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Abstract

Abstract
Present‐day electronic health record systems have limited
possibilities to structure and store patient information in a
similarly manner. This causes problems with exchanging patient
record data between different systems and it gives rise to problems
with, among other things, research and patient information
availability. Lack of availability will in turn decrease the possibility
of giving good care irrespective of where the patient is located.
Within the openEHR project an idea with so called archetypes has
been introduced as a uniform way to structure exchangeable
patient record data in order to meet future requirements on
electronic health records and systems. Archetypes are formal
models of clinical information entities, for example blood pressure.
They are constructed from constraints, structure and terms which
may have bindings to medical terminology systems. Furthermore,
medical knowledge in the archetypes is separated from the patient
record systems.
The purpose of the thesis has been to develop a tool, a so called
archetype editor, that can be used to create and edit archetypes. In
addition, the possibilities of implementing a connection to medical
terminology systems should be explored. The development has
followed an iterative process with focus on stability and usability.
Another task has also been to find out the purpose with an
archetype editor.
The result is a platform‐independent and stable tool, developed
according to usability principles with a connection to the
terminology system Unified Medical Language System (UMLS).
An archetype editor’s purpose in a wider perspective is to solve
shortcomings in medical information systems of today, which are
brought up in this thesis. Although the openEHR project is new,
there are many technically applicable ideas but also problems
because of insufficient practical testing and application.

Sammanfattning

Sammanfattning
Dagens elektroniska patientjournalsystem har begränsade
möjligheter att på likartat sätt strukturera och lagra
patientinformation. Det är en anledning till att det är problem med
att utbyta patientjournaldata mellan olika system. Detta försvårar
bland annat forskning och tillgänglighet till patientinformation.
Brist på tillgänglighet minskar i sin tur möjligheten att ge en god
vård oberoende av var patienten befinner sig.
Inom projektet openEHR har en idé med så kallade arketyper
tagits fram som ett enhetligt sätt att strukturera utbytbar
patientjournaldata för att möta framtida krav på patientjournaler
och patientjournalsystem. Arketyper är formella modeller av
kliniska informationsentiteter, exempelvis blodtryck. De byggs
upp av restriktioner, struktur och termer med eventuella
bindningar till medicinska terminologisystem. Dessutom kopplas
medicinsk kunskap i arketyperna fri från journalsystemen.
Syftet med examensarbetet har varit att utveckla ett verktyg, en så
kallad arketypeditor, som kan användas för att skapa och redigera
arketyper. Utöver detta skulle möjligheterna undersökas att i
verktyget implementera en koppling till medicinska
terminologisystem. Utvecklingen har skett i en iterativ process
med fokus på användbarhet och stabilitet. Det har även ingått att
ta reda på syftet med en arketypeditor.
Resultatet är ett plattformsoberoende och stabilt verktyg som är
utvecklat enligt användbarhetsprinciper med koppling till
terminologisystemet Unified Medical Language System (UMLS).
En arketypeditors syfte i ett bredare perspektiv är att lösa brister i
dagens medicinska informationssystem som tas upp i denna
rapport. Trots att openEHR‐projektet är nytt finns det många
tekniskt gångbara idéer, men det finns även problem som beror på
för lite praktisk testning och tillämpning.
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ADL

Akronym av Archetype Definition
Language, vilket är ett språk som
används för att beskriva arketyper.

Arketyp

Formell modell av en klinisk
informationsentitet. Modellen
innehåller termer, restriktioner samt
struktur för patientjournaldata.

EHR

Ett akronym av Electronic Health
Record. I denna rapport åsyftas
elektroniska patientjournaler.

Entitet

Separat identifierbar enhet.

HTML

Hypertext Markup Language, vilket är
ett språk som exempelvis används för
att presentera webbsidor på Internet.

Informationsmodell

En specifikation av information som
exempelvis kan vara kopplad till
klasser i en referensmodell.

Interoperabilitet

En egenskap hos olika system som gör
att de kan utbyta data mellan varandra
utan problem.

openEHR

openEHR är en sammanslutning och
en icke‐vinstdrivande organisation
vars huvudmål är att möjliggöra
kliniskt effektiva och interoperabla
elektroniska patientjournaler.

Referensmodell

En modell som kan ha datainstanser i
ett system, exempel på sådana
modeller är CEN 13606, openEHR samt
HL7 CDA. [22]

Ordförklaringar
RTF

Akronym för Rich Text Format, vilket
är en specifikation av en metod för att
koda formatterad text och grafik på ett
sätt som ska underlätta överföring
mellan olika applikationer och
operativsystem. [36]

Semantik

I rapporten åsyftas betydelse för olika
entiteter i modeller, exempelvis en
informationsmodell.

SIS

Swedish Standards Institute, ett
centrum för arbetet med standarder i
Sverige och samarbetspartner med de
europeiska och globala nätverken CEN
och ISO.

Syntax

Den grammatiska struktur som ett
språk följer och är uppbyggt av

Terminologi

Uppsättning benämningar som hör till
ett fackspråk [37]

WYSIWYG

Förkortning av ”What You See Is What
You Get”, alltså vad du ser är vad du
får. Detta gäller främst grafiska
redigeringsverktyg.

XML

XML står för eXtensible Markup
Language, ett märkningsspråk för att
skapa en innehållsmässig struktur i
dokument. XML är en begränsad form
av SGML, vilket är en standard
definierad av ISO 8879. [38]
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Inledning

Denna rapport går inom ramarna för det tvärvetenskapliga
området medicinsk informatik. Mer specifikt behandlar rapporten
elektroniska patientjournaler, arketyper och särskilt
systemutveckling av ett verktyg för att skapa och redigera
arketyper.

1.1

Bakgrund

Utvecklingen går mot att sjukvården blir mer och mer avancerad
för att bättre kunna ställa diagnoser och därmed erbjuda bättre
behandling. För att kunna möta nya krav och utmaningar krävs
utbytbar medicinsk data mellan olika elektroniska
patientjournalsystem, bland annat för att öka tillgängligheten av
patientinformation och i forskningssyfte [1]. Det är dessutom
viktigt att effektivisera det administrativa arbetet [1].
Elektroniska patientjournalsystem har idag ett flertal större
problem. Exempelvis blir de snabbt omoderna och patientdata är
inte utbytbar, det vill säga interoperabel, mellan olika
journalsystem. [2]

1.1.1

Elektroniska patientjournalsystem

Dagens patientjournalsystem bygger inte på något enhetligt sätt
för att strukturera och lagra information samt nå samförstånd om
informationens betydelse. En svårighet med detta är att lagra
tillförlitlig och fullständig data och det kan även leda till problem
då data ska överföras mellan olika patientjournalsystem. Följden
blir exempelvis att det blir svårt att genomföra studier med data
från olika patientjournalsystem. [3]
Informationssystem idag byggs ofta upp med datastrukturer och
databehandling tätt knutna med kunskapen om verkligheten som
systemen modellerar. Det blir dock omständligt om kunskapen
förändras ofta eftersom datasystemen då blir kostsamma och
onödigt krångliga att förändra. En lösning på detta problem är att
koppla kunskapen fri från datasystemen. Kunskapen kan då
1
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förändras utan att datasystemen behöver ändras. Den här
frikopplingen kallas i rapporten för dubbelmodellmetoden och
arketyper har tillkommit för att möjliggöra den. [4]

1.1.2

Arketyper

Idén med arketyper i patientjournalsystem är framtagen av
Thomas Beale och Sam Heard som nu arbetar med specifikationer
för elektroniska patientjournaler inom organisationen openEHR.
openEHR är en icke‐kommersiell organisation som arbetar för
införandet av kliniskt effektiva och interoperabla elektroniska
patientjournaler. [5]
Arketyper definierar hur patientinformation ska struktureras i
patientjournalsystem. De kan exempelvis användas för att validera
inmatad data och möjliggöra sökning i patientdata. [4]
Arketyper är en tänkbar lösning på problemet med att
patientjournaldata inte är utbytbar mellan olika journalsystem. De
är modeller av kliniska informationsentiteter och de byggs främst
upp av restriktioner, struktur och termer. Ett exempel på en klinisk
informationsentitet är informationen om en blodtrycksmätning. I
en arketyp för blodtrycksmätning kan termerna vara diastoliskt
och systoliskt blodtryck. Restriktionerna kan vara att blodtrycket
inte får vara negativt.
Arketyper kan också innehålla flera språk och bindningar till
terminologisystem och med hjälp av bindningarna åstadkoms ett
samförstånd över betydelsen av termer som finns i en arketyp [4].
Detta är en viktig del i att göra patientjournaldata utbytbar mellan
journalsystem och erbjuda beslutsstöd, se avsnitt 4.4 [6].
Det är meningen att journalsystem ska kunna ladda in så kallade
mallar. Mallar kan ses som ett urval av arketyper och de beskriver
ett kliniskt område för specifika situationer, exempelvis en
uppsättning olika mätningar för en patient med diabetes. [4]
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1.2

Syfte

Syftet med examensarbetet har varit att utveckla ett
plattformsoberoende verktyg för att kunna skapa och redigera
arketyper. Det har även inkluderat att ta reda på syftet med detta
verktyg och arketypernas roll i elektroniska patientjournalsystem.

1.3

Problemformulering

Verktyget skulle utvecklas enligt följande grundläggande krav.
Plattformsoberoende
Vid tiden för examensarbetets början existerade det en
arketypeditor för operativsystemen Microsoft Windows 98,
Millennium, 2000 och XP. Det fanns därför behov av att utveckla
en plattformsoberoende arketypeditor för att erbjuda en större
användargrupp möjligheten att skapa arketyper.
Koppling till medicinska terminologisystem
Uppdraget har även varit att undersöka möjligheterna att
implementera en koppling till medicinska terminologisystem.
Öppen källkod
Arketypeditorn skulle släppas under öppen källkod. Med det
menas att källkoden distribueras fritt. Det var också mer specifikt
ett krav att arketypeditorn inte skulle släppas under mindre
liberala licenser än Mozilla Tri‐license 1.1.
Det var också en önskning att arketypeditorn skulle vara
användbar i den mening att användarna inte behöver ha
kunskaper om det bakomliggande språk och de strukturer som
arketyperna är uppbyggda av samt att arketypeditorn skulle ha ett
lättarbetat gränssnitt. Detta underlättar framställningen av
arketyper jämfört med att skriva arketyper manuellt.

1.4

Metod och arbetssätt

Utvecklingen av arketypeditorn har skett i små iterativa cykler.
Det har inneburit kontinuerligt förbättringsarbete och dynamisk
kravframtagning, design, arkitektur, implementation och testning.
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Målet har varit att ha en körbar prototyp tillgänglig under hela
utvecklingstiden för att kunna få vägledande kommentarer och
förbättringsförslag.
Rent praktiskt har vi utvecklat självständigt med
versionshantering och haft en överenskommelse mellan oss om att
vi testar all nyimplementerad funktionalitet direkt för att öka
stabiliteten i programmet. Vid jämna mellanrum har vi gått
igenom näst intill all implementerad funktionalitet för att
upptäcka eventuella stabilitetsproblem som kan ha uppkommit av
beroenden mellan ny funktionalitet och befintlig programkod.
Vi har även studerat tillgänglig litteratur och tagit upp fakta och
principer om arketyper. Detta har gjorts för att ta reda på syftet
med en arketypeditor och placera den i sitt sammanhang. Det är
även för att ge läsaren en insikt i arketyper och deras roll i
elektroniska patientjournalsystem.

1.4.1

Existerande programvara

En arketypeditor utvecklad av Ocean Informatics i Australien har
fungerat som prototyp för applikationen vi utvecklat. ACode i
Stockholm har utvecklat Javaimplementeringar av referensmodell
och syntaxanalyserare (kallas även kärna och parser) vilka har
använts som grund för vår arketypeditor. Dessa beskrivs närmare
i avsnitt 6.4.

1.5

Avgränsningar

En litteraturstudie där resultatet utgör en ingående analys och
diskussion har inte varit målet med denna rapport. Det
huvudsakliga resultatet är istället arketypeditorn och erfarenheter
från utvecklingen tillsammans med en teoretisk bakgrund som går
in på det djup som krävs för att sätta in läsaren i ämnet som
examensarbetet tar upp.
Vår arketypeditor stödjer den funktionalitet som erbjuds av
kärnan och parsern. Applikationen har inte stöd för visning av fler
filformat än ADL, eftersom kärnan inte har stöd för detta. Export
4
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av arketyper till andra filformat bör vara en funktion som är
tillhandahållen av kärnan och inte vår arketypeditor.
Arketypeditorn är skapad utefter förutsättningen att
huvudandelen av dess användare kommer vara personer som är
intresserade av openEHR och idén med arketyper. Då openEHR
producerar specifikationerna som vår arketypeditor bygger på
kommer troligen medlemmar i openEHR att använda
applikationen. De ska vara införstådda med arketypidén och ha
grundläggande datorkunskap. I ett senare skede tror vi att
potentiella användare av vår applikation är utbildade specialister
inom hälso‐ och sjukvården men detta vet vi inget om och därför
är det svårt att veta hur arketypeditorn bör utformas för att möta
framtida krav.

1.6

Disposition

Det som kan kallas för resultatdel i denna rapport är inte synlig i
rubrikstrukturen och därför klargörs det här att kapitel 6
Systemutveckling och kapitel 7 Utvecklat program tillsammans
utgör resultatet i denna rapport.
Kapitel 2 tar upp patientjournalens utveckling och behovet av
elektroniska patientjournaler för att ge läsaren insikt i behovet av
arketyper och därmed arketypeditorn och dess sammanhang.
Kapitel 3 tar upp vilken funktion terminologisystem har i den
elektroniska patientjournalen och vad arketyper har med
terminologisystem att göra.
Kapitel 4 tar upp teorin och principerna bakom arketyper samt ger
exempel på arketypernas syfte och användningsområde. Det ges
även beskrivningar av arketypernas struktur och exempel på hur
arketyper kan se ut.
Kapitel 5 tar upp vedertagna principer och riktlinjer upp för
användbarhet som berör vår utveckling av en användbar
arketypeditor.
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Kapitel 6 och 7 redovisar vilka val vi gjort under utvecklingen och
det utvecklade programmet och dess funktioner.
Kapitel 8 diskuterar utifrån resultatet och den teori som tagits upp.
Olika val i utvecklingsarbetet diskuteras även.
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Elektroniska patientjournaler

Detta kapitel tar upp patientjournalens utveckling och varför det
finns ett behov av elektroniska patientjournaler. Vidare tar kapitlet
upp vilken forskning som bedrivits i framför allt Europa och vilka
önskvärda krav det finns på framtida elektroniska
patientjournalsystem. Slutligen beskrivs två olika sätt att
konstruera informationssystem som europeiska forskningsprojekt
har tillämpat i utvecklandet av standarder och specifikationer för
framtida elektroniska patientjournalsystem.

2.1

Patientjournalens utveckling

Patientjournalens historia börjar redan i det gamla Egypten för att
utvecklas intensivt under 1900‐talet. Utvecklingen har gått från att
patientjournalen fungerat som minnesanteckningar för en enskild
kliniker till att även bli ett kommunikationsmedel mellan kliniker.
[7]
Patientjournalen har historiskt sett två grundläggande mål som är
grundläggande än idag för dagens patientjournaler. Den ska
korrekt beskriva ohälsans utveckling och den ska i bästa möjliga
mån beskriva orsaken till ohälsan. [3]
Idag är den pappersbaserade patientjournalen ifrågasatt hur väl
den är lämplig för sitt ändamål att främst vara ett hjälpmedel för
patientvård. Detta beror på att sjukvården har utvecklats och gjort
det mer komplext att uppfylla detta syfte. Det finns ett större
behov av patientdata för att indirekt stödja patientvård. Därför har
den elektroniska patientjournalen blivit aktuell. [3]

2.2

Behovet av elektroniska
patientjournaler

Historiskt sett har de viktigaste motiven för elektroniska
patientjournaler varit att få möjlighet att samla och analysera data
från populationer i forskningssyfte, att kunna granska det kliniska
arbetet och underlätta administrativt arbete. För att kunna samla
och analysera data för dessa syften och kunna dra korrekta
7
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slutsatser måste data kunna samlas och presenteras på många
olika sätt. [1]
Elektroniska patientjournaler har ett flertal fördelar mot
pappersbaserade patientjournaler. De kan erbjuda tillgång till en
patientjournal samtidigt från olika platser, läsbarhet, olika
presentationer av patientdata och beslutsstöd. De kan även
erbjuda så kallad strukturerad datainmatning, dataanalys och
elektronisk överföring av data. [1]
Det finns, trots många fördelar med elektroniska patientjournaler,
ett antal fördelar med den pappersbaserade journalen. Det är
enkelt att förflytta en pappersbaserad journal och den kräver inte
att användaren har datorkunskap. Den är även enkel att leta i för
att hitta information och den erbjuder stor frihet när det gäller
rapporteringen. [1]

2.3

Krav på elektroniska patientjournaler

Enligt Rector et. al. [1] bör en elektronisk patientjournal vara
strukturerad och inte till största delen bygga på fritext, det vill
säga ostrukturerad text utan en strukturerad uppbyggnad. Det
finns två anledningar till detta. Första anledningen är att om inte
informationen är strukturerad kan den inte förstås på ett enkelt
sätt och därmed exempelvis inte kunna erbjuda beslutsstöd. Den
andra anledningen är att det i exempelvis forskningssyften är
tidskrävande att utbyta och jämföra information utan en
fördefinierad struktur. [1]
Komplex struktur och mer krav på inmatning av detaljerad
information kan dock göra programmen besvärliga att använda,
men enligt Rector et. al. [1] är det starkt rekommenderat att ändå
använda strukturerad datainmatning och de påstår även att det
går att konstruera system som gör denna strukturerade
datainmatning enkel. De anser även att komplexiteten och
restriktionerna oftast beror på att modellerna inte i tillräckligt hög
grad representerar data. [1]
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I en undersökning gjord av US Medical Records Institute om
trender inom och användning av elektroniska patientjournaler
ansåg sjuttio procent av de svarande att möjligheten att dela
patientjournaler mellan olika vårdplatser var det enskilt viktigaste
motivet för genomförande av elektroniska patientjournaler [8].
Detta bör leda till, tillsammans med mycket annan forskning, att
interoperabel data samt korrekt och säker kommunikation ska
vara krav med hög prioritet. Dessa krav ska vara fundament för en
specifikation för elektroniska patientjournaler. Detta gäller utöver
andra viktiga krav som bland annat kravet på hög datakvalitet [7].
Det vill säga att man vet att data uppfyller vissa kriterier.
Sammanfattningsvis ska modeller för elektroniska patientjournaler
utformas för att kunna möjliggöra följande. [2]
Livslånga patientjournaler
Patientjournaler ska kunna vara brukbara under lång tid, minst en
patients livstid. Förändringar i tekniken sker i snabb takt och är
oundviklig och det får inte påverka brukbarheten av
patientjournalinformationen.
Interoperabel information
Informationen i en patientjournal ska kunna överföras till många
olika patientjournalsystem. Detta innebär att informationen ska ha
samma betydelse överallt och inga fel ska uppstå vid överföring.
Beslutsstöd
För att minska risken för felbehandling och underlätta för den
kliniska personalen ska patientjournalsystemen kunna erbjuda
beslutsstöd utifrån journalinformation.
Åldrande av systemen
Patientjournaler kan inte bli obrukbara för att exempelvis en
leverantör av patientjournalsystem går i konkurs eller förändrar
sitt system.
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Oberoende av medicinska kulturer och språk
Patientjournalsystemen måste kunna stödja många olika språk och
kulturella skillnader för att vårdgivare ska kunna erbjuda god
vård i andra delar av världen än patientens hemland.
Förändringar i medicinsk kunskap
Den medicinska kunskapen förändras ständigt och det är därför
viktigt att patientjournalsystemen kan förändras i samma takt och
på ett ekonomiskt försvarbart sätt.
Kliniska modeller utvecklas av medicinska specialister
Det bör finnas möjlighet för medicinska specialister att kunna
utveckla och underhålla kliniska modeller för sina områden. Detta
innebär att de inte behöver kontakta leverantörer av
patientjournalsystem för ändring i systemen.

2.4

Forskning och standardisering

Detta avsnitt ger en översiktlig introduktion till den forskning och
standardisering som gjorts i Europa och Australien inom området
elektroniska patientjournaler.

