DICOM har ett nära 
samarbete med X73. 

Förutom standardiseringsorganisationer som utarbetar standarder finns organisationer som 
arbetar aktivt för att förespråka användandet av befintliga standarder och att ta fram riktlinjer 
för användningen av dessa. Exempel på detta är IHE som är inriktade mot sjukhusapparatur 
och Continua health alliance som arbetar med enklare bärbar medicinteknisk utrustning. 

6.5 Behöver informationen bearbetas?
Ja, Prismaflexinformationen måste bearbetas. Den måste konverteras från det protokoll som 
Prismaflex använder för sin externa kommunikation till det format som Fenix använder. 
Lyckas man felfritt med en sådan konvertering kommer informationen till sin fulla nytta och 
kan användas och lagras i Fenix. Här ser man också de stora vinsterna med standardprotokoll 
i och med att man då slipper konvertera informationen från varje enskild medicinteknisk 
apparat som ingår i den integrerade helheten. Syntaktisk och semantisk interoperabilitet är 
viktiga begrepp för att förklara problematiken om hantering av information. Syntaktisk 
interoperabilitet kan åstadkommas genom användning av gemensamma meddelandeprotokoll. 
Semantisk interoperabilitet kan i sin tur åstadkommas med gemensamma terminologier och 
gemensam begreppshantering. Interoperabilitetsbegreppen handlar alltså om att kunna förstå 
och använda informationen som man har fått sig tillsänd, både på en teknisk nivå och att IT-
systemet eller den medicintekniska produkten på en mer överordnad nivå kan begripa vad 
informationen betyder.

6.6 Vad säger aktuell lagstiftning och andra regler om 
automatisk informationsöverföring?

Den finns en stor samling lagar och regler som på ett eller annat sätt inverkar på problem-
området. Viktigast är EG-direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter eftersom det 
tvingar EU:s medlemsstater att själva stifta lagar som uppfyller de villkor som fastställs i 
direktivet. Direktivet tar upp riskklassificering, CE-märkning, vilka väsentliga krav dessa 
produkter måste uppfylla, vad som gäller för att få släppa en produkt på marknaden med 
mera. Så sent som i september 2007 har ett nytt direktiv som uppdaterar det befintliga 
direktivet antagits. För svensk del är det följande lagar och föreskrifter som är viktigast: 

 lagen om medicintekniska produkter, 
 patientjournallagen, 
 vårdregisterlagen, 
 patientdatalagen som är tänkt att ersätta patientjournallagen, vårdregisterlagen samt 

komplettera personuppgiftslagen,
 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter,
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av 

medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Dessa är dock under omarbetning 
och en nyare version väntas komma under 2008.
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Den enskilt viktigaste delen av lagstiftningen på området är om en viss produkt ska klassas 
som en medicinteknisk produkt enligt den nya definitionen i EG-direktivet om medicin-
tekniska produkter. Nu räknas även programvara som används i vården som en medicin-
teknisk produkt om den till exempel används för diagnos, behandling eller övervakning. Alla 
medicintekniska produkter måste riskklassificeras och CE-märkas för att få släppas på 
marknaden och de lyder sedan under gällande lagar och regler för medicintekniska produkter 
och Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för dessa. Fenix uppfyller inte direktivets 
definition vilket blir något komplicerat om den ska integreras med medicintekniska produkter 
såsom Prismaflex och andra. Detta eftersom lagstiftningen för medicintekniska produkter då 
inte är tillämplig utan det är Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården som gäller. Det kan också vara fråga om att ett 
egentillverkat system har konstruerats av vårdgivaren. Egentillverkade system är sådana som 
konstrueras av en vårdgivare och som bara ska användas i den egna verksamheten. Då har 
vårdgivaren det fulla ansvaret för systemet.

Något som har varit i oklart i lagstiftningen är tillåtna ändamål för personuppgiftsbehandling 
samt personuppgiftsansvar. Det föreslås i betänkandet till patientdatalag att detta ska 
förtydligas. En sak som inte förändras är frågan om samtycke till personuppgiftsbehandling.

Ansvarsfrågorna kring integration är svåra att besvara eftersom problemområdet innehåller så 
många parter och kombinationsmöjligheter av medicintekniska produkter och programvara 
som både kan vara en medicinteknisk produkt eller inte. Dessa frågor bör förtydligas i den 
svenska lagstiftningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att lagstiftningen för närvarande är något svårförståelig och 
kan tänkas ge upphov till svåra tolkningssituationer. Dock arbetar nu svenska myndigheter för 
att uppdatera lagstiftningen, två delar av detta är patientdatalagen och Socialstyrelsens 
kommande föreskrifter. I tillämpningsområdet för de sistnämnda ingår uttryckligen 
informationssystem som är anslutna till medicintekniska produkter, något som inte finns i
dagsläget. Förhoppningen är att dessa föreskrifter ska skapa klarhet i frågor som rör detta 
område.

6.7 Vidare forskning i ämnet
Här ger jag några idéer på ämnen och frågeställningar som kan vara av intresse att studera i 
framtiden. Det kanske mest intressanta är att gå vidare och genomföra praktiska försök på 
området, gärna med flera medicintekniska produkter samtidigt. I samband med det finns 
ytterligare frågor att ta ställning till, exempelvis: 

 Vad händer om en apparat i integrationskedjan plötsligt slutar fungera? Hur påverkas 
helheten och de andra apparaterna och hur påverkas patienten?

 Hur mycket patientinformation ska hämtas in och hur mycket ska sparas permanent?
 När vill man överföra data mellan den medicintekniska apparaten och IT-systemet 

(med jämna intervall, kontinuerligt eller på användarens begäran)?
 Hur hanteras larm från den medicintekniska apparaten? 
 Hur ska informationen presenteras i Fenix?
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