2.4.1

CEN

CEN står för Comité Européen de Normalisation eller European
Committee for Standardization på engelska. En kommitté av CEN
som heter European Standardization of Health Informatics
(CEN/TC 251) har som syfte att standardisera hur information ska
lagras i och utbytas mellan patientjournalsystem. [9]
Ett flertal av de idéer som togs upp i det så kallade GEHR‐
projektet ingår idag i ett förslag till en europeisk standard.
Förslaget går under namnet CEN prEN 13606 och är menad att
mynna ut i standarden CEN EN13606. Många av de som arbetade
med GEHR arbetar nu i CEN/TC 251 eller openEHR. [9]

2.4.2

GEHR

The Good European Health Record var ett projekt från 1991 till
1995 inom forskningsprogrammet European Health Telematics
10
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(Advanced Informatics in Medicine). Forskningen resulterade i en
omfattande multimedial dataarkitektur för användande och
utbytande av elektroniska patientjournaler, som tog hänsyn till
kliniska, tekniska, etiska och juridiska krav samt utbildningskrav.
GEHR‐konsortiumet involverade 21 organisationer i sju
europeiska länder. [10]
Arkitekturen i GEHR består av fyra huvudsakliga komponenter:
EHCR (Electronic Healthcare Record), transaktionen,
patientjournalenheter och rubriker. EHCR är en samling där en
patients alla journaluppgifter finns och transaktionen är den
minsta möjliga enheten som säkert kan transporteras mellan och
inom olika EHCR‐system. Rubrikerna används sedan för att ge en
samlad förklaring till grupper av patientjournalenheter.
Patientjournalenheter är små generella enheter som
patientjournalerna är uppbyggda av och som i sin tur innehåller
sammanhang, innehåll och identifikation av enheten. [10]

2.4.3

HL7

HL7 står för Health Level Seven och är en organisation som
arbetar med att ta fram standarder för sjukvården i framför allt
USA. HL7 utvecklar inte mjukvara utan tar fram riktlinjer,
standarder och metoder för att möjliggöra interoperabel
patientjournaldata. [11]

2.4.4

openEHR

openEHR är en icke‐kommersiell organisation vars huvudmål är
att möjliggöra kliniskt effektiva och interoperabla elektroniska
patientjournaler. Med kliniskt effektiva syftar organisationen på
att de metoder och specifikationer som de tar fram ska leda till att
patientjournaler blir ekonomiskt effektiva. Organisationen är en
sammanslutning av personer som framför allt har
datavetenskaplig och/eller medicinsk klinisk utbildning. Den
arbetar på ett öppet sätt vilket innebär att allt arbete publiceras
öppet och är fritt för vem som helst att ta del av. openEHR:s arbete
är baserat på aktiva relationer med områdesexperter och
användare, nationella och internationella standardiseringsorgan,
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mjukvaru‐ och systemutvecklare samt utbildningsinstitut och
forskare. Medlemskapet är fritt för vem som helst som vill delta i
projektet. [5]
openEHR arbetar inte med att ta fram standarder; de gör öppna
specifikationer och implementationer. De verkar genom att
tillämpa disciplinerade mjukvaruutvecklingsprinciper för att ta
fram krav, design och implementation. Detta görs öppet för att
möjliggöra för utvecklare, granskare och användare att direkt
kunna delta i en tillgänglig och teknikorienterad
utvecklingsprocess. Meningen med att öppet tillhandahålla
verktyg är att visa att deras idéer är genomförbara och för att
stimulera marknaden. [5]
Medlemmarna i openEHR arbetar genom CEN, HL7 och ISO, den
internationella standardiseringsorganisationen, och bidrar till
standardiseringsarbete internationellt. På grund av arbete som
görs i standardiseringsorganen görs det förändringar även i
openEHR:s specifikationer och mjukvara. Exempelvis har ett
flertal ändringar gjorts i openEHR:s referensmodell på grund av
modeller och idéer i HL7 och i utvecklingsprocessen för CEN
EN13606. [5]

2.5

Två sätt att konstruera
informationssystem

Det klassiska och rådande sättet att konstruera informationssystem
är att placera informationsbehandling och informationslagring
tillsammans med områdesspecifik kunskap. Vanligtvis sker
utveckling av informationssystem genom en omfattande
kravspecificering, följt av en design‐ och arkitekturspecificering.
Därefter implementeras systemet och sedan testas och underhålls
systemet av samma leverantör som utförde tidigare steg. Under
kravspecificeringen tar leverantören emot krav på allt som ska
finnas i systemet. Därmed är beställaren helt beroende av
leverantören om han eller hon skulle vilja förändra systemet
eftersom all kunskap som beställaren har finns i systemet. Detta
kan kallas för enkelmodellmetoden. Fördelarna med
12
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enkelmodellmetoden är att systemen kan utvecklas relativt snabbt.
Nedan är en illustration av denna metod. [4]

Körbart system

Användare
Applikation
System
Data

Teknisk utvecklingsmiljö

Stor
referensmodell
Implementeras i

Utvecklare Områdesspecialist
Objektorienterad
utveckling
Definierar

Kommunikation Datalagring

Iterativ
problemlösningsdialog

Relationsdatabasutveckling
Stort schema

Figur 1: Enkelmodellmetoden, där utvecklaren är den som förändrar
systemet. Bilden är en översättning av den engelska varianten i [4].

Figur 1 visar bland annat hur ändringar av ett system går till i
enkelmodellmetoden. Det uppstår dock problem med denna
metod då den används i en miljö som karaktäriseras av snabb
förändringstakt av definitioner, hög komplexitet och en stor
mängd områdesspecifik kunskap. Enligt figuren måste en
områdesspecialist meddela alla förändringar till en utvecklare som
i sin tur genomför förändringarna i systemen. Problemen är att då
att dessa system blir dyra att underhålla då utvecklaren måste
ändra i systemen. Dessutom måste systemen ofta bli utbytta
eftersom de snabbt blir föråldrade. Förändringar hör till vardagen
och ändringar i ett system bör inte ses som ett undantag utan en
process i systemet som inte bör vara särskilt kostsam eller
mödosam. [4]
För att undvika dessa problem har en idé utvecklats som går ut på
att den tekniska utvecklingsmiljön delas upp i en områdesspecifik
kunskapsdel och en mindre teknisk utvecklingsdel. Den tekniska
utvecklingsdelen är den del som tillhandahåller och förändrar det
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körbara systemet. Det går sedan att ladda in den områdesspecifika
kunskapen i det körbara systemet. [4] Denna uppdelning har vi
valt att kalla dubbelmodellmetoden.
Den områdesspecifika kunskapsdelen (eng. domain knowledge
enviroment) administreras av områdesspecialister [4]. I ett
mediciniskt informationssystem utgörs de av medicinska
specialister inom olika områden, t.ex. sjuksköterskor, kirurger eller
logopeder.
Specialisterna kan då själva skapa och ändra områdesspecifika
definitioner med så kallade arketyper (se kapitel 4), utan att
behöva konsultera IT‐specialister för att ändra i systemen. Detta
möjliggör att systemen kan vara i bruk under lång tid framöver.
Sådana system har Beale [4] valt att kalla för framtidssäkra system.
Nedan är en illustration av dubbelmodellmetoden.
Områdesspecifik
kunskapsmiljö

Körbart system

Teknisk utvecklingsmiljö

Klinisk modell
Kliniska
Områdesspecialist informationsentiteter
Terminologi
Områdesspecialist Områdestermer

Användare

Mindre
referensmodell

Applikation

System
Implementeras i
Data

Ontologier
Områdesspecialist

Utvecklare
Informationsmodell/
Språk

Definierar
Kommunikation Datalagring

Mindre schema

Figur 2: Dubbelmodellmetoden, som separerar områdesspecifik
kunskapsmiljö från teknisk utvecklingsmiljö. Bilden är en översättning av
den engelska varianten i [4].

Figur 2 visar en separation av områdesspecifik kunskapsmiljö och
den tekniska utvecklingsmiljön. Denna separation gör att
specialisterna inom ett område kan underhålla det körbara
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systemet oberoende av vad den tekniska utvecklingsmiljön har för
status. Den möjliggör även att ny kunskap kan introduceras i
systemet utan att utvecklaren behöver vara involverad, vilket
medför att förändringarna inte blir lika kostsamma.
I Figur 2 finns terminologi som då syftar på en uppbyggnad av en
mängd termer och en samling kopplingar mellan dessa motsvaras
av ontologier i figuren.
Den tekniska utvecklingsmiljön innefattar objektmodell och
databasschema och är IT‐specialisternas område. Objektmodell
och databasschema tillsammans kallas för referensmodell. En
referensmodell ska vara minimal och enbart innefatta sådana
principer som inte är förändringsbenägna. De många och stora
utmaningarna med metoden är exempelvis att veta hur man ska
separera de olika modellerna och veta hur dessa ska struktureras.
[4]
Modellerna i den områdesspecifika kunskapsmiljön kallas för
arketyper som visas i Figur 2 och där kallas de kliniska modeller
[4]. För att ge termerna i arketyperna en uttömmande och unik
definition och innebörd är det möjligt att associera arketypens
termer med termer i så kallade terminologisystem. Nästa kapitel
kommer mer ingående att ta upp behovet av terminologisystem
och presenterar kort fyra terminologisystem. I kapitel 4 beskrivs
arketyper ingående.
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3

Terminologisystem

Detta kapitel tar upp behovet av terminologisystem och
presenterar kort fyra terminologisystem. Sammanfattningsvis
erbjuder terminologisystemen strukturering av termer och är
tänkta att medföra samförstånd om termers betydelse.

3.1

Definitioner

Här definieras vanligt förekommande ord i detta kapitel.
Struktur

Den interna struktur på vilket sätt termer är
strukturerade i ett terminologisystem, om inget
annat anges.

Begrepp

En tänkt enhet som formuleras genom att
använda egenskaper från en mängd objekt. [12]

Term

Benämning av ett begrepp eller ett objekt med ett
lingvistiskt uttryck i ett specifikt språk. [12]

Objekt

Specifika ting i verkligheten som kan vara
konkreta eller abstrakta. [12]

3.2

Behovet av terminologisystem

Det måste finnas tydligt definierade kriterier och restriktioner på
de data som lagras i patientjournalerna. Med restriktioner menas
att data begränsas till att vara av vissa typer och att datavärdena
begränsas till exempelvis en maxgräns eller ett intervall. Det räcker
inte enbart med detta utan ett samförstånd måste även nås om
begrepp och detta samförstånd ska gälla över olika språk.
Anledningen är att data är värdelös i statistiska och analytiska
syften om den inte kan jämföras. Dessutom kan kliniker misstolka
varandra om termer har olika betydelser. [13]
För att exempelvis kunna göra analyser av data och för att termer
ska ha en specifik betydelse har det tagits fram medicinska
terminologisystem. Alla medicinska terminologisystem innehåller
ett antal termer precis som alla språk innehåller ett antal ord.
Precis som ord i ett språk, där vissa ord betyder samma sak, så kan
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termer betyda samma sak. Eftersom en del termer kan ha samma
betydelse associerar man ofta termerna i grupper. [13]
Bindning av termer i patientjournaler till medicinska
terminologisystem kan ske på olika sätt. Exempelvis kan det göras
av datorprogram, speciell personal eller den kliniska personalen
som skriver patientjournalerna. Elektroniska patientjournaler som
har kopplingar till och är kodat i termer från terminologisystem
kan ha ett flertal fördelar, exempelvis möjliggöra statistisk
rapportering och automatiskt beslutsstöd. [13]
Bindning av termer i exempelvis en patientjournal till termer i ett
terminologisystem är tidskrävande, eftersom terminologisystem
ofta är väldigt stora. Däremot kan olika verktyg för att navigera
och söka i terminologisystemen underlätta betydligt. Verktygen
kan också innebära en mindre risk för att associera fel för den
oerfarne. [13]
Eftersom terminologisystem enbart beskriver en samling termer
och deras betydelse kan det vara svårt att hitta enskilda termer och
därför behövs så kallade klassifikationer. De syftar till att
organisera termer och koder så det är lättare att hitta inom ett visst
område. [13]

3.3

Fyra terminologisystem

Här tas fyra terminologisystem, ICD‐10, ICF, SNOMED CT och
UMLS, upp för att beskriva mer konkret vad de är, deras
användningsområde och nytta.

3.3.1

ICD‐10

International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems Tenth Revision (ICD‐10) är en internationell
klassifikation för sjukdomar och hälsoproblem. Den är
internationellt erkänd och tillhandahålls av
Världshälsoorganisationen (WHO). Den svenska versionen,
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97),
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tillhandahålls av Socialstyrelsen. Det sägs att klassifikationen är
världens mest citerade vetenskapliga källa. [14]
ICD‐10 består av en systematisk uppställning för sjukdomar och
hälsoproblem. Dessa ska användas för ett enhetligt sätt att
gruppera sjukdomar, dödsorsaker och skador. Meningen med det
enhetliga sättet är att data ska kunna användas för internationell
och nationell sammanställning av dödlighetsstatistik från
dödsorsaksintyg, sjuklighetsstatistik från patientjournaler,
diagnosförteckningar för journalsökning, sjukvårdsplaneringar
och utvärderingar av hälsotrender. [14, 15]
För att illustrera hur KSH97, som är en översättning av ICD‐10, är
uppbyggt ges här nedan en figur över strukturen. [16]

L00‐L99: Hudens och underhudens
sjukdomar

L55‐L59: Strålningsrelaterade sjukdomar i hud
och underhud

L55 Solbränna

L55.0 Första gradens solbränna

L55.1 Andra gradens solbränna

L55.2 Tredje gradens solbränna

L55.8 Annan solbränna

Figur 3: Gren med ett antal löv i trädstrukturen för KSH97.
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3.3.2

ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF) översätts på svenska till Klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa. [16]
ICF klassificerar olika områden för en person med en given
hälsobetingelse. En hälsobetingelse är vad en person med en
sjukdom eller störning gör eller kan göra. Funktionstillstånd utgör
en övergripande term för alla kroppsfunktioner, kroppsstrukturer,
möjligheter till aktivitet och delaktighet samt på motsvarande sätt
är funktionshinder en övergripande term för
funktionsnedsättningar, strukturavvikelser,
aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar.
Terminologisystemet förtecknar även omgivningsfaktorer som
interagerar med alla dessa termer. ICF erbjuder därmed en
möjlighet att beskriva en omfattande och heltäckande bild av
personers funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. [16]
Nedanstående figur visar en hierarkisk struktur över en gren i ICF.
Kroppsfunktioner

Kapitel 8: Funktioner i
huden och därmed
b810‐b849: Funktioner i
huden
b810: Hudens
skyddsfunktioner

Figur 4: Gren i trädstrukturen för ICF.

Meningen med ICF är att skapa ett gemensam struktur för att
beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra
kommunikation mellan olika användare som hälso‐ och
sjukvårdspersonal, forskare, politiker och allmänhet inklusive
människor med funktionshinder. Det är även meningen att ICF ska
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möjliggöra jämförelser av data mellan länder och mellan olika
delar av hälso‐ och sjukvården, service‐ och tjänsteverksamheter.
[16]
Dessa syften anses vara sammanhängande eftersom behov och
användning av ICF kräver konstruktion av ett meningsfullt och
ändamålsenligt system, som kan utnyttjas av olika användare för
hälsopolitik, kvalitetssäkring och utvärdering av resultat inom
olika kulturer. [16]

3.3.3

SNOMED CT

SNOMED CT är en referensterminologi som är utvecklad av
College of American Pathologists (CAP) i USA och United
Kingdom National Health Service tillsammans. SNOMED CT
betyder ”Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical
Terms”. Det grundar sig på det amerikanska patologsällskapets
egna terminologisystem SNOMED Reference Terminology och
den brittiska Clinical Terms Version 3 som är en vidareutveckling
på de så kallade Readkoderna. SNOMED CT är skriven på
engelska men det finns även översättningar till tyska, brittisk‐
engelska och spanska. [17]
SNOMED CT består av cirka 364 000 termer och om synonymerna
räknas med så är det cirka 984 000 beskrivningar. Totalt sett finns
1,45 miljoner relationer mellan dessa olika termer. [17]
Syftet med SNOMED CT är att på ett konsekvent sätt erbjuda
indexering, lagring, hämtning och samling av kliniska data. Ett
övergripande mål och vision är att systemet ska kunna användas i
elektroniska patientjournalsystem och underlätta journalarbete
samt registrering av åtgärder och diagnoser, alltså att uppgifterna
hämtas från de kliniska termerna i journalen istället för att
manuellt registreras. [17]
USA och Storbritannien rekommenderar införande av
SNOMED CT som en av flera terminologier i de respektive
länderna. Problemet idag ligger främst i att det inte finns några
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datorapplikationer som kan göra SNOMED CT användbar i
elektroniska patientjournaler för kodning och beslutsstöd. [17]
I Danmark har Sundhetsstyrelsen arbetat med en standardiserad
elektronisk patientjournal och då studerat SNOMED CT närmare. I
framtiden finns det förhoppningar att kunna utveckla
dataapplikationer som utnyttjar de möjligheter som SNOMED CT
erbjuder för automatisk registrering av diagnoser och åtgärder. De
nordiska länderna följer arbetet i Danmark dels inom det nordiska
klassifikationsarbetet och dels i ett EU‐projekt som heter Semantic
Interoperability and Data Mining in Biomedicine. [18]

3.3.4

UMLS

UMLS står för Unified Medical Language System och
tillhandahålls av National Library of Medicine (NLM) i USA. I
UMLS ingår exempelvis ICD‐10, ICF och SNOMED CT och totalt
har UMLS över 100 hälsorelaterade och biomedicinska
terminologisystem, klassifikationer och kodsystem. I
grundversionen är UMLS gratis men det finns vissa delar som är
begränsade eller avgiftsbelagda. I dagsläget används UMLS för
utveckling av verktyg för termsökning och för länkning av
medicinska termer efter nationella riktlinjer. [19]
UMLS består av tre olika delar som följer nedan.
UMLS Metathesaurus
De begrepp och termer som finns i UMLS Metathesaurus används
exempelvis i patientjournaler och medicinska klassifikationer.
Information om och relationer mellan drygt 1 miljon
biomedicinska begrepp och drygt 5 miljoner termer finns i denna
del av UMLS. Här behålls namn, attribut, betydelse, hierarkisk
information och relationen mellan de olika källorna. Utöver detta
har det lagts till nya relationer och grundläggande information om
begreppen. [19]
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Semantic Network
Det semantiska nätverket kategoriserar informationen i UMLS i
vanliga semantiska typer, exempelvis händelser, organismer,
biologiska funktioner och anatomiska strukturer. [19]
The Specialist Lexicon
En biomedicinsk vokabulär tillsammans med de
vanligast förekommande orden på engelska finns i ett
specialistlexikon. [19]
Det primära syftet med UMLS är att underlätta utveckling av
datoriserade system genom att det exempelvis kan fungera som
länk mellan olika biomedicinska och kliniska vokabulärer. Det
underlättar även associering av fritext i elektroniska
patientjournaler till information i olika terminologier. [19]
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4

Arketyper

Detta kapitel tar upp fakta och principer bakom arketyper samt
ger exempel på deras syfte och användningsområde. Det kommer
även att ges beskrivningar av arketypers struktur och exempel på
hur arketyper kan se ut.

4.1

Vad är en arketyp

I detta avsnitt förklaras arketyper både på ett enkelt och ett
formellt sätt. Vid förekomst av svårförståeliga ord hänvisas läsaren
till ordlistan i denna rapport.

4.1.1

En enkel förklaring av en arketyp

Beale & Heard [20] gör en analogi mellan arketyper och lego för att
på ett enkelt sätt förklara arketyper. Detta innebär att se en
referensmodell som en definition av formen på legobitar, med
vilka i princip vad som helst kan byggas. Semantiken i
referensmodellen är analog med ”semantiken” för legobitar, det
vill säga hur legobitarna kan kopplas samman. Mängden av alla
möjliga kombinationer för en mängd legobitar är mycket stor, men
de flesta kombinationer är meningslösa. Det är endast en liten del
av kombinationerna som består av intressanta och meningsfulla
konstruktioner. Alla andra kombinationer är giltiga så länge
legobitarna passar ihop, men de har inget syfte för användarna. På
samma sätt definierar en referensmodell många
kombinationsmöjligheter för information men endast ett fåtal
kombinationer anses vara giltiga för ett visst område. [20]
Ytterligare ett antagande är att de giltiga legokonstruktionerna inte
är uppbyggda av legobitarna själva utan de kommer från kreativa
fantasier eller medföljande legoritningar. Små variationer och
valfria tillägg föreslås oftast för en specifik modell som skapats
med hjälp av en legoritning. Detta innebär att mängden av alla
möjliga varianter på modellen bildar ett mönster av kombinationer
som motsvarar den ursprungliga legoritningen eller modellens
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definition. Dessa ursprungliga ritningar är legos motsvarighet till
arketyper. [20]

4.1.2

En formell förklaring av en arketyp

Tanken bakom arketyper är att skapa modeller av kunskap och
den grundar sig på separering av kunskap från information i
informationssystem. [4]
Information är påståenden om specifika entiteter [4]. Exempelvis är
påståendet ”Anna Andersson har för högt blodtryck,
170/65 mm Hg” något som gäller specifikt för Anna Andersson
och inte folk i allmänhet.
Kunskap är påståenden som gäller för alla entiteter av en klass eller
grupp [4]. Ett exempel på detta är påståendet ”Blodtryck består av
två kvantitativa delar, systoliskt och diastoliskt, vilka mäts med
enheten mm Hg”. Detta skulle kunna hittas i en medicinsk
kunskapskälla.
Termen arketyp (eng. archetype) har innebörden ”en ursprunglig
modell, prototyp eller ett typiskt exempel” och används här för att
beteckna kunskapsmodeller som definierar giltiga
informationsstrukturer från en referensmodell [4]. Exempel på
detta är då en arketyp är en modell av den kliniska
informationsentiteten ”Blodtryck”. Denna modell kommer då att
byggas upp av struktur, termer, restriktioner samt bindningar till
medicinska terminologisystem. Struktur exemplifieras av att
modellen av blodtryck är huvudsakligen uppbyggd av de
kvantitativa delarna systoliskt och diastoliskt blodtryck. Dessa
mäts vanligtvis vid en blodtrycksmätning. Systoliskt och
diastoliskt blodtryck är termer och de kan bindas till externa
medicinska terminologisystem för att skapa ett samförstånd om
deras betydelse. Med restriktioner menas att det går att definiera
giltiga värden för de data som modelleras. För exempelvis
blodtrycksmätningar ska det inte vara möjligt att mata in negativa
blodtrycksvärden. Detta innebär att de kvantitativa delarna
systoliskt och diastoliskt blodtryck med enheterna mm Hg inte får
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ha datavärden som är mindre än noll. För ett konkret men enkelt
exempel på en arketyp skriven i arketypdefinitionsspråket ADL, se
ADL‐utdrag 1 i avsnitt 4.7.5.
Arketyper är nyckelelement i openEHR‐projektet och det beskrivs
oftast som återanvändbara, strukturerade och formella modeller
av kliniska informationsentiteter som förekommer i elektroniska
patientjournaler [21]. Exempel på kliniska informationsentiteter är
”testresultat”, ”läkarundersökning” och
”medicineringsordination”. [21]
För ett journalsystem i drift finns arketyper som instanser av
arketypmodellentiteter. Informationen som finns i dessa entiteter
definierar däremot begränsningar på entiteter i en referensmodell,
vilka i slutändan kan motsvara data som finns i en specifik
patientjournal. Arketyper är alltså uttryckta med begränsningar på
en referensmodell (se Princip 2 & Princip 3 i avsnitt 4.5.2).
Eftersom all data som är skapad via arketyper i elektroniska
patientjournaler är instanser av entiteter från en referensmodell
begränsas således dessa data av arketyper [21].
Formalism och uppbyggnad är samma för alla arketyper och de
anses ha relationen 1:1 med kliniska informationsentiteter eftersom
dessa är unika för dem; en informationsentitet per arketyp gäller
således [20]. Entiteterna kan däremot själva ha en intern
komplexitet eftersom de kan vara delar i en ontologi, exempelvis
då informationsentiteten ”blodtryck” har termerna ”systoliskt”
och ”diastoliskt” [6].

4.1.3

Ontologi för arketyper

Enligt Beale & Heard [20] har en ontologi, vad författarna kallar en
specifikation av kunskap i ett område, en grov struktur vilken kan
formaliseras i två eller fler ontologiska nivåer. Den lägsta nivån
kan sägas vara en ontologi av språket och grundprinciperna i
området. Nivån representeras ofta som ett semantiskt nätverk,
som kan liknas med ett hav av sammankopplade fakta,
klassificeringar, definitioner etc. Den innehåller de termer som
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behövs för en instans av en viss process eller entitet, i arketypernas
fall en klinisk informationsentitet. Exempelvis kan den lägsta
ontologinivån innehålla termerna ”extern undersökning” och
”intern undersökning” och nästa nivå, som är en sammansättning
av den tidigare, kan då innehålla ”obduktionsundersökning”. [20]
Kontentan av det hela är att arketyperna modellerar kliniska
informationsentiteter inom dessa ontologinivåer, förutom den
lägsta nivån eftersom den redan innehåller definierade termer [4].
Arketyperna som modelleras på en viss nivå ska alltid inneha
kunskap från en lägre ontologinivå. [20]

4.2

Syften med arketyper

Enligt Beale & Heard [22] har arketyper två huvudsakliga
ändamål. För det första talas det om mänsklig kommunikation vilket
gör det möjligt för experter inom ett specifikt område att
modellera kliniska informationsentiteter på formella sätt. Detta
möjliggör bland annat en gemensam förståelse och
kommunicerbara arketyper. För det andra talas det om specialiserad
sökning som möjliggör sökning i specialiserade arketyper (se
Princip 7 i avsnitt 4.5.2). Detta tillåter även jämförelse av data mot
specialiserade arketyper eller villkor. [22]
Vidare finns det ett antal fördelar med arketyper och de
huvudsakliga som nämns är fyra till antalet.
Kunskapsorienterade system handlar om separering av information
och kunskap i mjukvarusystem, vilket möjliggör att framtidssäker
och ekonomiskt fördelaktig mjukvara kan konstrueras [22]. Detta
nämns mer i detalj i avsnitt 2.5.
Interoperabilitet på kunskapsnivå där arketyper representerar
kunskapsnivån, innebär som namnet antyder att säkerställa en
tillförlitlig kommunikation av arketyper mellan system [22]. Detta
medför, förhoppningsvis med hjälp av arketyper, att även
kunskap och inte bara datastrukturer blir utbytbara [4].
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Områdeskontroll innebär att specialister inom olika områden kan
definiera de kliniska informationsentiteterna de arbetar med och
ha direkt kontroll över deras informationssystem. [22]
Intelligent sökning möjliggör ett användande av specialutformade
förfrågningar för att vid exekvering kunna utföra effektiv sökning
efter data baserad på strukturen från arketyper från vilken även
datan skapades. [22]

4.3

Mallar

Mallar (eng. template) är lokalt definierade modeller av formulär
på skärmen och de binder samman ett urval av arketyper,
terminologier, språk och andra detaljer som är relevanta för den
särskilda lokala användningen av arketyper [20]. Till exempel kan
kliniska informationsentiteter som ”läkarundersökning” och
”ordination” modelleras som mallar, vilka i sin tur använder
arketyper för mer finkorniga informationsentiteter. Dessa
exemplifieras med ”blodtryck” och ”viktmätning” samt
”medicineringsordination” och ”sjukgymnastordination” vilka
respektive kan vara valmöjligheter i mallarna
”läkarundersökning” och ”ordination”. En mall är alltså en direkt
och lokalt användbar definition av något som slår samman
arketyper i en större struktur [22].
Ur en semantisk synvinkel kan en mall betraktas som en
begränsning eller valmöjlighet på arketyper [19, 20, 21]. En mall
kan användas för att bestämma vilka arketyper som är
obligatoriska eller valfria samt för att bestämma arketypers
sammansättning [20, 21]. Vidare går det att begränsa tillåtna
termer och tala om vilka valfria delar som är oanvända eller
obligatoriska [20, 21]. Det går även att ta bort strukturer som
definieras i arketyperna för den avsedda mallen [20, 21]. Andra
möjligheter är att ange vilka språk och terminologier som är
tillgängliga för användaren [19, 20, 21]. En mall kan alltså lägga till
ytterligare lokala begränsningar på arketyper som den utgår från
[23]. Generellt sett har mallar en 1:N relation med underliggande
kliniska informationsentiteter som i sin tur är kopplade till var sin
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arketyp [20]. Denna relation beror på att mallar inte har en övre
gräns på hur många arketyper de kan använda.
Mallar beskriver följaktligen datainsamlingskraven t.ex. då
användaren matar in information. De beskriver valmöjligheter för
ett antal arketyper men de lägger inte till någon innebörd i
arketypers data. Mallar lägger alltså inte till något eller ändrar inte
på något sätt i semantiken för de underliggande arketyperna. Likt
arketyper är mallar i dokumentform, se avsnitt 4.5.2, och de kan
delas men deras användning är primärt att uttrycka
datainsamlingskraven för specifika kliniska situationer,
exempelvis dokumentation av skador vid en trafikolycka. De är
alltså beroende av situation och i många fall uttrycker de kraven
hos enskilda kliniska användare. Eftersom mallar innehåller
information om arketyper är det enda fallet då en mall kan bli
felaktig när en arketyp som mallen har information om har
ändrats. [23]

4.4

Syften med mallar

Arketyper kan användas direkt för de beslutsstödsändamål som
beskrivs i detta avsnitt, men enligt [22] kapslas de normalt in av
mallar för dessa syften.
Skapande av data innebär att vid exekvering begränsa skapandet av
data till att överensstämma med datainsamlingskraven som
definierats i en mall [22]. Detta innebär att det exempelvis finns
begränsningar på den minimala information som en hjärtspecialist
kan mata in i en patientjournal avseende en
hjärtklaffsundersökning.
Validering av data handlar om att data från andra källor vid
exekvering skall giltigförklaras enligt de områdesspecifika kraven
[22]. Exempelvis kan det inte vara giltigt att i en patientjournal
mata in värden under en viss gräns för längd‐ eller viktmätningar.
Arketyper är generellt sett breda modeller eftersom de har många
valmöjligheter för att skapa giltig patientjournaldata. Eftersom
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mallar, till skillnad från arketyper inte introducerar några nya
strukturer används de för att smalna av valmöjligheterna i
arketyper för lokala eller speciella ändamål vilket nämnts i avsnitt
4.3. [22]

4.5

Ramverk för arketyper

I detta avsnitt nämns några av tankarna och huvudprinciperna
bakom det som ska fungera som grundval för arketypernas
existens i syfte att understödja formell förståelse och framtagning.

4.5.1

Behovet av arketyper

En klinisk informationsentitet är en strukturellt begränsad
definition. Det vill säga det finns en mängd begränsningar som
tillsammans kan definiera en mängd giltiga datainstanser vilka
fortfarande hör till samma entitet. Syftet med detta är inte att
komma på en enda perfekt definition av varje entitet. Till exempel
finns det ingen nytta av enbart den kliniska informationsentiteten
blodtryck för alla blodtrycksmätningar utan andra relaterade
entiteter borde också finnas, exempelvis centralvenöst blodtryck.
Det viktiga är att för varje klinisk informationsentitet som behövs
inom ett område ska en modell av denna entitet utvecklas, dvs. en
arketyp. Den ska utvecklas huvudsakligen med avseende på
begränsningar av struktur, datatyper och värden. [6]

4.5.2

Formella principer

Det finns ett antal formella principer för arketyper som Beale &
Heard [22] definierat. Dessa principer tas upp i detta avsnitt.
Princip 1

En arketyp definierar en välavgränsad klinisk
informationsentitet.

Arketyper måste enligt Beale & Heard [22] definiera
sammanhängande och välavgränsade informationsentiteter från
ett område för att kunna vara användbara. Ett exempel är att
”systoliskt” inte ska ses som en egen meningsfull arketyp eftersom
den tillsammans med ”diastoliskt” utgör en del i arketyperna
”blodtryck” eller ”centralvenöst blodtryck”.
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Princip 2

En arketyp definierar begränsningar på
referensmodellinstanser som bestämmer en giltig
struktur för patientjournaldata.

Vidare hävdar Beale & Heard [22] att en arketyp kan användas för
att beskriva den generella struktureringen av datainstanser för att
bygga en logisk instans av en klinisk informationsentitet. Till
exempel kan en hierarkisk struktur för rubriker som används i en
patientjournal vara synlig i en arketyp [22]. Denna princip innebär
att arketyper inte är beroende av klinisk betydelse i
referensmodellen eftersom de själva innehåller betydelsen och
detta är just hela syftet med arketyper, dvs. att undvika att bygga
in detta i referensmodellen, se Figur 2 i avsnitt 2.5.
Princip 3

En arketyp definierar begränsningar på
referensmodellinstanser som bestämmer giltiga typer
och värden för patientjournaldata.

Beale & Heard [22] påstår att arketyper även ska definiera
begränsningar på tillåtna konstruktioner av
referensmodellinstanser. Till exempel kan tillåtna typer, ordning,
kardinalitet och värden begränsas. De menar vidare att
kombinationen av begränsningar på struktur och dessa
begränsningar innebär att ett flertal variationer på en datainstans
kan rätta sig efter en enda arketyp [22]. Ett exempel på detta är då
kardinaliteten för en struktur är satt till intervallet 0 till 2 vilket
tillåter exempelvis en liststruktur att innehålla inga, en eller två
datastrukturer.
Princip 4

Detaljnivån för en arketyp motsvarar detaljnivån för
en entitet i en informationsmodell.

Arketyper definieras på samma detaljnivå som
klasskomponenterna i en referensmodell. Som exempel nämner
Beale & Heard [22] då en referensmodell inkluderar
klasskomponenterna ”section headings”, som är en modell av
återkommande rubriker i ett dokument och ”entries”, som kan
vara en modell tagen från kliniska observationer. I detta fall
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kommer det att gå att skapa arketyper för dessa nämnda
klasskomponenter. [22]
Princip 5

Varje klasskomponent i referensmodellen beskriver en
särskild ontologisk nivå som finns i området och
således måste alla arketyper tillhöra en ontologisk
nivå1.

Enligt Beale & Heard [22] går det att säga att arketyperna på de
olika ontologiska nivåerna beskriver dessa nivåer i området. Ett
exempel på detta är om det finns ett bestämt antal arketyper som
definierar avsnittsrubriker (avsnittsrubrik är klasskomponent) åt
allmänläkare så skulle det gå att säga att en organiserande
ontologinivå, ur allmänläkarnas synpunkt, beskrevs av dessa
arketyper. [22]
Princip 6

Ett samband kan existera mellan arketyper avseende
sammansättning.

Denna princip innebär att arketyper kan skapas för att uttrycka
giltiga möjligheter för större strukturer av data från olika nivåer av
den ontologiska hierarkin i referensmodellen. Exempelvis kan
arketyperna från ontologinivåerna ”Section” och ”Entry”
sammanlänkas för att definiera giltiga strukturer för rubriker
(Section) och data (Entry) från en läkarundersökning. [22]
Princip 7

En arketyp kan vara en specialisering av en annan
arketyp.

Arketyper kan definieras på högre eller lägre detaljnivå vid en
given ontologisk nivå [22]. Exempelvis bör en arketyp som
modellerar informationsentiteten ”biokemiresultat” definiera den
generella formen och begränsningarna för alla biokemiresultat,
medan en arketyp kallad ”kolesterolresultat” bör modelleras som

1

Se avsnitt 4.1.3 om ontologiska nivåer.
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en specialisering av ”biokemiresultat”. Detta ska gälla eftersom det
ska vara möjligt att ytterligare begränsa data som enbart rättar sig
efter formen av ett kolesteroltest.
Princip 8

Arketyper är internt hierarkiska i sin struktur, det vill
säga begränsningarna i en arketyp skapas som en
hierarkisk struktur.

Enligt Beale & Heard [22] ska detta gälla på grund av att
objektorienterade modeller ger upphov till data som är naturligt
hierarkisk i sin struktur.
Princip 9

Arketypnoder, inklusive roten och alla löv,
identifieras av så kallade nodidentifierare som även
kan agera som koder för mänskligt läsbara betydelser.

Nodidentifierare för arketyper definieras som koder vilka
motsvarar termer som är lokala för arketypen (se ADL‐utdrag 1 i
avsnitt 4.7.5). Dessa koder definieras för att agera som en
standardiserad ”betydelse vid design” och för att kunna skiljas
från godtyckliga ”exekveringsnamn” som skulle kunna användas i
ett patientjournalsystem i drift. Vilken nod som helst i arketypen
kan refereras genom att kedja samman nodidentifierare från
arketyproten till noden som refereras. De sammankedjade
nodidentifierarna bildar en arketypsökväg som kan tänkas vara en
sökväg som gäller vid tiden för design. [22]
Princip 10 Data som genereras från en arketyp kommer att ha en
sammansatt struktur i vilken noder måste ha unika
namn för att kunna refereras.
Eftersom det kan finnas upprepningar av arketypstrukturer i
datainstanser, menar Beale & Heard [22] att exekveringsnamnet
särskiljs från arketypens namn för samma nod. Vad som menas är
att varje nod vid exekvering har ett namn och en betydelse, där
betydelsen kommer från arketypen medan namnet kan komma
från ett program, en användare eller vara begränsat av
arketypkonstruktören. Vidare kan varje nod identifieras av dess
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exekveringssökväg, som bildats genom att kedja samman
exekveringsnamnen för noderna. Ett exempel kan vara då flera
blodtryck tagits över en tidsperiod men där varje blodtryck lagts
in som olika enskilda instanser exempelvis ”vilande blodtryck”
och ”stående blodtryck”. Det enda sättet att skilja på de olika
instansernas data är då att använda exekveringssökvägarna. [22]
Princip 11 Olika språk hanteras genom att översättningar läggs
in som lokalt kodade terminologier, se ADL‐utdrag 1 i
avsnitt 4.7.5.
Enligt Beale & Heard [22] möjliggör detta att både arketyper vid
tiden för design och data vid exekvering uppträder som att de är
helt i användarens språk.

4.5.3

Designprinciper

Enligt Beale & Heard [23] är det en komplex uppgift att definiera
informationsentiteterna som krävs för interoperabilitet. Det finns
en möjlighet att lösa många problem men om detta inte tas upp
generellt så är det svårt att åstadkomma något. Tillvägagångssättet
inom openEHR‐arkitekturen är att försöka göra
informationsentiteterna generiska, det vill säga så brett
användbara som möjligt. Det finns flera idéer som
förhoppningsvis gör detta möjligt och lönsamt vilket beskrivs i
nedanstående designprinciper. [23]
Princip 1

Arketyper uttrycks som begränsningar på en generisk
informationsmodell för elektroniska patientjournaler
som delar egenskaper med de viktigaste modellerna
som utvecklas inom området elektroniska
patientjournaler.

En princip som Beale & Heard [23] nämner främst är möjligheten
att uttrycka arketyper, som alltid måste vara en begränsning på en
underliggande informations‐ eller datamodell, enligt en
generaliserad informationsmodell. En generaliserad
informationsmodell är en informationsmodell som har anpassats
för att överensstämma med fler modeller i syfte att möjliggöra
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interoperabilitet mellan olika modeller. Den är en abstrakt
formulering av de gemensamma egenskaperna hos ett antal
viktiga informationsmodeller för elektroniska patientjournaler
som är under utveckling. Enligt Beale & Heard [23] har den
möjliggjorts tack vare dem som arbetar med standardutveckling
för patientjournaler och framförallt den påtagliga generaliseringen
av openEHR‐referensmodellen, HL7 och CEN EN13606, se avsnitt
2.4 Forskning och standardisering. [23]
Princip 2

Arketyperna möjliggör att ett generiskt
förfrågningsgränssnitt för data kan utvecklas.
Speciella förfrågningar kan vara baserade på
arketyperna och användas för att validera data under
datalagring eller datainhämtning.

Beale & Heard [23] hävdar att openEHR och särskilt arketyper
erbjuder denna möjlighet genom att uttrycka informationskrav
bara med en generaliserad informationsmodell. Detta kan vara av
intresse för nationella dataregister eller applikationer som behöver
göra sökningar i patientjournaler, exempelvis i forskningssyfte.
[23]
Princip 3

Det finns inget språkberoende i arketyper, det vill
säga arketyper ska kunna utvecklas i vilket språk som
helst, med möjligheten att lägga till översättningar när
som helst. I fallet att en arketyp börjar användas
internationellt så måste översättningar kunna läggas
till i efterhand.

Möjligheten att dela information trots språkbarriärer är mycket
viktig för många länder. För att uppnå internationell användbarhet
och acceptans har arketypmetoden tagit bort alla språkberoenden.
[23]
Princip 4
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Arketyper är neutrala med avseende på terminologier.
Med andra ord är de möjliga att utveckla utan tillgång
till terminologiresurser men det finns möjlighet att
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lägga till bindningar till terminologier vid ett senare
skede.
Arketypmetoden har tagit bort beroenden av särskilda
terminologier, vilket tillåter användare utan tillgång till
terminologiresurser att bygga arketyper. Terminologibindningar
ska kunna läggas till när som helst efter det att en terminologi
bedömts vara tillämplig i arketypen. [23]
Beale & Heard [23] menar att detta ganska fria tillvägagångssätt
som stöttar designen av nya arketyper måste balanseras med ett
sätt att se till att interoperabilitet uppnås genom delning av
arketyper [23]. Det är dock svårt att uppnå interoperabilitet enbart
i arketyperna utan koppling till extern terminologi. För att
möjliggöra delning av arketyper finns det ett antal designprinciper
för ett arketypsystem, se avsnitt 4.6.

4.5.4

Arketypers användningsområde

Som nämnts tidigare är arketyper välavgränsade, strukturerade
modeller av kliniska informationsentiteter, exempelvis
”obduktionsundersökning”. De befinner sig mellan lägre lager av
kunskapsnivåer som kliniska terminologier och ontologier samt
faktisk data i produktionssystem, se Figur 2 om
dubbelmodellmetoden. [24]
Arketypernas primära syfte är att tillhandahålla ett
återanvändbart, interoperabelt sätt att hantera skapande och
validering av data samt förfrågning av data genom att se till att
data rättar sig efter särskilda strukturer och semantiska
begränsningar. Via användningen av mallar, som definieras på
lokal nivå, appliceras arketyper vanligtvis på data för specifika
kliniska situationer, se Figur 5. [24]
Utöver arketyper och mallar finns en tredje artefakt, kallad lokal
palett. Denna används vid exekvering för att styra över arketypers
och mallars funktion, genom att specificera vilka naturliga språk
och terminologier som används i en specifik miljö [24]. En palett
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begränsar således användningen av irrelevanta språk och
terminologibindningar från arketyper och behåller enbart de som
är relevanta för det specifika användningssammanhanget [24]. I
Figur 5 nedan ges en illustration över en generell miljö i vilken
arketyper, mallar och lokala paletter används. I figuren syns något
som kallas ”visual form” vilket är ett formulär för inmatning av
patientdata. Detta formulär byggs upp med hjälp av den körbara
arketypstrukturen (som kan ha smalnats av med en mall och en
palett) och ett bibliotek för formulärkomponenter.

Figur 5: Generell miljö i vilken arketyper, mallar och paletter finns och
behandlas. Kopplingar mellan de olika artefakterna och skärmformulär
respektive arketypstruktur vid exekvering visas. [24]

4.6

Ett arketypsystem

Eftersom människor reser och mjukvara är tillgänglig globalt anser
Beale & Heard [23] att delande av kunskap bör ske i en form som
kan bearbetas automatiskt och i den omfattning som krävs
internationellt. För att uppfylla detta krav krävs det ett noggrant
utvecklat system [23].
En internationell överenskommelse om arketyperna som behöver
delas för att få interoperabla sjukvårdssystem kommer inte att nås
i egentlig mening. Detta beror på att det kommer att kräva för
mycket tid att komma överrens. Ytterligare ett hinder är
förändringstakten i sjukvården och ökande skillnader i vården.
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Trots dessa problem kan ett system som stödjer samarbete för
arketyputveckling tas fram. Detta system skulle ha följande
egenskaper. [23]
Stödja lokal anpassning för att uppfylla lokala behov medan
de mer generella arketyperna som krävs för generellt
tillgänglig mjukvara och automatisk bearbetning bevaras.
Stödja utveckling av arketyper över tiden med en ökande eller
en minskande överenskommelse om vilka arketyper som ska
delas lokalt, nationellt och internationellt.
Stödja verktygen och processerna som krävs för att normera
och sprida normerade arketyper.
Systemet ska alltså stödja lokal anpassning, generell utveckling
samt processen av ökande normering av arketyper [23]. Målet är
dock inte att alla ska komma överrens om vilka arketyper som ska
delas men att de arketyper som delas ska bli mer normerade med
tiden.
Arketypsystemet enligt Figur 6 består av två nätverk, ett för
utformning och ett för distribution. Det föregående används bland
arketypförfattare och det senare tillhandahåller en
kommunikationslänk mellan system i syftet att överföra arketyper
som ska användas i patientjournalsystem. Arketyper skapas och
granskas inom utformningsnätverket, vilket kan inkludera en
begränsad lokal utformning av specialiseringar. Innan arketyper
flyttas till distributionsnätverket, där de får ett versionsnummer,
går de igenom en kvalitetssäkringsprocess där de testas och sedan
godkänns och registreras. Sista steget är att transformera
arketyper, specialiserade arketyper eller lokala mallar av arketyper
till en körbar form innan de lagras lokalt för varje
patientjournalsystem. [23]
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Arketyputformningsnätverk

Arketyputkast

Arketyputkast
Arketypbibliotek

Arketypförfattare

Granskad arketyp

Arketypförfattare

Kvalitetssäkring

Lokal utformning

Testad arketyp

Registrering och godkännande

Godkänd arketyp

Distributionsnätverk
Arketyptjänst
Versionsnumrerad arketyp

Patientjournalsystem

Patientjournalsystem

Patientjournalsystem

Figur 6: Ett arketypsystem som har processer för framställning,
kvalitetsgranskning, verifiering och godkännande samt distribution av
arketyper. Detta sker mellan två olika nätverk som kallas globalt
semantiskt uformningsnätverk samt distributionsnätverk. Bilden är
förenklad och en översättning av den engelska varianten i [23].

4.7

Archetype Definition Language

Detta avsnitt beskriver Archetype Definition Language (ADL) som
är ett språk för att representera arketyper.

4.7.1

Utvecklingen av ADL

I skrivande stund är openEHR‐specifikationerna på väg att släppas
som version 1.0 vilket även innebär att version 2.0 av ADL
kommer att släppas. I skrivande stund finns en
publiceringskandidat av specifikationen för ADL version 2.0 ute,
men den är inte fullständig ännu utan måste genomgå granskning
innan den publiceras som slutgiltig version. Om inget annat anges
då exempel ges på ADL ska det förutsättas att version 2.0 av ADL
åsyftas.
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ADL har uppdaterats kontinuerligt och så väl syntax som
semantik har ändrats med tiden. Den huvudsakliga ändringen
som syns i den nya versionen, förutom ändrad referensmodell på
sina ställen, är att arketypers högsta nivå kommer övergripande
att vara uttryckt som dADL‐avsnitt med avgränsarna ”<, >”, se
Figur 7 samt ADL‐utdrag 1.

4.7.2

Vad är ADL

Archetype Definition Language (ADL) är ett formellt språk för att
uttrycka arketyper.
För att beskriva begränsningar på data, som är instanser av någon
informationsmodell, använder ADL tre syntaxer [24].
cADL, ett sätt att uttrycka begränsningar i ADL, där c står för
engelskans ”constraint”
dADL, en datadefinitionsform av ADL
En version av första ordningens predikatlogik, FOPL
ADL är som mest användbart när informationsmodellen är
generisk i sättet att beskriva data i ett system [24]. Ett exempel är
då de kliniska informationsentiteterna ”patient”, ”läkare”,
”familj”, ”sjukhus” och ”rehabiliteringsklinik” alla kan
representeras genom att använda ett litet antal klasser såsom
”sällskap” och ”adress”. Det är i fall som detta som arketyper
används för att begränsa de giltiga strukturerna på instanserna av
dessa generiska klasser för att representera de önskade kliniska
informationsentiteterna [24].
Så länge det i ett område finns formella objektmodeller som
beskriver datainstanser går ADL att använda för att skapa
arketyper. I fallet då arketyper används vid exekvering i särskilda
sammanhang, sätts de ihop till större begränsningsstrukturer via
användningen av mallar som förklaras i avsnitt 4.3. Formalismen
av mallar är tADL, alltså en mallform av ADL, där t står för
engelskans ”template”. [24]
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4.7.3

Struktur

Det finns en likhet med arketyper som är skrivna i ADL och
källkodsfiler skrivna i ett programmeringsspråk eftersom de på
samma vis har en syntax och avsnittsstruktur där de olika
avsnitten markeras med indrag eller så kallade indenteringar för
att synliggöra strukturen. Denna struktur innebär en samman‐
bindande syntax vilken använder två andra syntaxer för att
uttrycka begränsningar på data. Syntaxen som används för att
uttrycka arketypens definition är huvudsakligen cADL, med
möjligheten att uttryckta lövnoder i dADL, medan dADL‐syntaxen
används för att uttrycka data som bland annat förekommer i
avsnitten språk, beskrivning och ontologi i en ADL‐arketyp.
Strukturen med avseende på toppnivån för en ADL‐arketyp kan
ses i Figur 7. [24]
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Figur 7: Strukturen för en ADL‐arketyp där de valfria delarna är markerade
med pilar. [24]

4.7.4

Semantik

Eftersom det går att genomföra syntaxanalys av ADL har det en
formell relation med strukturella modeller som exempelvis de som
är formulerade i UML. Enligt Figur 8, som är en schematisk
illustration av relationen mellan ADL och objektmodeller, görs det
en syntaxanalys, eller översättning (med hjälp av en så kallad
parser som använder en specifikation av en informationsmodell)
av ADL‐arketyper till en hierarkisk struktur av objekt. Dessa
objekt är definierade av en formell och abstrakt objektmodell. I
openEHR kallas den för Archetype Object Model (AOM) eller
arketypobjektmodellen. En sådan modell kan sedan transformeras
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till andra konkreta modeller, exempelvis i ett
programmeringsspråk eller ett XML‐schema. Den primära
formalismen för att uttrycka arketyper är ADL‐syntaxen, medan
arketypobjektmodellen definierar semantiken i en arketyp, som
måste gälla för specifika relationer mellan delarna i en arketyp för
att den ska vara giltig i sin helhet. [24]

Figur 8: Relationen mellan ADL‐arketyper och objektmodeller som visar på
hur en ADL‐parser översätter arketyper till en objektmodell som definierar
semantiken i en arketyp. [24]

4.7.5

Ett exempel på en arketyp

I ADL‐utdrag 1 nedan följer ett mycket enkelt exempel som
demonstrerar utseendet på ADL‐syntaxen. Det som är viktigt att ta
till sig i exemplet är att informationsentiteten ”gitarr” är definierad
som begränsningar på en generisk informationsmodell av
informationsentiteten ”INSTRUMENT” [24]. Identifierarna som är
markerade med fet stil på den vänstra sidan i definitionsavsnittet,
exempelvis ”INSTRUMENT” och ”storlek” är klass‐ respektive
attributnamn från en objektmodell och de förekommer alltid i en
alternerande ordning. Varje avsnitt med klamrar i definitionen
innesluter en specifikation för en viss mängd instanser som rättar
sig efter en viss term såsom ”gitarr” eller ”hals”. Dessa är
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definierade som begränsningar på typer från en generisk
klassmodell. Trädstrukturens löv med klamrar, exempelvis
”{|60..120|}”, innefattar begränsningar på primitiva typer, i detta
fall en begränsning på datatypen heltal. [24]
archetype_id = <“adl-test-instrument.guitar.draft”>
concept = <[at0000]> -- gitarr
original_language = <"sv">
definition = (cadl) <#
INSTRUMENT[at0000] matches {
storlek matches {|60..120|} – storlek i centimeter
tillverkningsdatum matches {yyyy-mm-??} – år & månad
delar cardinality matches {0..*} matches {
DEL[at0001] matches { -- hals
material matches {[local::at0003,
at0004]} – trä och nickellegering
}
DEL[at0002] matches { -- kropp
material matches {[local::at0003]} – trä
}
}
}
#>
ontology = <
term_definitions = <
["sv"] = <
["at0000"] = <
text = <"gitarr">;
description = <"stränginstrument">
>
["at0001"] = <
text = <"hals">;
description = <"gitarrhals">
>
["at0002"] = <
text = <"kropp">;
description = <"gitarrkropp">
>
["at0003"] = <
text = <"trä">;
description = <"rakt, torkat virke">
>
["at0004"] = <
text = <"nickellegering">;
description = <"används till tvärband">
>
>
>
>
>

ADL‐utdrag 1: Ett enkelt exempel på en ADL‐arketyp som i detta fall är en
tänkt modell av en informationsentitet som kallas gitarr. [24]
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4.7.6

cADL – Constraint ADL

cADL är en syntax som möjliggör att i arketyper eller andra
formalismer uttrycka begränsningar på data som definieras av
objektorienterade informationsmodeller. Syntaxen är användbar i
de fall då det behövs definiera specifika tillåtna konstruktioner av
data vars instanser rättar sig efter generella objektmodeller. cADL
används både vid design av arketyper och vid exekvering, i det
tidigare fallet av personer eller verktyg och i det senare fallet av
beräkningssystem som validerar data. Valideringen sker genom att
jämföra data med lämpliga avsnitt ur cADL‐syntaxen i en arketyp.
Följande ADL‐utdrag ger ett exempel på hur cADL ser ut. [24]
PERSON[at0000] matches { -- begränsning på PERSON instans
namn matches { -- begränsning på PERSON.namn
TEXT matches {/.+/} -- en sträng som inte är tom
}
adresser cardinality matches {0..*} matches { -- begränsning på
ADRESS matches { -- PERSON.adresser
-- etc. -}
}
}

ADL‐utdrag 2: Exempel på cADL‐syntax som beskriver en begränsning på
en instans av klassen PERSON. [24]

Identifierarna som är markerade med fet stil till vänster i ADL‐
utdrag 2 kommer från en underliggande informationsmodell och
används för alla cADL‐noder. Identifierarna rättar sig efter samma
regler som i dADL, det vill säga att typnamn börjar med en stor
bokstav medan attribut‐ och funktionsnamn börjar med en liten
bokstav. I dADL kan enbart typnamn och dess tillhörande
attributnamn förekomma, medan det i cADL kan användas
typnamn med vilken egenskap (dvs. attribut eller funktion) som
helst. [24]

4.7.7

dADL – Data ADL

Syntaxen i dADL möjliggör ett formellt sätt att uttrycka
instansdata baserad på en underliggande informationsmodell och
en fördel med syntaxen är att både människor och maskiner kan
läsa den [24]. Syntaxens utseende exemplifieras med följande
ADL‐utdrag.
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person = List<PERSON> <
[01234] = <
namn = < -- personens namn
förnamn = <"Sherlock">
efternamn = <"Holmes">
titel = <"Mr">
>
adress = < -- personens adress
gatunummer = <"221B">
gatunamn = <“Baker Street”>
stad = <“London”>
land = <“England”>
>
>
[01235] = <
-- etc.
>
>

ADL‐utdrag 3: Ett exempel på dADL‐syntax som beskriver en lista av
personer med namn och adress. [24]

Identifierarna PERSON, namn, adress etc. i exemplet ovan antas
alla komma från en informationsmodell. Den grundläggande
designprincipen i dADL är att representera data på ett sätt som
möjliggör att det kan bearbetas av datorer samt läsas av
människor. Detta måste göras genom att göra så få antaganden
som möjligt om den underliggande informationsmodellen som
data rättar sig efter. Vad som menas med detta är att typnamn
enbart används valfritt för rotnoder (exempelvis List<PERSON>
ovan) men i andra fall används bara attributnamn (i detta fall
”person”) och värden och inga syntaktiska antaganden görs om
hur den underliggande modellen är uppbyggd eller ser ut. På
detta vis är det möjligt att flera informationsmodeller kan vara
kompatibla med samma dADL‐representation av data. [24]
Värden som ligger på lövnivå i dADL är endast av allmänt
erkända typer, exempelvis de för heltal, strängar och datum/tid.
För dADL är de mer sofistikerade typerna uttryckta strukturellt
med lövvärden från allmänt erkända typer. Andra domänspecifika
typer som gäller för openEHR kan konstrueras med
specialanpassad ADL, men dessa går även att representera med
vanlig ADL. Vinsten med att ha specialanpassad ADL är att det
underlättar förståelsen och att det finns domänspecifika klasser för
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dessa typer i referensmodellen vilket innebär förenklad hantering.
[24]
Ibland kan man fråga sig varför dADL behövs, när det redan finns
XML. Enligt Beale & Heard [24] finns det en tydlig
missuppfattning om XML, nämligen att eftersom det kan läsas av
en texteditor så är det avsett för människor. Vidare hävdar de att
XML är mer anpassat för maskinbearbetning och är i textform för
att bland annat garantera interoperabilitet. Det primära syftet med
XML är alltså inte att det är anpassat för att underlätta läsbarheten
för människor. dADL är å andra sidan designat för att kunna vara
både skrivbart och läsbart för människor samtidigt som det även
är bearbetningsbart för maskiner [24].
dADL kan ses som en abstrakt syntax för objektorienterad data
och det skiljer sig från XML genom att möjliggöra en mer förståelig
mängd av lövdatatyper, vilken bland annat inkluderar intervall av
siffror eller datum‐ och tid‐typer samt listor av alla primitiva
typer. Det håller även fast vid objektorienterad semantik, vilket
XML‐språk generellt inte gör. Enligt Beale & Heard [24] innebär
detta att dADL inte använder XML:s förvirrande tanke med
attribut och element för att representera vad som i slutändan är
objektdata. Detta förhindrar dock inte möjligheten att utbyta
syntaxer som används för dADL och konvertering till XML är
relativt rättfram. Däremot kommer motsvarande XML‐utdrag att
kräva ungefär dubbelt så mycket utrymme jämfört med dADL.
[24]

48

5. Användbarhet

5

Användbarhet

I detta kapitel tas vedertagna principer och riktlinjer upp för
användbarhet som berör vår utveckling av en användbar
arketypeditor. De är särskilt utvalda för att de ska markant öka
användbarheten men förhållandevis inte kräva mycket
utvecklingstid.

5.1

Designprinciper för interaktion

Nedan tas ett flertal designprinciper för interaktion upp och
redogörs för.
Minska väntetider
Reducera väntetider i största möjliga mån, exempelvis genom att
lägga tidskrävande processer i trådar som körs i bakgrunden. Det
går även att illustrera väntetiden på något sätt, exempelvis genom
att göra muspekaren till ett timglas eller att visa en så kallad
”progressbar” som talar om hur lång väntetid det är kvar. [26]
Läsbarhet
Text bör ha hög kontrast till sin bakgrund och vara stor nog att
kunna läsas på standardskärmar. Det är högst rekommenderat att
texten är svart och bakgrunden vit, eller eventuellt ljusbeige.
Struktur ökar läsbarheten för att det delar upp informationen i
hanterbara delmängder. Det ska göras för att öka läsbarheten och
därmed underlätta för användaren. [27]
Synbar navigation
Användaren ska enkelt kunna se var han eller hon befinner sig i
programmet och hur han eller hon kan navigera sig vidare. [25]
Hjälp till användaren
Det är viktigt att användaren kan få hjälp och att den hjälpen
verkligen är inriktad på att lösa ett problem. [25]
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Information till användaren
För att informera användaren, och på så sätt öka förståelsen för
vad som händer, ska det finnas uppdaterad information om
programmets status som ska vara enkel att se. [25]
Konsekvent användargränssnitt
För att användaren ska känna sig säker och trygg i programmet
måste funktionalitet vara konsekvent, exempelvis att det reagerar
likadant då funktionen för att kopiera text används, oavsett var i
programmet funktionen används. [25]

5.2

Fitts lag

Paul Fitts lag är en funktion som kan uppskatta tiden det tar att
snabbt förflytta något, som ett finger eller en muspekare, från en
startposition till en slutposition som funktion av avståndet till
målet och storleken på målet. Fitts lag används framför allt för
modellering av musrörelser. [25]
Mer konkret säger Fitts lag att ett stort objekt på ett kort avstånd är
enklare och snabbare att nå med än ett litet objekt på ett långt
avstånd. Dessutom innebär lagen att objekt som placeras precis
vid kanterna på skärmen är lätta att nå eftersom de har oändlig
storlek. De har oändlig storlek eftersom oavsett hur mycket
muspekaren flyttas mot en kant står den alltid kvar vid kanten och
därmed blir de objekten i princip oändligt stora. [25]

5.3

Principer för komponenter i
användargränssnitt

Nedanstående principer härstammar från [26] och valdes ut för att
de bedömdes tillföra förhållandevis mycket användbarhet till
användargränssnitt relativt många andra principer ur [26]. De som
valdes bedömdes heller inte vara särskilt tidskrävande i utveckling
av en applikation.
Lika stor bredd
Textfält ska vara lika breda eftersom det indikerar att de olika
textfälten har en liknande funktion.
50

5. Användbarhet
Samma höjd på rader
Rader ska vara av samma höjd för att underlätta översikt för
användaren.
Symmetriskt sidhuvud och sidfot
Sidhuvud och sidfot ska ta upp symmetriskt lika stor plats på
skärmen för att ge balans i bilden.
Knappars bredd ska inte understiga en fördefinierad bredd
Användning av för små knappar gör att de tar lång tid att nå med
muspekaren och innebär en ansträngning på grund av precisionen
som krävs.
Använd outnyttjat utrymme
Använd outnyttjat utrymme mellan komponenter för att
underlätta överblick och packa inte ihop alla komponenter så
gränssnittet upplevs som förvirrande och svårt att få överblick
över.
Estetiskt storleksförhållande
Använd estetiskt tilltalande storleksförhållande mellan
komponenter. Exempel på estetiskt tilltalande, stabila,
förhållanden är 1:1, 4:3, 4:5 och 16:9.

5.4

Enkla regler för användargränssnitt

Här tas fem regler upp som är enkla att tillämpa för att göra ett
användargränssnitt enhetligt och underlätta förståelse för
programmet.
1. Använd ett utseende på användargränssnittet med passande
och enhetliga teckensnitt och färger. [26]
2. Använd en uppsättning ikoner som verkligen illustrerar det
som ska förklaras med ikoner. Ikonerna får med fördel inte
vara allt för detaljrika eftersom de då kan uppfattas som
förvirrande [27].
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3. Ta bort sådant som bidrar till oordning och rörighet i
gränssnittet [27].
4. Gruppera med hjälp av outnyttjat utrymme [27].
5. Rikta objekt enligt ett osynligt rutnät, gruppera, relatera och
balansera både horisontellt och vertikalt. [26]
En mer omfattande åtgärd än ovanstående regler är att följa en
stilguide, exempelvis Apples eller Microsofts guider för
användargränssnittsutformning och interaktion [27].
Det är ingen garanti att man får ett bra gränssnitt om man följer
dessa regler. Dock bidrar de väsentligt till en enklare och mer
användarvänlig applikation. Nästa avsnitt tar upp
formulärbaserad design som ytterligare underlättar utformning av
ett användbart användargränssnitt.

5.5

Formulärbaserad design

Idén med den formulärbaserade designen av användargränssnitt
är att man tvingas tänka i ett rutnät. I varje cell i rutnätet kan man
då lägga komponenter eller ytterligare rutnät. Detta har visat sig
vara ett effektivt sätt att snabbt kunna få ett organiserat gränssnitt
som relativt de inbyggda layouthanterare som finns i Java inte alls
kräver mycket programkod. Professionella formgivare använder
rutnät för att balansera, konstruera och hitta bra design i media
och grafiskt arbete. Dessutom används rutnätsbaserad design
nästan intuitivt för att gruppera och placera komponenter. Kort
sagt kan man snabbt producera organiserade gränssnitt i en
Javamiljö om man jämför med de alternativ som finns idag. [28]
Det finns program för att formge formulär enligt WYSIWYG‐
principen. Ett exempel på detta är Abeille Forms Designer där
formgivaren kan använda dra‐och‐släpp för att placera
komponenter i ett formulär.
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6

Systemutveckling

Detta kapitel beskriver vårt arbete under systemutvecklingen.
Förberedande arbete och resonemang angående utvecklingen tas
upp. De beslut som tagits, inklusive deras motiveringar, som lett
fram till den utvecklade arketypeditorn står även beskrivna i
kapitlet.

6.1

Arbetsgång

Vi hade i princip tre grundläggande krav på oss när det gällde
utvecklingen av arketypeditorn. Första kravet var att den skulle
vara plattformsoberoende i den meningen att den skulle
implementeras i programspråket Java. Detta innebär i teorin att
programmet ska kunna köras på alla plattformar som har Java
Runtime Enviroment version 1.5 (även kallat 5.0) installerat. Andra
kravet var att programmet skulle släppas som öppen källkod
under en lämpligt vald licens. Tredje kravet var att arketypeditorn
skulle ha en extern terminologikoppling för att göra bindningar till
termer, men det var inte specificerat till vilken eller vilka
terminologisystem editorn skulle vara kopplad.
Övriga mål vi satte upp innan vi påbörjade utvecklingsarbetet var
att arketypeditorn skulle:
Vara stabil i sin funktionalitet
Bygga på Javaimplementationen av openEHR‐kärnan
Använda den Javabaserade ADL‐parsern
Vara användbar i enlighet med användbarhetsteori
Vara möjlig att vidareutveckla
Vi bestämde att instabiliteten skulle minimeras till obefintlig eller
nästintill obefintlig genom att varje gång vi implementerat en viss
funktionalitet i programmet testa om det fungerar som det ska
utan stabilitetsproblem. Denna metod utgör inte någon egentlig
garanti för att behålla den övergripande stabiliteten under hela
utvecklingsarbetet men den borde åtminstone reducera många
problem.
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Det finns som tidigare nämnts en existerande arketypeditor
utvecklad av Ocean Informatics och denna har fungerat som
prototyp under tiden vi utvecklat vår arketypeditor. Vi har i första
hand använt den för att ta fram krav till vår editor.
Kravframtagning har skett genom att lära sig Ocean Informatics
editor och ta reda på vilka funktioner som finns i samband med att
vi tagit reda på vilka principer som gäller för arketyper, se särskilt
avsnitten 4.5.2 och 4.5.3.
Vi har följaktligen behövt sätta oss in i openEHR‐specifikationer,
bland annat om arketypdefinitionsspråket och
arketypobjektmodellen, men även mer detaljerade specifikationer
om datastrukturer, datatyper och så vidare. Vidare har vi tagit
reda på hur openEHR‐kärnan, det vill säga Javaimplementationen
av openEHR:s referensmodell och arketypobjektmodell, samt
ADL‐parsern är tänkta att fungera och användas tillsammans i vår
editor.
Vad som ytterligare kan nämnas om kravframtagningen är att den
inte var så omfattande i början då Ocean Informatics arketypeditor
var svår att lära sig. Detta berodde dels på dåligt strukturerad
information i användargränssnittet, dels på ett oförutsägbart
användargränssnitt som inte fungerade likadant varje gång och
som ofta inte gav någon återkoppling på vad som gjorts.
Kravframtagningen har istället skett kontinuerligt i den takt
implementeringen har framskridit och det har även krävts att vi
har behövt gå in och tolka källkoden för Ocean Informatics
arketypeditor. Det har gjorts för att kunna förstå hur viss
funktionalitet egentligen är tänkt att fungera eftersom Ocean
Informatics editor inte har fungerat så bra.
Slutligen har vi läst oss in på teori om designmönster,
programmering av användargränssnitt och användbarhet och
även fått bra tips och råd som väglett oss i uppgiften att utveckla
en användbar arketypeditor som är möjlig att vidareutveckla efter
att vårt arbete är klart.
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Vi har begränsat oss till att fokusera på användbarhet i teorin och
inte användbarhet i praktiken. Motiveringen till detta är att vi inte
prioriterat användartester och användarutvärdering då hela idén
kring arketyper är så pass ny att det finns få som är tillräckligt
insatta i området.

6.2

Utvecklingsmiljö

För att kunna kompilera (dvs. göra programkoden körbar) kärnan
och parsern behövde vi använda Apache Maven version 1.0.2.
Valet att använda Apache Maven 1.0.2 gjordes för att ACode och
Ocean Informatics använde denna programvara. Till början
använde vi även Maven för att kompilera vårt eget projekt, men
efterhand fann vi ingen nytta av det längre.
Eclipse version 3.1.1 användes som utvecklingsmiljö (eng. IDE som
står för Integrated Development Enviroment) med
insticksverktyget Subclipse version 0.9, som gjorde att vi kunde
ansluta oss till versionshanteringssystemet SVN (Subversion).
Anledningen till att vi använde SVN var för att det redan fanns en
SVN‐server att tillgå och att openEHR‐projektet använder SVN.
Gällande Javamiljö användes Java J2SE SDK 5.0/1.5.0.
Abeille Forms Designer 2.0 tillsammans med JGoodies Forms och
Looks utgjorde grund för det grafiska i vårt program. Abeille
användes för att skapa alla vyer i programmet. Biblioteken Forms
och Looks har använts för att ladda in formulären som sparats av
Abeille som binärfiler samt för att visa ett elegant och tydligt
grafiskt gränssnitt.
Till kopplingen mot UMLS använde vi ett bibliotek som vi laddat
hem från National Library of Medicine i USA som tillhandahåller
UMLS. Anledningen till att vi valde UMLS var att det är en
samling av flera terminologisystem och dessutom hade det ett
omfattande kommunikationsgränssnitt som kan användas av
Javaapplikationer. Egentligen är det önskvärt att ha en mängd
kopplingar till olika medicinska terminologisystem men eftersom
det inte finns något enhetligt sätt att göra dessa kopplingar
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bedömdes utvecklingstiden att räcka till att implementera en
koppling.

6.3

Licensval

Den befintliga programvara som arketypeditorn använder är
utgiven av openEHR som öppen källkod under licensen Mozilla
Tri‐license 1.1. Eftersom det var ett krav att mjukvaran skulle
utvecklas som öppen källkod valdes Mozilla Tri‐license som licens
även för arketypeditorn eftersom den då överensstämmer med
openEHR:s licens. Det blir då enklare att kombinera vår
programkod med den programkod som ingår i openEHR samt
underlättar för andra att ta del av och utveckla projektet eftersom
licensen är relativ liberal i sin utformning.

6.4

Befintliga system

6.4.1

openEHR‐kärnan

openEHR‐kärnan är grunden för applikationer som bygger på
openEHR. Denna är bland annat en implementation av en
arkitekturspecifikation för elektroniska patientjournaler och
arketyper genom dess implementation av openEHR:s
referensmodell inklusive en arketypmodell. Arketypmodellens
semantik är analog med semantiken i arketyper vilket gör att
arketyperna är möjliga att beskriva i ett format som det går att
göra syntaxanalys på för att instansiera motsvarande objekt i en
arketypobjektmodell [29] som ingår i arketypmodellen.
Eftersom openEHR‐kärnan inte är tänkt att förändras speciellt ofta
kan arketyper med fördel introducera tvåmodellmetoden, se
avsnitt 2.5. Detta möjliggör att utomstående arketypkonstruktörer
inte blir beroende av openEHR‐kärnans konstruktörer för att
konstruera modeller av kliniska informationsentiteter. Med hjälp
av vår arketypeditor blir arketypkonstruktörerna även oberoende
av kunskap om arketypmodellen eftersom de inte behöver kunna
någonting om den underliggande strukturen och semantiken i
arketyper.
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Till en början ser referensmodellen otroligt komplex ut, men
efterhand fås en bättre förståelse av hur allt hänger samman. Det
som är viktigt att notera är att vi i vårt arbete inte behöver bry oss
om referensmodellklasserna eftersom vi enbart hanterar
arketypmodellklasserna som sätter begränsningar på de
förstnämnda klasserna.

6.4.2

ADL‐parser

ADL‐parsern vi använder är ett verktyg utvecklat i JavaCC och
den är till för att genomföra syntaxanalys av arketyper i ADL‐
formatet. JavaCC är ett program som utifrån ett eget språk
genererar syntaxanalyserare i Java. Den är tänkt att följa
openEHR:s syntaxspecifikationer och kontrollerar arketypens
syntax och semantik innan den konverterar den till ett träd i
minnet som är en strukturell representation av semantiken i
arketypen, se avsnitt 4.7.4.
Den strukturella representationen i Figur 9 är en objektform som
motsvarar arketypobjektmodellen och som sedan kan valideras av
en semantikkontrollerare i parsern. En semantikkontrollerare kan
verifiera ett flertal saker, exempelvis om termerna som definieras i
definitionsdelen även är definierade i ontologidelen. Det går även
att validera de klasser och attribut som nämns i arketypen mot en
specifikation för den relevanta informationsmodellen. I vårt fall
kontrollerar parsern däremot enbart syntaxen och semantiken
innan objektformen av arketypen skapas. Vad vi vet så finns det
ingen särskild semantikkontrollerare i parsern vi använder och
verifieringar liknande de som nämnts ovan görs således inte.
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Figur 9: En översikt av principen kring syntaxanalys av en arketyp. Figuren
visar en ADL‐parsers huvuduppgifter, det vill säga kontroll av syntax och
semantik i en ADL‐fil samtidigt som den i minnet instansierar en
objektform av arketypen. [24]

6.5

Ocean Informatics arketypeditor

Vi har sett många problem i den existerande arketypeditorn,
problem som vi i vårt arbete löst helt eller delvis. Problemen har
varit av olika karaktär och de viktigaste problemen som lösts är
instabilitetsproblemen som fanns i programmet men även
plattformsberoendet som det är begränsat av. Det senare löstes
genom att implementera vår arketypeditor i programspråket Java.
Andra nämnvärda problem är användargränssnitt, funktionalitet
och stabilitet som beskrivs nedan.

6.5.1

Användargränssnitt

Nedan presenteras några skärmdumpar för Ocean Informatics
arketypeditor för att visa konkreta exempel då
användbarhetsprinciper och regler inte följs enligt kapitel 5.
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Figur 10: Skärmdump från definitionsvyn i Ocean Informatics
arketypeditor.

Här finns ett flertal problem för en användare som inte är bekant
med programmet. Först och främst finns ingen förklaring för
ikonerna till vänster vilket gör att användaren måste testa sig fram
för att lära sig vad de olika ikonerna står för.
Vidare ligger inte textfält och andra komponenter i linje med
varandra varken vertikalt eller horisontellt. Detta ger felaktig
ledning för användaren i höger sida i gränssnittet. Inga tydliga
grupperingar syns heller i höger del och därför är det svårt att veta
till var information är kopplad. Hela hierarkin med flikar förvirrar
också användaren eftersom det är svårt att överblicka var i
programmet denne befinner sig. Med andra ord blir synbar
navigation, enligt avsnitt 5.1, lidande. Det finns alternativa
navigeringsstrukturer som exempelvis trädhierarkier att beakta,
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eftersom ADL‐formatet är uppbyggt enligt en trädhierarki.
Flikhierarkin är dock en sorts trädhierarki men den är inte tydlig
för användaren.

Figur 11: Terminologivyn i Ocean Informatics arketypeditor.

I terminologivyn finns också ett antal missar. Fliknamnet ”Terms”
används inte konsekvent utan står på två flikar samtidigt vilket i
allra högsta grad skapar förvirring. Knapparna är även små vilket
försvårar användbarheten och möjligheten att välja bindande
terminologi finns både i ”Term Bindings”‐fliken och i ”Languages
& Terminologies”‐fliken vilket är onödigt eftersom
funktionaliteten är densamma i båda fallen. Det är även svårt för
användaren att förstå att när nodtext i trädet skrivs med klamrar
”[]” är det en intern term som inte kan bindas till någon
terminologi.
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6.5.2

Funktionalitet

Ocean Informatics arketypeditor har mer funktionalitet än vad den
ser ut att ha vid en första anblick eftersom det finns en hel del dold
funktionalitet som inte är uppenbar för en vanlig användare. Det
är däremot är inte sagt att Ocean Informatics arketypeditor har ett
stöd för allt som är synligt via användargränssnittet utan många
delar ger användarna falska intryck om att editorn klarar av mer
än den gör.
Vi hade tidigt beslutat att implementera så många krav som
möjligt från Ocean Informatics arketypeditor under
examensarbetets tidsramar. Vi riktade dock in oss på att göra
arketypeditorn fullt fungerande i den funktionalitet som skulle
implementeras. Stabiliteten var alltså en viktig del att förbättra här.
Detta bör resultera i att vår produkt i motsats till Ocean
Informatics arketypeditor kommer att fungera utan problem för
den funktionalitet som stöds även om den inte klarar av all
funktionalitet som en komplett arketypeditor bör göra.
Det som i vår editor skulle bli unikt jämförelse med Ocean
Informatics arketypeditor var förutom plattformsoberoendet och
förbättrad stabilitet en så kallad terminologikoppling, se avsnitt
1.3, till UMLS. Med hjälp av denna funktion är det möjligt, för dem
som har behörighet, att koppla upp sig mot UMLS och söka efter
termer som sedan kan bindas till termer i arketypens ontologidel. I
Ocean Informatics arketypeditor krävs det att användaren
manuellt letar reda på och skriver in koden för de termer som ska
bindas för att det ska vara möjligt att göra terminiologibindningar.

6.5.3

Stabilitet

Stabiliteten i Ocean Informatics arketypeditor är under all kritik.
Detta beror givetvis på att editorn i skrivande stund inte är
fullständig och endast släppt som betaversion. Det finns en hel del
dold funktionalitet i editorn i den mening att då användaren
interagerar med programmet händer det ganska mycket i
bakgrunden. Följaktligen leder de fall av bakgrundsfunktionalitet
som inte fungerar som det är tänkt till en underminering av
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programmets stabilitet. Detta kan bland annat upptäckas då
användaren redigerat en arketyp på olika sätt och sedan väljer att
spara arketypen till en ADL‐fil. Följande problem kan uppstå som
en följd av detta:
Programmet misslyckas med att spara eller ladda in filen och
eventuella felmeddelanden kan komma från parsern som
editorn använder.
Vid laddning av filen har de ändringar som tidigare sparats
försvunnit och användaren får inte någon information om vad
som orsakat problemet.
Vid laddning av filen finns vissa av de ändringar som tidigare
sparats kvar men inte alla.
Programmet kan ladda in delar av filen men den mesta
funktionaliteten i programmet försvinner och en omstart av
hela programmet krävs för att det ska gå att fortsätta arbeta
med andra arketyper.

6.6

Design- och arkitekturbeslut

Eftersom målsättningen är att utveckla arketypeditorn med fokus
på användbarhet, stabil funktionalitet och möjlighet till
vidareutveckling beskriver vi i detta avsnitt de viktigaste design‐
och arkitekturbeslut som tagits under systemutvecklingen för att
uppnå detta.

6.6.1

Designmönstret Model‐View‐Controller

Eftersom arketypeditorn släppts under öppen källkod är det
särskilt viktigt att programmet har en god intern struktur som är
lätt att förstå. Vi har utgått från designmönstret Model‐View‐
Controller (MVC). Anledningen till detta val var att göra
programmet så lätt som möjligt att underhålla och vidareutveckla
samt att delarna i programmet ska vara utbytbara och till viss del
även återanvändbara. Det är av stor vikt i många av dagens
mjukvaruprojekt och MVC är ett vedertaget och vanligt
förekommande designmönster inom objektorienterad
programmering som används för detta.
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När applikationer innehåller en blandning av kod för dataåtkomst,
affärslogik och presentation kan ett flertal problem uppstå. Dessa
applikationer är svåra att underhålla eftersom beroendena mellan
alla komponenter orsakar en slags dominoeffekt varje gång en
ändring görs någonstans. Starka kopplingar gör även klasser svåra
eller omöjliga att återanvända eftersom de är beroende av så
många andra klasser. När det behövs lägga till nya vyer över data
krävs det ofta en ny implementation eller att affärslogik (det vill
säga programkod som bland annat gör beräkningar på lagrad data
och data som kommer från användarinmatning) kopieras till ett
nytt ställe, vilket sedan kräver underhåll på flera ställen. Koden för
dataåtkomst kommer även den att skapa problem eftersom den
kopieras bland affärslogikmetoder. Designmönstret MVC löser
dessa problem genom att koppla loss dataåtkomst, affärslogik
samt datapresentation och användarinteraktion. [31]

Figur 12: Modell‐Vy‐Kontroll, designmönstret som gör en lös koppling
mellan dataåtkomst, affärslogik och datapresentation samt
användarinteraktion vilket bland annat möjliggör ett enklare underhåll av
applikationen. [30] med tillåtelse från författaren.

I Figur 12 ovan ser vi hur designmönstret MVC är uppdelat.
Modell är den del i programmet som tar hand om inkapsling av
applikationens tillstånd samtidigt som den svarar på förfrågningar
om vilket tillstånd den är i och kommandon om tillstånds‐
ändringar. Den definierar också vilken slags funktionalitet
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applikationen har samt meddelar vyer om ändringar i tillstånd
eller data.
Vy är den del som presenterar modellens data i olika grafiska
komponenter. Den kan även fråga efter uppdatering av modellen
för att kunna visa det senaste som lagrats i den.
Användarinteraktion med olika komponenter i vyn sänds från vyn
till kontrollen och vyn tillåter även att kontrollen kan välja vilken
specifik vy som ska visas.
Kontroll är delen som definierar applikationens beteende och är
ofta beroende av användarens interaktion eftersom den kopplar
samman användarens handlingar med uppdateringar eller
tillståndsändringar av modellen. Kontrollen är egentligen hjärtat i
hela designmönstret eftersom den fungerar som en central och
viktig del då den bestämmer när, var och hur något ska ske i
applikationen.

6.6.2

Valet av datamodell

För att det skulle vara möjligt att modifiera definitionsdelen i
arketyper krävdes det att vi hade en datamodell för denna del
eftersom det inte gick att modifiera objekt som instansierats i
openEHR‐kärnan av parsern. Orsaken till att definitionsobjekten
är oföränderliga är ett designbeslut som tagits av openEHR och
inte något som vi kunde göra något åt.
Vi hade ett antal valmöjligheter när det gällde datamodell för
modifiering av definitionsdelen. Till en början var vi inne på att
använda en modifierad variant av Javas trädmodell, men detta
kunde bli riskabelt eftersom vi inte hade någon aning om hur
komplicerad den skulle bli till slut. Eftersom definitionen i
arketyper består av en komplex trädstruktur som växlar mellan
olika objekt och attribut krävdes det något som på ett hierarkiskt
och strukturerat sätt kunde hålla reda på vilken datastruktur och
vilka datatyper varje nod i trädstrukturen har. Det hade varit
idealt att kunna ändra på openEHR‐kärnans objekt vid exekvering
och detta var en möjlighet om vi ändrade i kärnan vi använde så
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att definitionen blev förändringsbar, men det var något vi helst
ville undvika eftersom det skulle medföra problem varje gång
kärnan uppdateras.
Ett annat alternativ hade varit att skapa egna objekt som ärver av
openEHR‐kärnans motsvarande objekt, i vårt fall objekt från
arketypobjektmodellen. Vid varje instans av dessa objekt ska deras
innehåll lagras i motsvarande eget objekt för att sedan kunna
använda egna funktioner som tillåter förändring av dessa delar. En
nackdel med detta tillvägagångssätt är att den struktur som finns i
arketypobjektmodellen inte är den optimala när det gäller att hålla
reda på allt som finns i definitionsdelen för en arketyp. Det är på
grund av att det finns så många olika objekt som behövs bara för
att lagra data för en enda nod. Följden av detta är att det blir
mycket svårt att återskapa och ha kontroll över definitionen i dess
helhet eftersom den motsvarar många instanser av olika objekt,
något som försvårar förståelsen av strukturen. Ett bättre alternativ
är således en förenklad datamodell som inte kräver så många
objekt för varje nod. Man slår alltså samman flera intressanta
objekt till några få strukturerade objekt.
Det viktigaste för oss har således varit att kunna använda en
strukturerad modell som är enkel att arbeta med samtidigt som
den inte har lika komplex struktur som arketypobjektmodellen
[29]. Det har krävts mycket arbete att ta fram en passande
datamodell för definitionsdelen i arketyper. Till en början hade vi
två modeller som vi undersökte parallellt för att ta reda på vilken
som var mest användbar. Den ena baserade sig på en datamodell
som i grund och botten kommer från Ocean Informatics
arketypeditor, men som är översatt till Java. Detta har gjorts av
studenter på University College London (UCL) som utvecklat en
Javaöversättning av denna arketypeditor, men i skrivande stund är
detta program inte särskilt fungerande även om det fortfarande
utvecklas i princip dagligen av en person. Efter en studie av
datamodellen som använts till detta program kom vi fram till att
den trots allt hade en bra struktur även om den till en början var
ganska svår att sätta sig in i.
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Den andra modellen var en utökning av Javas inbyggda
trädmodell. Efter att ha undersökt de två modellerna kom vi fram
till att båda modellerna skulle användas men på olika ställen.
Modellen från UCL skulle användas för att modifiera och lagra
den internt skapade definitionen. Trädmodellen skulle användas
för att kunna visa ett överskådligt träd med noder från arketypens
definition med bindningar av nodernas termer till termer i externa
terminologier. Trots att UCL:s modell krävde mycket arbete kom
det slutgiltiga valet av modell att bero på att när den väl var igång
skulle vi kunna återanvända många andra funktioner från UCL:s
programkod. Däremot var de tvungna att modifieras en hel del för
att passa vår utvecklingsmiljö eftersom UCL:s programkod
använder en openEHR‐kärna utvecklad i Eiffel. Valet av
datamodell skulle dessutom innebära att arketypeditorn skulle
kunna vidareutvecklas relativt enkelt av både Ocean Informatics
och UCL.
Den Javabaserade trädmodellen var enkel för att snabbt få
presenterbara resultat över definitionsträdets struktur med, men
däremot trodde vi att det skulle bli krångligare att i längden bygga
ut den för mer komplexa ändamål. Detta kunde exempelvis vara
att presentera innehållet för de olika noderna eller att visa
definitionen på andra sätt än som en trädvy, bland annat tabeller
eller RTF‐format. Vidare skulle det förmodligen bli svårare att
förstå denna modell för en utomstående. Att trädmodellen
däremot kan användas för att enkelt presentera externa
terminologikopplingar gör att definitionsdelen och
terminologibindningsdelen blir oberoende vilket för med sig flera
fördelar. Dels går det att utveckla parallellt på de olika delarna och
dels att implementeringarna inte blir beroende av varandra.

6.6.3

Användbarhetsbeslut

Användbarhet är otroligt viktigt att fokusera på för att ett program
ska komma till användning och att användaren inte ger upp på
grund av programmets komplexitet eller obegriplighet. Vi har haft
ett flertal vägar att gå när det gäller användbarhet. Bland annat har
vi funderat över alternativa formuleringar på benämningarna som
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används för att beskriva de olika delarna i arketyper och alla de
benämningar som fanns i den befintliga arketypeditorn. När vi har
valt benämningar har vi i första hand försökt hitta ord som
förklarar på enklast möjliga sätt utan att vara missvisande. I andra
hand har vi använt de, i många fall, komplexa benämningar som
ingår i arketypers olika delar. Det överhängande målet har varit att
benämningarna ska förstås av en så bred användargrupp som
möjligt.
Under utvecklingens gång har vi haft som mål att göra vår
arketypeditor så användbar som möjligt och då försökt följa
vedertagna designprinciper för användargränssnitt och interaktion
samt skapa användargränssnittet med formulär, se kapitel 5.
För att säkerställa en hög läsbarhet i programmet har vi valt att ha
hög kontrast mellan text och bakgrund. Vår text är svart och
bakgrunden mestadels vit. Alla områden som bildar grupper av
information har vit bakgrund och de separeras med en grå
bakgrund. Detta val är medvetet och syftar till att öka
struktureringen och separeringen av information i användar‐
gränssnittet. En logisk följd av detta är att det leder till en
förbättrad förståelse av programmet.
Vi har lagt till så kallade ”tooltips” för de flesta komponenterna i
användargränssnittet för att snabbt erbjuda hjälp till användarna.
Dessa är förklaringar av vad komponenterna har för funktion och
de visas då användaren håller muspekaren stilla en kort stund
över en komponent.
För att tydligt markera var i programmet användaren befinner sig
har vi precis under verktygsfältet lagt en rad med en titel där det
tydligt står vilken vy användaren befinner sig i. Övrig information
som kan vara intressant för användaren läggs i ett statusfält som
ligger längst ned i användargränssnittet. Vi har lagt arketyp‐
identifikationen här för att användaren ska kunna veta vilken
arketyp som är öppnad. Detta visades även i Ocean Informatics
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arketypeditor men det tog upp en för stor del av
användargränssnittsytan.
Under utvecklingen lärde vi oss grunderna i Fitts lag och vi tyckte
detta gav oss många bra idéer avseende
användargränssnittsdesign. En följd av detta var bland annat att
knappar, som kommer användas ofta, gjordes något större än de
som inte kommer användas lika ofta. Dessutom hade vi i åtanke
att gruppera knappar och textfält som hade med varandra att göra
för att underlätta förståelsen av funktionaliteten samtidigt som det
är bra med korta avstånd mellan dessa komponenter.
För att användaren ska känna igen sig har vi använt samma färger
överallt i programmet och ikonerna används konsekvent. Vi har
även hållit nere antalet teckensnitt som används för att inte få ett
rörigt användargränssnitt.
Under utvecklingen av arketypeditorn har de
användbarhetsprinciper som finns under kapitel 5.3 följts. De som
följts är att komponenter i stor utsträckning ska ha lika stor bredd,
samma höjd på rader, text på en och samma rad ska ligga i linje
med varandra, knappar har en minimal bredd och outnyttjat
utrymme används för att gruppera och separera olika grupper.
Anledningen till att vi valde dessa principer var att de bedömdes
som de minst tidskrävande men viktiga för användargränssnittet.
Valet av ikonuppsättning föll på ikonuppsättningen från Eclipse
för att den var fri och innefattade en stor mängd enhetligt
utformade ikoner avseende storlek och färger. Ikonuppsättningen
är däremot i viss mån kompletterad eftersom den inte innehöll alla
ikoner som behövdes. Vi har dock försökt utforma de ikoner vi
gjort själva på ett sätt som liknar ikonuppsättningen från Eclipse.
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Vår arketypeditor bygger på den kärna och parser som
implementerats i Java. Detta innebär att den är
plattformsoberoende i jämförelse med Ocean Informatics
arketypeditor, vilket uppfyllde ett av huvudkraven i vårt
utvecklingsarbete. Ett annat huvudkrav var att projektet skulle
vara licensierat som öppen källkod. Detta har varit viktigt för att
underlätta framtida vidareutveckling. Programkoden har
kommenterats och anpassats efter detta syfte. I programkoden har
vi tillämpat designmönstret MVC och den har skrivits på ett
självbeskrivande sätt enligt Java Code Conventions [35].

7.1

Implementerad funktionalitet

För att beskriva vår arketypeditor presenteras här de olika vyerna i
editorn var för sig. Det görs för att det i programmet finns en
uppdelning i vyer och det blir naturligt att presentera dem på
detta vis.

7.1.1

Description – den beskrivande delen

Descriptionvyn i arketypeditorn visar metainformation om
arketypen. Informationsentiteten som arketypen modellerar finns
beskriven i lång och kort version här tillsammans med författare
och tillhörande organisation, se Figur 13. Här finns beskrivning
hur det är tänkt att arketypen ska användas och hur den inte får
användas samt syftet med arketypen. En hierarki för specialisering
av arketypen visas längst ner i vyn i ett separat formulär och
arketypens identifikation och filnamn syns längst ner i statusfältet.
Funktionaliteten för specialisering följer Princip 7 i avsnitt 4.5.2.
Då ny fil skapas eller då en arketyp specialiseras ändras filnamn
och arketypens identifikation i statusfältet. Arketypens filnamn
ändras till ”Not saved” och arketypens identifikation ändras vid
en specialisering till den ursprungliga identifikationen men utökat
med specialiseringstexten. Då en ny arketyp skapas blir
identifikationen uppbyggd av de val som användaren kan göra
enligt Figur 17. Valet att programmet har ett statusfält kommer
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från användbarhetsprincipen om att användaren ska veta i vilket
tillstånd programmet befinner sig.
I den beskrivande delen finns även en lista som bestämmer vilka
som ska få tillgång till patientdatan som är skapad via arketypen.
Listan kallas ”Subject of Data” och ligger till höger i
användargränssnittet. Då användaren väljer att lägga till en
accepterad person eller subjekt, klickar denna på ”Add” och då
kommer en dialog med en lista med subjekt som hämtas från en
XML‐fil som innehåller en terminologi från openEHR vilken
definierar vokabulärer för bland annat arketypmodellen [34]. I
XML‐filen finns koder kopplade till olika grupper som vår
arketypeditor läser in, exempelvis gruppen med subjekt.
I fallet med subjekt är exempelvis subjektet ”foetus”, det vill säga
”foster” en term i openEHR:s terminologi som är bundet till
kodnummer 3. I fallet då ”foetus” läggs till som subjekt kommer
det i den resulterande ADL‐filen visas att detta subjekt är av typen
kodad text med syntaxen [openEHR::3] där kolonen separerar
terminologi och terminologikoder. I exemplet är openEHR ett
terminologialias till en terminologi och siffran 3 är
terminologikoden som används för att hämta termen ”foetus” i ett
valfritt språk som finns i XML‐filen.
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Figur 13: Descriptionvyn i det utvecklade programmet. En liten ”tooltip”
visas under ”Use”‐textrutan eftersom muspekaren dröjt kvar en stund över
denna då skärmdumpen togs.

7.1.2

Definition – definierar arketypens struktur

I definitionsvyn definieras bland annat begränsningar för alla de
olika datatyper som ska ingå i arketypen. De olika datatyperna
läggs in i olika sorters strukturer och för närvarande går det att
välja följande strukturer.
Single som innehåller en enda datatyp
Tree som är en trädstruktur med grenar/kluster
List som är en liststruktur, det vill säga utan kluster
Det ska även gå att välja en struktur kallad Table, vilket är en
tabellstruktur men denna har inte implementerats. Den har
prioriterats bort eftersom specifikationerna för Table var föråldrad
men även eftersom det vid tiden för implementation endast fanns
ett fåtal arketyper som använde denna struktur.
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Definitionsvyn i Figur 14 har tre klara grupperingar. En är ”Data
Structure” som visar strukturen som innehåller de olika
datatyperna. Denna gruppering ligger till vänster i
användargränssnittet och i den finns även knappar för att lägga
till, ta bort och flytta runt datatyper. Datatyperna är kopplade till
var sin kodad term från arketypens ontologidel. Varje gång en ny
datatyp läggs till får den en unik kod i arketypens ontologidel, se
ADL‐utdrag 1.
En andra grupp är ”General Constraints” som innehåller generella
begränsningar för datatyper. Generella begränsningar går att ställa
in för alla datatyper som läggs till i definitionsdelen. För dessa
begränsningar går det att ställa in ”Occurrences”, det vill säga hur
många datainstanser som får finnas av typen, där exempelvis
värdena min 0 och max 1 innebär att datainstansen är valfri och
den kan ha maximalt en instans. Det finns även något som kallas
”Description” vilket ställer in beskrivningen för den valda
datatypen. Då beskrivningen ändras lagras den i arketypens
ontologidel i det specifika språk som är valt för arketypen.
Slutligen finns något som kallas för ”Runtime name constraint”
vilket är en funktion som kan användas av en arketypkonstruktör
för att ställa in datatypens namn vid körtid. Denna funktion följer
Princip 10 i avsnitt 4.5.2.
Det finns även specifika formulär vilka visas i en tredje grupp för
att definiera begränsningarna på de olika datatyperna. Alla noder
av samma datatyp, exempelvis text, har likadana
inställningsmöjligheter. Denna inställningsmöjlighet gäller alltså
specifikt för varje datatyp.
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Figur 14: Definitionsvyn i det utvecklade programmet. I detta fallet visas
arketypen ʺbiverkningar av medicinʺ.

Figur 14 visar då noden ”Certainty”, som är av datatypen text, är
markerat och då visas dess generella inställningsmöjligheter för
begränsningarna överst till höger och sedan finns
inställningsmöjligheter för nodens specifika datatyp i formuläret
”Text Constraints” längst ner till höger. För datatypen text går det
att lägga till fritext eller kodad text (”Free or coded text”), enbart
kodad text (”Internal codes”) eller kodad text som möjliggör
förfrågningsbindningar till terminologier (”Terminology”).
Förfrågningsbindningar är till för att exempelvis kunna binda alla
termer från en viss terminologi som är synonymer till ”systoliskt
blodtryck” eller alla instrument som är giltiga för en mätning av
blodtryck. Kodad text syftar på lokalt kodade termer som
definieras i en arketyps ontologidel och som det kan finnas
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översättningar av. Fritext är som namnet antyder enbart fritext
som inte kan översättas eller användas på annat sätt.
Övriga kontroller som är implementerade är exempelvis att då en
arketyp byter språk så uppdateras strukturen helt automatiskt i
det nya språket. Noderna i exempelvis trädstrukturen går även att
byta namn på enligt standarder för andra Javaapplikationer. Då
namnet på en nod byts kommer ändringen införas i arketypens
ontologidel. Om fallet är så att arketypen är specialiserad, kommer
en fråga upp som talar om att namnändringen kommer att kräva
specialisering av termen eftersom de termer som finns i arketypen
som specialiserats inte bör ändras. Detta är ett krav som tagits från
Ocean Informatics arketypeditor. Det finns även menyer som
kommer upp då det högerklickas på noderna. Dessa menyer
möjliggör bland annat specialisering och borttagning av noder.
Figur 14 visar också den lilla rullgardinsmenyn för strukturval
uppe till vänster. Där går det att välja mellan ”List”, ”Single” och
”Tree”. Det går även bra att byta strukturtyp men vid vissa byten
kommer noder att gå förlorade, dock får användaren en fråga om
denne verkligen vill utföra åtgärden.
I figuren syns också en hierarki med flikar där i detta fall ”Data”
och ”Tree” visas. Följande flikar finns i Ocean Informatics
arketypeditor.
Data, vilken definierar huvudinformationen i en arketyp.
Exempel på detta är datatyperna för systoliskt och diastoliskt
blodtryck i en blodtrycksarketyp.
Protocol, som definierar hur information är inhämtad eller
mätt, exempelvis med ett kliniskt instrument.
Person state, vilken definierar information om patientens
tillstånd då data inhämtas. Exempel på detta är vilken position
en patient har då ett blodtryck mäts.
Event history, som definierar en historik av händelser. Exempel
på detta är specifika tidpunkter efter en patients ansträngning
under vilka patientens puls mäts.
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Person state with history, vilket är en kombination av person
state och event history ovan. Denna kan användas för att
beskriva patienters tillstånd under vissa intervall.
I vår arketypeditor finns det implementerat stöd för flikarna
”Data”, ”Protocol” och ”Person state”. Mycket stöd finns även
implementerat för flikarna ”Event history” och ”Person state with
history” eftersom de kräver att stöd för flikarna Data respektive
Person state är implementerat. Vår editor stödjer däremot inte
någon av flikarna Event history och Person state with history fullt
ut, men det återstår inte mycket arbete för att implementera denna
funktionalitet.
Nodernas beskrivande text, exempelvis ”Certainty” i Figur 14
hämtas från ontologidelen i arketypen som har lagts i en egen vy
som behandlas härnäst.

7.1.3

Terminology – arketypens bindningar och termer

Figur 15 visar fem olika grupperingar och tre flikar. Av de tre
flikarna visas här enbart bindningsfliken där användaren kan
binda interna termer med termer i terminologisystem. Stödet för
att kunna lägga till bindningar när som helst följer Princip 4 i
avsnitt 4.5.3. Figuren visar här hur termen ”Certainty” är bunden
till UMLS och dess term ”Certainty (attribute)”.
Det går att välja externt terminologisystem som man vill binda till
genom att klicka på ”Add”. Då får man upp en dialog där man kan
välja bland olika terminologisystem vars namn hämtas från en
XML‐fil. I vår arketypeditor finns även en koppling till
terminologisystemet UMLS.
Trädet till vänster i Figur 15 visar alla termer som finns i arketypen
i en trädhierarki och till höger finns de terminologisystem som
termer är bundna till i arketypen. Nedanför tillgängliga
terminologisystem finns listor över en aktuell terms bindningar
mot terminologisystem. Längst ner till höger finns kopplingen till
UMLS.

75

7. Utvecklat program

Figur 15: Terminologivyn för det utvecklade programmet som visar
terminologibindning till UMLS.

Då ett löv i trädet är bundet till det aktuella terminologisystemet
som är markerat i terminologisystemstabellen markeras detta med
att lövet får en blå cirkel som ikon.
Terminologivyns övriga två flikar innehåller två tabeller med
term‐ och begränsningskoder samt tillhörande term och längre
beskrivning. Dessa flikar är implementerade för att följa Princip 9 i
avsnitt 4.5.1. Begränsningkoderna ska gå att binda till
förfrågningsbindningar vilka talar om att termen som
begränsningskoden är kopplad till ska bindas med alla synonymer
till termen från en viss terminologi. Detta är dock inte något som
är standardiserat än, men med nya ADL 2.0 ska det gå att använda
URI:er som förfrågningsbindningar. De ser ut som URL:er, alltså
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webbsidelänkar men de kan peka på en terminologitjänst eller
databas. Vår arketypeditor har inte stöd för någon form av
förfrågningsbindningar eftersom de inte standardiserats än.

7.1.4

Formats – visar arketypen i olika textlägen

”Formats” är den vy som visar arketypen i ADL‐språket. Det finns
även flikar i denna vy som ska innehålla andra format än ADL,
exempelvis HTML, RTF, OWL och XML men då stöd för dessa
format inte finns i kärnan utelämnas dessa.
Formatvyn är inte editerbar i vår arketypeditor. Vill användaren
skriva ADL‐språk rekommenderas en vanlig texteditor istället.

Figur 16: Här visas formatvyn i det utvecklade programmet. I formatvyn
visas här ADL‐text och en dialogruta om att filen sparats efter att
användaren tryckt på ʺSaveʺ.

I Figur 16 visas arketypen ”Motreaktion mot medicinering” i ADL‐
språk. Användaren har vid skärmdumpens tillfälle precis sparat
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filen och därför visas en dialogruta med information om att filen
sparades.

7.1.5

Interface – en journalliknande arketypvy

I bland annat Figur 16 syns en inaktiverad knapp som heter
”Interface”. Den är tänkt att visa en vy som liknar en
patientjournal och är tänkt att underlätta förståelsen vid skapande
och redigering av arketyper.
I vår arketypeditor är denna vy inte än implementerad men det
skulle vara bra om den fungerade i framtiden. Det finns även
tankar på att göra den förändringsbar. Vilket innebär att
huvuddelen av en arketyp skulle kunna skapas i vyn.

7.1.6

Språkstöd

I Figur 15 längst upp på menyraden finns en meny som heter
”Language” där användaren kan lägga till nya språk i arketypen
och se en lista på de språk som arketypen stödjer. Då ett nytt språk
läggs till blir termerna för det nya språket de tidigare visade
termerna fast med en stjärnmarkering i början, se Figur 15.
Användaren får senare gå in i terminologivyn och översätta
termerna till det nya språket. Tillsammans med terminologivyns
flikar för term‐ och begränsningskoder följer språkstödet Princip
11 i avsnitt 4.5.2 och Princip 3 i avsnitt 4.5.3.

7.1.7

Dialogrutor

I arketypeditorn finns ett antal dialogrutor. Dialogrutorna används
för att få användarens återkoppling direkt. Oftast är dialogrutorna
modala, alltså fokuserade, och det går inte att fokusera andra
fönster i arketypeditorn än den aktuella dialogrutan.
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Figur 17: Denna dialogruta visas då en ny arketyp skapas.

I Figur 17 åskådliggörs dialogrutan som visas vid skapande av ny
arketyp. Först väljs referensmodellen som i detta fallet är
markerad till openEHR:s referensmodell. Sedan väljs vilken sorts
arketyp som ska skapas, exempelvis en observation med
klasskomponenten Observation som i figuren. En arketyp av
denna klasskomponent är tänkt att representera kliniska
observationer från exempelvis en undersökning. Till sist väljs
arketypens namn som betecknar den kliniska
informationsentiteten. I figuren syns även att varje arketyp måste
tillhöra en specifik klasskomponent som är specificerad i
referensmodellen. I detta fall är klasskomponenten Observation
vald. Varje klasskomponent i referensmodellen har giltiga
strukturer och datatyper vilka måste följas, se Princip 2 och Princip
3 i avsnitt 4.5.2.
De olika klasskomponenter som kan väljas för en arketyp är i
Ocean Informatics arketypeditor begränsad till Composition,
Section, Evaluation, Observation, Instruction, Single,
Tree, List, Table. Vi har i första hand planerat att implementera
stöd för dessa arketyper. Det finns å andra sidan möjlighet att
skapa ytterligare arketyper, exempelvis Person eller Adress så
länge de är klasskomponenter för arketyper i referensmodellen.
Arketyper definieras alltså på samma detaljnivå som
klasskomponenterna i referensmodellen, se Princip 4 i avsnitt
4.5.2. En arketyp av klasskomponenten Person är exempelvis en
viktig del i en elektronisk patientjournal för att definiera en modell
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för personen som patientjournalen gäller för. Det finns alltså
möjlighet att implementera stöd för fler arketyper än de arketyper
som är publika i nuläget.
En Composition är en klasskomponent som kapslar in all
information som finns i en elektronisk patientjournal. Exempelvis
kan en arketyp av typen Composition innehålla alla möjliga
avsnittsrubriker för allmänläkare. Dessa avsnittsrubriker
definieras av arketyper av klasskomponenten Section som är en
organiserande komponent. Ur allmänläkarnas synpunkt är då den
organisatoriska nivån beskriven av alla arketyper för
avsnittsrubriker. Detta nämns i detalj i Princip 5 i avsnitt 4.5.2.
Enligt Princip 6 i avsnitt 4.5.2 går det att skapa arketyper som
uttrycker giltiga möjligheter i större strukturer i data. Det görs
genom att kedja samman olika arketyper. Föregående avsnitt
exemplifierar även detta då arketyper av klasskomponenterna
Composition och Section kedjas samman men ett bättre
exempel är då en arketyp med namnet (det som ska stå i textfältet
vid ”Short concept label” i Figur 17) ”kroppsvikt” av
klasskomponenten Observation definierar giltiga strukturer för
klasskomponenten Section som beskriver en avsnittsrubrik för
en viktundersökning. Denna sammanlänkning av arketyper är
något som vi planerat att implementera men det resulterande
stödet för arketyper med klasskomponenter av typen
Composition eller Section är relativt litet och sammanlänkning
av arketyper har således lämnats till framtida arbete.
Vår arketypeditor har stöd för arketyper med klasskomponenterna
Evaluation och Observation, men arketyper som har
klasskomponenten Observation stöds inte i sin helhet på grund
av det bristande stödet för flikarna ”Event history” och ”Person
state with history” som nämnts i avsnitt 7.1.2. En arketyp med
klasskomponenten Evaluation kan representera en utvärdering
för specifika modeller av informationsentiteter exempelvis
”motreaktion mot medicin” eller ”diagnos”. Det har inte heller
implementerats stöd för arketyper med klasskomponenten

80

7. Utvecklat program
Instruction eftersom specifikationerna för denna struktur har
ändrats betydligt under vårt arbete. Det har bedömts att
vidareutveckling och övergång till nyare specifikationer skulle
kräva för stora ändringar av programkod i vår arketypeditor som
stödjer den äldre specifikationen av Instruction.

Figur 18: Dialogruta för UMLS‐kopplingen, där det är möjligt att söka på en
term eller en unik identifierare (CUI) för en term.

I Figur 18 visas dialogrutan som används vid sökning i
terminologisystemet UMLS. Denna dialogruta kommer
användaren åt genom terminologivyn. Längst upp i dialogrutan
gör användaren valet av vilken utgåva av UMLS sökningen ska
göras i och i detta fall har användaren valt utgåvan 2004AA.
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Utgåvorna hämtas från UMLS‐servern för att sedan presenteras i
användargränssnittet.
Användaren kan också mata in antingen en term att söka på eller
en unik identifierare för en specifik term. När användaren sökt på
en term kommer alla de termer som liknar det inmatade upp i en
tabell nedanför. Relevanta termer läggs sedan till genom att klicka
på ”Add” eller ”Add & Close”. Det föregående valet möjliggör att
flera termer kan läggas till innan användaren beslutar att återgå till
vyn genom att klicka på ”Close” medan det senare valet gör att
terminologivyn visas igen efter att en term lagts till i vyn.
Figur 18 visar mer specifikt en utförd sökning på termen
”psoriasis” och resultatet av sökningen visas i formuläret
”Search Results”. Knapparna i dialogrutan är medvetet gjorda
stora för att öka användbarheten.

7.2

Arketypeditorn generellt och i
förhållande till prototypen

Arketypeditorn har utvecklats med den befintliga arketypeditorn
som prototyp men med utökade krav som uppkommit under
utvecklingens gång.
Till skillnad från den befintliga arketypeditorn är vår utvecklade
arketypeditor stabil i sin funktionalitet, eftersom utvecklingens
fokus har varit på att minimera risken för stabilitetsproblem
genom noggrann testning av enskilda metoder och funktionalitet
med hjälp av användargränssnittsinteraktion. En annan skillnad är
att vårt användargränssnitt uppfyller användbarhetsprinciper som
inte uppfylls av befintlig editors användargränssnitt.
I likhet med den befintliga arketypeditorn kan vår enbart visa och
redigera de obligatoriska delarna i en arketyp, se Figur 7. Orsaken
till att den enbart kan redigera och visa dessa delar beror på att det
inte existerar arketyper som har frivilliga delar och att göra nya
arketyper har inte prioriterats. Dessutom hade inte kärnan och
syntaxanalyseraren stöd för de valfria delarna.
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Enligt avsnitt 6.1 var det ett krav att implementera en koppling till
externa terminologisystem. Resultatet blev en koppling mot
UMLS, se avsnitt 3.3.4 om UMLS. En skärmdump av det
resulterande användargränssnittet kan ses i Figur 18.

7.3

Användargränssnitt

Användargränssnittet har formgivits efter vedertagna principer för
användargränssnitt och interaktion, eftersom själva meningen med
arketyper är att det ska inte krävas IT‐specialister för att förändra
medicinska informationsmodeller i patientjournalsystemen. Fokus
har därmed varit att göra en användbar editor för en så bred
användargrupp som möjligt. Det finns självklart mer att göra och
ingen lösning är optimal eftersom det inte går att mäta om en
lösning är optimal i detta fall. Resultatet är en arketypeditor som
är designad efter användbarhetsprinciper och med användbarhet i
åtanke.
I Figur 14 syns, till skillnad från Figur 10, en klar gruppering. Det
syns även vad som är gemensamt för alla de olika
begränsningarna av datatyper genom att de delats i generella och
specifika begränsningar. Ytterligare en fördel med vår editor är att
alla knapparna har beskrivningar vilket saknas för många knappar
i Ocean Informatics arketypeditor. Vidare syns det att
komponenterna har lagts in i ett rutnät vilket förbättrar
användarvänligheten. Vi har även försökt att minimera antalet
flikar i vårt program.
Under verktygsfältet har vi lagt en list där den aktuella vyn står
skriven, i detta fallet definitionsvyn. Detta är bra för att klart och
tydligt visa användaren vart han eller hon befinner sig.
I Figur 15 syns ett exempel på den tydliga gruppering i vårt
användargränssnitt jämfört med Ocean Informatics som ses i Figur
11. Här har även Fitts lag tillämpats för att skapa smidig
interaktion för användaren. I jämförelse med terminologivyn för
Ocean Informatics arketypeditor har även antalet flikar minskat.
Det finns en annan representation av trädet för interna termer och
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det finns instruktioner längst ner till vänster, större knappar och
en koppling till UMLS.
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8

Diskussion

I detta kapitel diskuteras den utvecklade arketypeditorn, vilka
fördelar och nackdelar den har samt vilka
vidareutvecklingsmöjligheter som finns. Kapitlet kommer även att
gå in på arketypers framtida roll i elektroniska patientjournaler
och hur de är tänkta att skapas och distribueras.
Terminologisystemens nytta för elektroniska patientjournaler
kommer också att diskuteras. Slutligen kommer kapitlet att
innehålla kritik på den metod vi använt i detta arbete.

8.1

Framtida patientjournalsystem

Det är rimligt att försöka enas om gemensamma
informationsmodeller för att kunna tillgodose de krav som ställs
på framtida patientjournalsystem. Det är ineffektivt i ett
samhällsperspektiv att låta patientjournalsystem ha egna
informationsmodeller eftersom detta förhindrar eller i bästa fall
försvårar kravet på interoperabel patientjournaldata. Interoperabel
data kan innebära stora möjligheter att analysera patientdata i
forskningssyfte, fungera som ett kommunikationsmedel mellan
kliniker och att vård kan ges på många olika platser.
Möjliggörande av interoperabel data kräver att termer som
används i en patientjournal alltid ska ha samma betydelse, oavsett
vem som läser i journalen. Det är här som terminologisystemen
kommer in. Framtida patientjournalsystem bör ha kopplingar till
terminologisystem för att det ska vara möjligt att nå samförstånd
om betydelsen av termer som används i patientjournaler enligt
avsnitt 3.2. Det finns dock inte ett enda gällande
terminologisystem utan en mängd olika. Därför är det viktigt att
framtida patientjournalsystem har möjligheten att associera termer
till flera olika terminologisystem.
För att kunna göra dataanalyser och för att patientjournalsystemen
ska kunna erbjuda säkra beslutsstöd krävs att data är strukturerad.
Det finns flertal argument mot att patientjournalerna byggs på en
fördefinierad struktur men det har visat sig att fördelarna med att
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strukturera patientjournaler väger betydligt tyngre än att inte ha
struktur vilket tagits upp i avsnitt 2.3. Framtiden får dock utvisa
hur viktigt kravet på beslutsstöd är i förhållande till övriga krav på
framtida elektroniska patientjournaler.
Leverantörer av patientjournalsystem kan gå i konkurs och
upphöra med underhåll när systemen blir äldre. Detta är och kan
bli ett än större problem inom hälso‐ och sjukvården i framtiden
och måste lösas. Det beror på att om system blir obrukbara i
framtiden kan all den medicinska data som ligger i dessa system
gå förlorad eller åtminstone vara kostsam att få tillgänglig.
Samtidigt ändras hela tiden den medicinska kunskapen och
systemen måste följa med i denna förändring för att vara ett
system som modellerar verkligheten på ett så korrekt sätt som
möjligt.
En mycket viktig aspekt för framtida patientjournalsystem är att
de medicinska specialisterna inom medicinska områden ska kunna
ändra den medicinska kunskap som ligger inbäddad i dagens
system enligt avsnitt 2.5. Rapporten har tagit upp fler skäl för
detta. Skälen är att uppdateringar av den medicinska kunskapen
ska kunna ske snabbt i systemen och inte vara beroende av den
tekniska utvecklingsmiljön för att ändra i den körbara miljön.
Detta är viktigt för att patientjournalsystemen ska få en lång
livslängd även om den tekniska utvecklingsmiljön inte finns
tillgänglig längre.
För att patientjournalsystem ska erbjuda interoperabel data
samtidigt som de ska vara framtidssäkra, erbjuda beslutsstöd,
bidra till forskning och analys av data och möjliggöra separering
av medicinsk kunskap har arketyper uppkommit. Dessutom
erbjuder arketyperna stöd för i princip hur många språk som helst.
Finns det kopplingar till flerspråkiga terminologisystem innebär
det att snabba översättningar av termer som laddats in från
arketyper i patientjournalsystem kan göras mer eller mindre helt
automatiserat. Det är ett viktigt steg för att komma närmare
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visionen om en patientjournalstandard för hela världen, eller
åtminstone större geografiska områden, som Europeiska unionen.

8.1.1

Arketyper

Vi ser arketyper som ett nytt sätt att åstadkomma interoperabel
patientdata och de kan lösa ett flertal problem som existerat med
tidiga elektroniska patientjournaler så väl som pappersjournaler.
Det är en intressant tanke att se arketyper som det nya sättet att
inom sjukvården modellera kunskap istället för att sådan är
inbyggd i systemen. Om denna tanke är realiserbar kan framtida
sjukvårdssystem som använder sig av denna metod bli
ekonomiskt fördelaktiga, lättare att underhålla och framtidsäkra.
Möjligheterna att de också kan erbjuda stöd för forskning och
beslutsstöd ökar troligtvis också, se avsnitt 4.4 och Princip 2 i
avsnitt 4.5.3.
Med hjälp av metoden att inkludera referenser till
terminologisystem i arketyper blir inte bara datastrukturer utan
även termer och dess betydelser till stor del interoperabla och
detta hjälper att bryta språkbarriärer när data överförs mellan
olika länder. Det finns emellertid vissa problem med att
arketyperna fortfarande kan bli felaktiga om de har termer som är
felaktigt refererade eller har lokala termer som motsäger en term
från ett terminologisystem. Vi hoppas att dessa problem kan lösas
med kvalitetssäkring av arketyper och bra översättningar i
terminologisystemen.
Viktiga fördelar med mallar och arketyper är självklart att
skapande och validering av patientdata underlättas och erbjuder
beslutsstöd för kliniker. Det finns däremot problem med detta och
det är att arketyperna kanske inte alltid är korrekta för alla kliniska
fall, men tack vare möjligheten att modellera lokala anpassningar
av kliniska informationsentiteter så undviks många problem. En
annan fördel som är nämnvärd är möjligheten att använda
speciellt utformade förfrågningar för att effektivt kunna söka efter
data som är baserad på strukturen från arketyper. Vi tror att detta
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tillsammans med interoperabel patientdata kan underlätta statistik
och forskning inom sjukvården.
Vi ser även att det i framtiden kommer existera arketypsystem där
arketyperna kan utformas, kvalitetsgranskas, revideras och
godkännas innan de distribueras vidare till olika
patientjournalsystem. Arketyper bör även spridas till dessa system
i sin körbara form för att undvika problem med att de ändras av
misstag och då reduceras även risken för problem som kan uppstå
då arketyperna parsas till sin strukturella objektform.
En internationell överenskommelse om en generaliserad
informationsmodell är under utveckling [22] och vi hoppas att
denna kommer lösa många problem med interoperabel
patientjournaldata. Det kommer förmodligen att ta väldigt lång tid
innan patientdata kan överföras globalt, helt oberoende av språk
eller andra barriärer men detta vore ett stort steg med tanke på hur
det ser ut i dagsläget.
Det finns för många system som inte är kompatibla med varandra
i avseendet att kommunicera patientjournaldata. Därför är det i
allra högsta grad viktigt att en överenskommelse om en
generaliserad informationsmodell införs först för att
generaliserbara elektroniska patientjournalsystem ska bli
interoperabla med varandra. För openEHR möjliggörs detta
genom att använda generiska arketyper som uttrycker
informationskrav bara i den generaliserade informationsmodellen.
Vi håller med [6] att det är viktigt att för varje klinisk
informationsentitet som behövs inom ett område utveckla en
arketyp för denna. Det kan uppstå problem när det ska avgöras
vad som ska betraktas som nya behövda kliniska
informationsentiteter. Detta är något som borde kontrolleras av
dem som utformar arketyper, eller en slags kommitté som likt de
som kommer överrens om vad som ska finnas i ett lexikon
bestämmer vilka kliniska informationsentiteter som ska
modelleras och hur modellerna ska se ut. Detta tror vi är
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betydelsefullt för att arketyperna ska få genomslagskraft och
acceptans.
I dagsläget är inte heller alla delar av ADL specificerat och det
kommer i version 2.0 av ADL‐specifikationen att saknas en del,
kallad ”declaration” (se Figur 7) som är en valfri del i ADL. Denna
del kommer att läggas till i efterhand, men eftersom ADL är ett
ständigt utvecklande språk tror vi även att fler saker kommer att
behövas läggas till med tiden.

8.2

Utvecklat program

8.2.1

Stabilitet

För att säkerställa stabiliteten i programmet har vi laddat in de
tillgängliga arketyper som finns, förändrat och sparat dem för att
sedan ladda in dem igen och se att inga fel uppstått. Det finns för
närvarande inga kända problem i programmet som skulle kunna
göra att programmet låser sig för användaren. Genom att utföra
tester för ny funktionalitet som implementerats direkt reducerades
problemet med att programkod inte är kontrollerad ifall den
fungerar eller ej. Det är väldigt svårt att mäta stabilitet eftersom
det kräver att all funktionalitet testas och att alla möjliga
kombinationer undersöks på ett formellt sätt, exempelvis med
enhetstester för att kunna dra några slutsatser om att programmet
är fullständigt stabilt. Vi har heller inte utfört några
standardiserade användartest mer än den interaktion vi själva ha
utfört som mindre stabilitetstester. Vi beslutade att inte göra
formella tester eftersom det inte var motiverat med den
utvecklingstid vi hade på oss. Däremot kan vi konstatera att då vi
interagerar med programmet har vi inte stött på några
stabilitetsproblem och i jämförelse med Ocean Informatics
arketypeditor är vår utvecklade produkt stabil, se avsnitt 6.5.3.

8.2.2

Plattformsoberoende

Vår arketypeditor är utvecklad i Java och detta medför i teorin att
alla operativsystem som det finns Java Runtime Enviroment för
kan köra vårt program. Därmed anser vi att vårt program är
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plattformsoberoende vilket skiljer den från Ocean Informatics
arketypeditor, se avsnitt 6.1 samt 6.5.
För att säkerställa detta har vi testat all funktionalitet då vi kört
programmet på Sun Microsystems SunOS 5.1, Mac OS/X och
Linuxdistributionen Redhat Fedora Core 4, se avsnitt 6.1.

8.2.3

Prestanda

Inladdning av formulären som är gjorda i Abeille Forms Designer
tar tid. Dessutom blir det liten fördröjning då användaren går
mellan olika vyer. Detta beror framför allt på att definitionen
byggs om varje gång som användaren går till terminologi‐ och
formatvyn eftersom de vyerna har ett beroende av den
uppdaterade definitionsvyn. Denna fördröjning kan minskas
genom att låta terminologivyns bindningsträd peka direkt på
definitionsvyns datamodell. Detta är inte gjort eftersom vi arbetat
separat med två olika datamodeller eftersom det var svårt och
tidskrävande att få igång definitionsvyns datamodell. Det finns
däremot en möjlighet att peka om bindningsträdet till den andra
datamodellen och vi tror inte att det blir några större problem med
att göra en sådan ändring. Tidsfördröjningen som uppkommer då
formatvyn visas är däremot svår att göra något åt eftersom det är
nödvändigt att bygga om hela arketypen för att visa de senaste
ändringarna.

8.2.4

Användargränssnitt

Utformning av användargränssnittet utefter olika vyer har
underlättat utvecklingsarbetet eftersom en annan design hade
ställt krav på att få plats med komponenter på en alltför begränsad
yta. Det har funnits tankar på att försöka utforma gränssnittet utan
ett flertal vyer och istället försöka ha enbart en vy som
sammanfogar allt kring definitionsdelen. Term‐ och
Constrainttabellerna skulle då exempelvis kunna ligga i
dialogrutor. Termbindningar skulle kunna illustrerats i
definitionsträdet istället för i en egen vy. Det finns dock problem
med detta eftersom termbindningsträdet som finns i Figur 15 visar
den fullständiga defintionsdelen i arketypen vilket inte
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definitionsdelen gör. Det hade antagligen även varit svårt att få
plats med visning av vilken terminologi som var aktuell och vilka
bindningar som finns för en specifik nod.
Det största problemet är dock att användargränssnittet skulle ha
tagit markant längre tid att utforma om en sammanfogning av ett
flertal vyer till en enda vy skulle ha gjorts. Det hade ställts helt
andra krav på optimering av placering av komponenter. Risken är
att när användaren är tvungen att inta en för stor mängd
komponenter uppfattar han eller hon att användargränssnittet är
alltför komplext. Vinsterna är att användaren ser den mesta
funktionaliteten utan att flikar med sina abstrakta titlar ska
representera en samlad funktionalitet.
Att utveckla med Abeille Forms Designer har inneburit att vi
tvingats lägga upp våra komponenter i ett rutnät som medfört ett
flertal fördelar, se 5.5. Fokus har varit på att utveckla en
arketypeditor som följer användbarhetsprinciperna i kapitel 5.
Det finns flera sätt att göra arketypeditorn mer användbar.
Framför allt borde arketypeditorn underlätta framtagandet av och
förståelsen för arketyper, eftersom området är så pass nytt. När det
gäller framtagandet av arketyper så kan exempelvis
arketypeditorn ha en lättöverskådlig visualisering av en arketyp
som är editerbar. En vy som i stora drag liknar ett
patientjournalformulär vore att föredra eftersom det minskar
inlärningstiden och gör att det lättare går att föreställa sig hur
förändringar i arketyper påverkar strukturen i elektroniska
patientjournaler.
Väntetiderna kan också minimeras i arketypeditorn, men eftersom
optimeringsarbete är relativt tidskrävande har inte detta gjorts i
nuvarande implementation. Det kan gå att lägga mer beräkningar i
trådar och förändra implementationen på ett antal ställen för att
minimera väntetider.
Läsbarheten, se avsnitt 5.4, bör kunna förbättras på ett enkelt sätt,
exempelvis med ett val i menyerna. Eftersom arketyper ska kunna
91

8. Diskussion
utvecklas av de flesta specialister i yrkesverksam ålder är detta en
viktig användbarhetsfråga. Det kan dock innebära tidskrävande
användargränssnittsprogrammering.
Position och navigeringsmöjligheter i användargränssnittet ska
synas tydligt och information om programmets status ska synas
men inte störa. Navigationen kan göras synligare och bättras på
ytterligare och skulle kunna inkluderas i kommande arbete.
Vad gäller konsekvent användargränssnitt i programmet går det
att göra ett flertal val. Vi har valt att rikta in oss särskilt mot att
göra arketypeditorn konsekvent med ADL‐språket och de
benämningar arketyperna innehåller. Detta val gjordes på grund
av att det inte skapar förvirring när användarna ser på
specifikationerna eller öppnar arketyperna i en textredigerare. Det
går att använda andra benämningar som kan vara mer
beskrivande och underlättande för användaren men det kan vara
relativt svårt att använda benämningar som fortfarande tar hänsyn
till arketypernas interna benämningar. Sedan går det även att
kontrollera om användargränssnittet är konsekvent mer ingående
med exempelvis användartest och interaktionstest. Detta har dock
inte genomförts på grund av tidsbrist.

8.2.2 Terminologikoppling
Den implementerade terminologikopplingen till UMLS innebär
fördelar för dem som utvecklar arketyper och det bekräftas även i
3.2. En intressant utökning hade varit att kunna koppla direkt till
några andra terminologisystem än UMLS eftersom användare kan
vara mer orienterade och förtrogna med andra system.
I programkoden finns ett Javagränssnitt för terminologikopplingar
och terminologikopplingen till UMLS implementerar och utökar
detta Javagränssnitt. Det kan underlätta att använda Javagränssnitt
men det beror även på vilket stöd som finns i de olika
terminologisystemen om det är enkelt att implementera fler
kopplingar till terminologisystem.
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Ett klart problem med UMLS är att huvudservern är placerad i
USA. Detta innebär att om användaren inte specificerar annat
kommer denna huvudserver att användas och den är långsam att
utföra sökningar på. Bäst resultat får den som utvecklar arketyper
om denne har en snabb lokal UMLS‐server att koppla sig mot.

8.3

Utvecklingsarbete

I detta avsnitt finns en diskussion om utvecklingsarbetet. Både
positiva och negativa erfarenheter diskuteras och
förbättringsförslag tas upp.

8.3.1

Arbetsgång

Instuderingsperioden började med att vi studerade de
specifikationer som openEHR skrivit. Nästa steg var att bekanta
oss med utvecklingsmiljön och läsa om olika designmönster. Våra
kunskaper om designmönster repeterades för att lägga upp en bra
struktur för programmet. Artiklar lästes även om användar‐
gränssnittsutformning och programmering.
Under instuderingsperioden togs då ett flertal beslut som haft stor
påverkan på resultatet. Ett designbeslut som togs var att använda
MVC‐mönstret, som beskrevs i avsnitt 6.6.1. I början var denna
uppdelning svår att åstadkomma eftersom vi inte programmerat
enligt detta designmönster tidigare. Dessutom upplevdes
uppdelningen ibland som onödigt krånglig och att det inte skulle
innebära något positivt för resultatet. I efterhand kan vi konstatera
att uppdelningen underlättat för oss i ett senare skede eftersom det
varit enkelt att utöka programmet.
Den information om användargränssnittsutformning som vi läste i
början har givit oss insikt i området och detta har påverkat det
slutgiltiga användargränssnittet i arketypeditorn eftersom vi hade
liten kunskap om användargränssnittsprinciper sedan tidigare.
Det bör dock poängteras att vi prioriterade vissa principer då vi
utformade arketypeditorns användargränssnitt. Detta gjordes
genom att jämföra olika källor för att se vilka principer som var
mest förekommande.
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En stor utmaning var även att förstå hur syntaxanalyseraren
(ADL‐parsern) och openEHR‐kärnan fungerade och hur vi skulle
använda oss av de två tillsammans. Det krävdes således att mycket
tid lades på testimplementering i början för att erhålla den
kunskap om parsern och kärnan som behövdes för att ta sig vidare
i arbetet.
Vi har upplevt att allt detta förberedelsearbete som hör till
instuderingsperioden i arbetet har tagit mycket lång tid. Det har
självklart lett till att vi inte hunnit göra så mycket som vi hade
önskat och därmed blir resultatet lidande. Vi hade trots allt en bra
tidsplan som vi försökte hålla, men det var i princip omöjligt då
inläsningen tog upp för mycket tid. Detta beror på att vi har haft
ett kontinuerligt behov av inläsning under en stor del av arbetet.
Det hade även varit svårt att hoppa över instuderingsdelar
eftersom alla delar i slutändan tillsammans har bidragit mycket till
resultatet samt vår nuvarande förståelse av det som ligger till
grund för vårt arbete.

8.3.2

Kravinsamling

Den existerande arketypeditorn erbjöd ett bra stöd när vi skulle
komma igång. Vi såg tidigt de brister editorn hade och kunde få
kommentarer på vad användare hade för upplevelser av att
använda den. Dessa kommentarer fanns dock inte att tillgå i något
större överflöd eftersom det inte fanns så många användare
tillgängliga. Som nämnts tidigare har vi utifrån den existerande
arketypeditorn och tillgänglig openEHR‐dokumentation, som
behandlar olika principer för arketyper, kunnat ställa upp krav på
vår arketypeditor. Det krävdes emellertid att vi lade till egna krav
som eliminerade det som var brister i den existerande editorn. En
del av dessa krav var även baserade på några av de kommentarer
vi fått från användarna av detta program.
Vi tycker att detta sätt att samla in krav har varit bra. Vid ett
tillfälle funderade vi på att dokumentera alla krav på vår editor,
både de som hämtades från den existerande editorn och de som vi
lade till själva. Efter ett tag insåg vi däremot att det skulle krävas
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alldeles för mycket tid, dels eftersom inläsningstiden redan dragit
ut på tiden, dels för att det var väldigt många krav att samla in
från Ocean Informatics arketypeditor. Det hade eventuellt gått att
samla in kraven på en mindre detaljerad nivå, men då kände vi att
vi inte skulle ha någon nytta av dem. En annan orsak till att kraven
inte samlades in var även att Ocean Informatics editor var så pass
instabil att vi inte lyckades förstå hur vissa saker fungerade förrän
långt i efterhand.

8.3.3

Problem med befintliga system

Det är tänkt att referensmodellen ska följa de senaste
specifikationerna som openEHR ger ut. Trots detta förekommer
vissa speciallösningar och brister i den Javabaserade
implementation vi använder oss av och dessa skiljer sig åt jämfört
med referensmodellen som är implementerad i programspråket
Eiffel. Dessutom är det väldigt stor differens mellan tiden då
specifikationerna uppdateras och tiden då de uppdateringarna
implementeras i kärnan. Det gäller även tiden för uppdateringar
av felaktigheter i kärnan och parsern.
Även om det går att se att en äldre version av specifikationerna
har följts i många fall är det oklart vilken. Det är även oklart om en
enda version av specifikationerna följts då det exempelvis saknas
eller finns ofullständigt stöd för vissa typer av begränsningar som
nämns i specifikationerna. Som exempel kan datatyperna
C_DV_QUANTITY och alla datatyper som ärver från C_PRIMITIVE
och C_DOMAIN_TYPE nämnas eftersom de är alla ofullständiga.
Den förstnämnda har brister på grund av att den inte har stöd för
storheter (hastighet, massa), utan bara enheter (m/s, kg) och dess
storlek. De sistnämnda är ofullständiga bland annat för att de inte
stödjer ”assumed value”, alltså ett värde som väljs som det
antagna värdet av arketypkonstruktören och som kommer antas i
de fall ett bestämt värde inte väljs vid inmatning av patientdata.
Mer detaljer om nämnda datatyper kan läsas i [29], [32] och [33]
och olika versioner av dessa specifikationer kan även jämföras för
att få en bättre insikt i problemen.
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Exempel på andra fel i kärnan har varit att ungefär halva
ontologidelen (se ”ontology” i Figur 7) i en arketyp inte kunnat
skrivas ut. Detta gäller så kallade constraints, bindningar av
termer till externa terminologier och förfrågningsbindningar.
Förfrågningsbindningar möjliggör bindning av exempelvis alla
synonymer för en term från en specifik terminologi. Ett annat stort
problem var att kärnan inte kunde spara ADL‐syntax som
omvandlats från arketypobjekt till filer. Vidare har kärnan inte haft
stöd för ungefär hälften av de attribut som kan ingå i
beskrivningsdelen (se ”description” i Figur 7) och att det inte
funnits funktioner för att hämta viss data från kärnan.
Felen i ADL‐parsern har bestått i att den inte haft stöd för attribut i
beskrivningsdelen för en arketyp, vilket egentligen varit en följd
av att kärnan inte haft stöd för detta, samt även att värden har
sparats i fel variabler under parsningen. De flesta och allvarligaste
felen har åtgärdats men allt eftersom kärnan och parsern testas och
används mer är det högst troligt att fler fel kommer att uppkomma
men förhoppningsvis rättas till snabbt.
En annan högst önskvärd funktionalitet hade varit betydligt större
kontroll på och verifiering av de data som parsern konstruerar
objekt av. I kärnan finns endast enstaka kontroller på de data som
matas in. Detta är dock en styrka om omständigheterna och
tillämpningarna förändras eftersom kärnan och parsern då inte
sätter för hårda gränser. Den verifiering som görs i parsern är
enbart JavaCCs inbyggda kontroll av syntax och semantik vilket
inte använder en särskild semantikkontrollerare som exempelvis
verifierar att de termer som finns i definitionsdelen även står
nämnda i ontologidelen i en arketyp. Detta är en nackdel då det är
möjligt att läsa in arketyper som är relativt felaktiga i jämförelse
om de hade lästs in av en parser som har en inbyggd
semantikkontrollerare vilken hade sagt ifrån vid problem eller
tagit bort de delar av arketypen som varit felaktiga.
Problemen med kärnan och parsern har i allra högsta grad
försvårat och påverkat resultatet i detta examensarbete. Viss
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funktionalitet som inte var implementerad var verkligen
nödvändig för att vår arketypeditor skulle kunna gå att använda
på ett tillfredsställande sätt. Därför var det tvunget att vi själva
uppdaterade kärnan och parsern för att inte förlora dyrbar tid.
Dessa ändringar har sedan förts in i den offentliga versionen av
kärnan och parsern.
Av säkerhetsskäl är kärnan inte förändringsbar. Detta innebär att
de data som lästs in från en arketypfil in i kärnan enbart går att
läsa och inte förändra. Det betyder att för vår applikation måste
det finnas en datamodell till där användarens förändringar lagras.
Det är sedan möjligt att återskapa ett helt nytt arketypobjekt med
hjälp av vår modell för arketypen. Detta tillvägagångssätt har
fördröjt utvecklingsarbetet mycket eftersom vi fått implementera
en omfattande datamodell. Arbetet har däremot skett med hjälp
från en Javaöversättning av Ocean Informatics arketypeditor vilket
gjorts av en grupp på UCL i London. Vi har valt att klassa detta
som ett problem eftersom det inneburit en ny konstruktion av
arketypobjektmodellen. Detta innebär att då specifikationerna
ändras markant för arketypobjektmodellen måste högst troligen
arketypeditor, parser och kärna uppdateras.

8.3.4

Utvecklingsmiljö

Under utvecklingen av arketypeditorn användes
utvecklingsverktyget Eclipse. Största fördelen med Eclipse är att
det är fritt att använda och under utvecklingen har inga
stabilitetsproblem uppstått i verktyget vilket är ytterligare en
positiv egenskap. Ett alternativ till Eclipse hade varit NetBeans.
När projektet började hade vi både använt NetBeans och Eclipse
men med NetBeans hade vi upplevt stabilitetsproblem. Vi vet
emellertid inte om några stabilitetsproblem finns i NetBeans i
nuläget. Den mest negativa egenskapen hos Eclipse är den dåliga
prestandan i programmet. När projekt kompileras, vilket görs
automatiskt ibland, blir all funktionalitet i programmet lidande
och långsam. Vår förhoppning är att dessa problem kommer att
lösas i framtiden. En annan önskvärd funktion i Eclipse är en

97

8. Diskussion
integration av ett verktyg som likt Abeille Forms Designer kan
skapa rutnätsbaserade användargränssnitt.
Vid utveckling i Abeille Forms Designer är det viktigt att förstå att
binärfiler skapas för de olika formulären i användargränssnittet
och tillhörande bibliotek genererar datainstanser från binärfilerna
som lästs in. Abeille Forms Designer har ett bra hjälpavsnitt som är
till stor nytta för den som inte utvecklat i programmet tidigare. Det
är dock värt att notera att inläsning av formulären tar tid. Därför är
det rekommenderat att inläsning av formulär sker vid uppstarten
av programmet. En del formulär som inte visas vid uppstart kan
även väljas att laddas in med trådar. Det är också viktigt att inse
att formulären inte går att klona eller kopiera. Vi har således gjort
en funktion som laddar in efterfrågade formulär i grupper om tre
då det finns behov av fler formulär som ska visas samtidigt i
programmet.
Abeille Forms Designer är inte enkelt att förstå vid första
användningen. Särskilt svårt är det att förstå hur olika funktioner
för utfyllnad av rutor och automatiskt breddjustering fungerar för
rader och kolumner. Det är viktigt att förstå att det finns specifika
inställningar för enskilda celler och generella inställningar för
rader och kolumner. Två principer som bör följas är att använda
bildskärmslängdenheter och inte pixlar för konstanta storlekar och
att i största möjliga mån undvika konstanta storlekar på
komponenter. Motiven för dessa principer är att de bör tillämpas
för att användargränssnittet bättre ska följa förändringar i
skärmupplösning.
Då vi utvecklade var vi tvungna att ha kärnan och parserns
källkod som projekt i vårt utvecklingsverktyg eftersom vi
kontinuerligt kom på felaktigheter som vi var tvungna att rätta till.
Det är rekommenderat att ha kärnan och parserns källkod som
projekt i Eclipse eftersom detta gör att utvecklaren kan gå in och
undersöka hur de fungerar vilket ökar förståelsen.
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8.4

Vidareutveckling

Detta avsnitt tar upp de viktigaste möjligheterna som vi ser
avseende vidareutvecklingen av vår produkt samt de befintliga
system vi använt.

8.4.1

Vår produkt

Arketypeditorn hade kunnat utvecklas snabbare och innehålla fler
funktioner om grunden som den är byggd på, alltså kärnan och
parsern, hade varit komplett och fungerat korrekt. Editorn är i
vilket fall som helst en källa för inspiration och ett alternativ till
Ocean Informatics editor, som inte är stabil i sin funktionalitet eller
plattformsoberoende. När arbetet med arketyper väl kommer
igång är det högst troligt att åsikter om användargränssnittet
kommer från användarna och då är det relativt enkelt att ändra det
eftersom det mestadels är konstruerat i Abeille Forms Designer.
Detta innebär att stora delar av användargränssnittet kan
förändras genom att ändra i formulären som skapats med
verktyget.
Vi hoppas även att kopplingen till UMLS kan vara ett bra
hjälpmedel för dem som utformar arketyper. Det finns en del
förbättringar som kan göras avseende denna del. Bland annat
skulle det vara bra om det gick att se från vilken terminologi i
UMLS en sökt term kommer. En annan förbättring skulle vara om
användaren fick mer information om vad som händer då
förfrågningar skickas till UMLS‐servern eftersom den kan vara
ganska långsam och det kan leda till att användaren tror att
programmet har krashat.
Avseende funktionaliteten i att stödja olika slags arketyper och
visningssätt är denna inte fullständig ännu utan det återstår en del
arbete. Det har även funnits tankar på att utöka stödet för olika
systemspråk, vilket byter språket i användargränssnittet
oberoende av vilket språk arketypen har som standard. Utökning
av användargränssnittet bör underlättas genom att vi applicerat
designmönstret MVC, enligt 6.6.1. Vi har även sett att det finns
möjligheter att i arketypeditorn lägga till stöd för uppkoppling
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mot versionshanteringsservrar dit arketyper kan laddas upp då de
har skapats eller ändrats. Detta tror vi skulle underlätta i
framtiden och skulle förmodligen utgöra en del i ett
arketypsystem, se avsnitt 4.6.
Vi tror inte att det existerar några problem i att lägga till ytterligare
stöd för olika arketyper och visnings‐ eller editeringslägen
eftersom vi valt en flexibel datamodell. Några nämnvärda
utökningar är bland annat en editerbar vy där arketypen visas på
ett sätt som mer liknar en patientjournal. Detta skulle förmodligen
underlätta förståelsen av programmet betydligt, men det kan vara
tidskrävande att utforma ett generellt gränssnitt som har
editeringsförmågor. Det kan kräva ett helt eget ramverk där
visningsläge och olika komponenter för editering beror på
arketypens struktur. Flera vyer av olika format som kan utvinnas
av arketypen är också intressanta, exempelvis HTML‐format eller
färgkodat RTF‐format som kan sägas visa ett mer lättöverskådligt
ADL‐format. Det är dock svårt att avgöra om det är vår editor som
ska hantera detta. Vad vi sett av den existerande Eiffel‐kärnan
verkar den kunna transformera arketyper till XML‐ och HTML‐
format och vi tycker att konvertering till HTML‐, RTF‐ och XML‐
format är något som bör hanteras av en openEHR‐kärna då det blir
mindre risk för felaktig representation om något i ADL‐
specifikationerna ändras eller läggs till. Det finns dock en bra
möjlighet att med hjälp av vår datamodell visa olika typer av
format, men det kräver självklart eftertanke då det kan kräva
mycket underhåll om konvertering till olika filformat sköts av
editorn.
Ytterligare ett exempel på annan representation av arketyper är att
helt gå ifrån tanken med att dela upp arketypen i olika vyer utan
att istället i någon vy visa ett träd med hela arketypen och dess
olika delar. Dessa ska sedan vara möjliga att gå in i var för sig och
editera, men det kräver mycket fundering gällande exempelvis
användarvänlighet och visningsmöjligheter för arketyper som
innehåller mycket data. Det grundläggande stödet för att hantera
olika arketyper finns alltså redan implementerat. Exempel på detta
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är möjligheten att hantera ontologidelen i arketyper samt alla olika
begränsningar för datatyper och värden. Det är således bara en
fråga om att implementera mer användargränssnitt. Det behövs
bland annat stöd för att hantera en kompositions‐ eller en
instruktionsarketyp. Vissa nya delar, förutom
användargränssnittslogik, kommer förmodligen att behöva läggas
till, men en stor grund för arketypeditorn är redan färdigställd
vilket underlättar betydligt för vidareutveckling av den.
Det är emellertid ganska tidskrävande att implementera
användargränssnittslogik och för vår editor gäller detta specifikt
eftersom den logik som finns implementerad för många delar i
gränssnittet inte kan kopplas till någon generell kontroll. Det beror
på att många delar i gränssnittet har relativt mycket logik som är
specifik och svår att göra generell. Det finns exempelvis problem
att snabbt utforma nya sätt att presentera och hantera olika
begränsningskontroller för datatyper, men vi har inte lagt ner
speciellt mycket arbete på att försöka förbättra detta utan ser det
som ett förbättringsförslag . Detta tror vi kommer kräva en hel del
nya resonemang om tillämpning av olika designmönster. Tack
vare det verktyg som används för att utforma och designa
användargränssnittet sparas det en hel del tid, men koppling av
nya kontroller (som har logik) till användargränssnittet är
fortfarande den svåra och tidskrävande delen.
Ett problem i nuläget är att de befintliga system som vår
arketypeditor använder sig av är föråldrade och följer inte de
senaste specifikationerna. Vi ser gärna att editorn i framtiden
stödjer ADL 2.0 och vi tror inte att ändringarna i editorns
programkod är nämnvärt mycket större. Ny eller förbättrad
funktionalitet som introduceras i kärnan kommer självklart att
behöva implementeras i editorn. Själva syftet med
referensmodellen är emellertid att den inte ska ändras så ofta och
övergången till ADL 2.0 kommer mest att beröra ADL‐parsern,
medan vi tror att kärnan och vår editor inte kommer att påverkas i
lika hög grad.
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8.4.2

Befintliga system

Under vårt arbete har vi stött på ett flertal problem med openEHR‐
kärnan och ADL‐parsern. Dessa problem har delvis berott på att
openEHR‐projektet fortfarande befinner sig i ett utvecklingsskede,
vilket har upplevts under projektets gång då openEHR‐
specifikationerna uppdaterats ett flertal gånger. I skrivande stund
är dock specifikationerna på väg att släppas som slutgiltiga i
version 1.0. Problemen har även berott på att utvecklarna av de
system vi använt oss av inte har följt specifikationerna för
arketypmodellen till punkt och pricka. De har istället gjort egna
speciallösningar som inte finns specificerade och de har även vissa
större brister gentemot specifikationerna de säger sig följa.
De konkreta förbättringar som behövs göras för kärnan och
parsern är de bör hållas à jour med de senaste openEHR‐
specifikationerna men även att onödiga speciallösningar tas bort
och att det implementeras stöd för allt i specifikationerna.
Slutligen bör parsern även ha mer stöd för semantikkontroller,
bland annat kontroller om termer som nämns i definitionsdelen
även är definierade i ontologidelen samt att termerna är unika för
definitionsdelen. Detta är något som stöds av nuvarande ADL‐
parser som är implementerad i programspråket Eiffel.

8.5

Metodkritik

Det finns framförallt kritik mot sättet att utveckla i små iterativa
cykler. Detta innebär att en enkel prototyp kan utgöra grunden för
hela den slutgiltiga arketypeditorn, men under alla de iterativa
processerna bör de negativa besluten i början tas bort under tiden.
Detta är dock ingen garanti och det är i sådana fall det som är det
negativa med denna metod. När det gäller vår metod har det varit
särskilt viktigt att reflektera över hur bra våra ursprungliga
designbeslut har varit och inte tveka att ändra dem ifall det visar
sig att de är negativa för slutprodukten.
Beslutet att ofta ha en körbar prototyp av vårt program för att
kunna få återkoppling har inte inneburit stora förändringar. Det är
annars en risk med att erbjuda kontinuerlig återkoppling, eftersom
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kunden kan ändra sig med tiden och detta gör
implementationstiden längre och omständligare. Däremot kan det
också vara så att kunden under tiden kommer på viktiga
ändringar som den rimligen inte kunde förutse vid
kravframtagningen och då är det bra med små iterativa processer.
Våra åtgärder för att öka stabiliteten hade kunnat utökas med
enhetstester och mer omfattande formell testning. Dessutom hade
vi kunnat konstruera en arketyp med allt det innehåll som
arketypeditorn skulle klara av för att använda den till testning.
Anledningen till att detta inte gjordes var att vi inriktade oss på att
implementera den funktionalitet som krävdes för en viss arketyp
för att sedan utöka arketypen för att användas till vidare testning.
Anledningen till att vi inte gjorde enhetstester och mer formell
testning var för att det bedömdes ta upp för mycket tid och det
ansågs inte vara så viktigt eftersom den testning som redan
gjordes i form av kontroll av metoder och funktionalitet med hjälp
av användargränssnittsinteraktion ansågs vara tillräcklig.
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Slutsatser

Arketypeditorn som utvecklats i detta examensarbete bidrar till att
göra idén med arketyper genomförbar eftersom den underlättar
skapandet av arketyper. Den är stabil, plattformsoberoende och
har en koppling till det medicinska terminologisystemet UMLS.
Ytterligare en fördel är att den är utformad efter
användbarhetsprinciper. Dessa egenskaper tillsammans leder till
att det finns möjligheter att nå ut till en bred användarpublik.
Då specifikationerna utvecklas kontinuerligt finns det behov av att
vidareutveckla arketypeditorn. Programkoden är skriven på ett
självförklarande vis och programmets arkitektur är utformad efter
designmönster. Arketypeditorn är dessutom licensierad som
öppen källkod och utvecklad i en utvecklingsmiljö som är fri att
använda. Det finns således goda vidareutvecklingsmöjligheter.
Det återstår fortfarande mycket arbete för införandet av arketyper
i framtida elektroniska patientjournalsystem. För att åstadkomma
detta gäller det att kvalitetssäkra implementationer av
specifikationer genom noggrann testning. De existerande
implementationerna är långt framskridna men behöver
genomföras omfattande tester i kliniska miljöer innan de kan nå
acceptans. Huruvida ett införande av arketyper i
patientjournalsystem kommer att innebära interoperabla
elektroniska patientjournaler är något som framtiden får utvisa.
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