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Sammanfattning 
I dagens samhälle är det vanligt att patienter söker vård hos olika vårdgivare, vilket resulterar 
i att vårdinformationen blir splittrad och allt högre krav ställs på de datoriserade journalsy-
stemen. Till exempel ska de stödja ett processorienterat arbetssätt för att samla information 
från samma vårdprocess. Vårdinformationen måste därför vara tillgänglig över organisations-
gränser och olika journalsystem måste kunna kommunicera med varandra, där en ökad till-
gänglighet ställer högre krav på informationssäkerhet och behörighetskontroll. Journalsyste-
men bör, för att uppfylla dessa krav, utvecklas enligt standarder och riktlinjer.   
 
Det finns ett flertal nationella och internationella organisationer som arbetar med att ta fram 
standarder och riktlinjer för hur journalsystem bör utvecklas. Problemet är att dessa arbeten 
sker på olika nivåer och gäller olika delar av journalsystemen. Det är därmed en stor utmaning 
för journalleverantörer att förhålla sig till dessa arbeten. Syftet med det här examensarbetet 
har varit att utreda hur utvalda, svenska och europeiska, standardiseringsarbeten förhåller sig 
till varandra samt att avgöra på vilket sätt de är av relevans för journalleverantörer. Dessutom 
har syftet varit att framställa en prototyp av ett IT-stöd för processorienterad vårddokumenta-
tion. 
 
En kvalitativ litteraturstudie har i det här examensarbetet resulterat i en sammanställning av 
de utvalda standardiseringsarbetena. Arbetena hanterar främst områden som kan användas för 
att ena vårdprocessen, exempel på dessa är behörighetskontroll och standardiserad kommuni-
kation med informationsspecifikationer eller arketyper. SAMBA har tagit fram en process-
modell som beskriver vårdprocessen. Baserat på denna modell och krav från standardiserings-
arbetena har vi framställt ett förslag på ett IT-stöd för processorienterad vårddokumentation.  
 
 



  

Abstract 
At present it is common that patients are cared for by different health care providers, which 
results in a spread health care documentation. This demands high performance of the 
electronic health records (EHR). For example the EHR:s have to support a process-oriented 
working method to collect all health care documentation derived from the same health care 
process. Therefore the health care information has to be more accessible for health care pro-
viders and different EHR:s have to be able to share information. An increment of the accessi-
bility leads to greater demands regarding security and access control. To fulfil the require-
ments for EHR:s the suppliers should develop their systems according to current standards 
and guidelines. 
 
There are several organizations, both national and international, that develop standards and 
guidelines for EHR:s. The standards and guidelines are developed on different levels and they 
describe different parts of the EHR:s. This leads to a great challenge for the EHR suppliers 
when it comes to how they shall approach the different standards. This thesis main purpose 
has been to investigate how some Swedish guidelines and European standards for EHR:s 
relate to each other and in what way they could be relevant for the EHR suppliers. Another 
purpose is to develop an interface for a process-oriented health care documentation. 
 
By using a qualitative method in a literature study this thesis has resulted in a summary of the 
standards and guidelines that we have studied. The documents mainly look upon the issue of 
gather all health care documentation derived from the same health care process. Examples of 
these issues are methods for access control as well as for standardised documentation, which 
can be realised by the use of information specifications and archetypes. SAMBA has devel-
oped a process model to describe the health care process. Based on this model together with 
the requirements from the standards and guidelines we have developed an interface to support 
a process-oriented health care documentation.  
 



  

Förord 
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Ordförklaringar 
ADL 
Archetype Definition Language – ett språk för att definiera arketyper (SIS c). 
 
Arketyp 
En formell definition av en förutbestämd kombination av byggklossar (klasser) definierade i 
referensmodellen. Arketyper utrycker de regler utifrån vilka mallar kan skapas på ett konsi-
stent och interoperabelt sätt. (SIS c) 
 
Arketypmodell 
En informationsmodell av metadata för att representera domänspecifika (inom ett speciellt 
område) karakteristika för information som registreras i en journal. Modellen uttrycker be-
gränsningar/constraints för klasser och attribut i referensmodellen. (SIS c) 
 
Informationsutbyte 
Ett utbyte av information som äger rum när en part får tillgång till information som annan part 
förfogar över (Carelink 2005b). 
 
Informationsmängd 
En mängd information som är avgränsad för ett visst ändamål (Carelink 2005b). 
 
Informationsspecifikation 
En systematisk och dokumenterad beskrivning av en informationsmängd med avseende på 
begrepp, relationer och regler samt i enlighet med ett bestämt regelverk (Carelink 2005b). 
 
Informationsstruktur 
En informationsstruktur består av informationsmängder och dess informationsspecifikationer 
samt stödregister såsom kodverk och termförteckningar (Carelink 2005b). 
  
HSA, Hälso- och sjukvårdens Adressregister 
En nationell organisationskatalog för svensk vård och omsorg och innehåller uppgifter om 
personal, roller/funktioner, enheter och resurser (Nerander & Schwieler 2005a, s. 6). 
 
Hälsoproblem  
Ett problem relaterat till persons hälsa och som uppfattats av hälso- och sjukvårdsintressent 
(SAMBA 2004). 
  
Hälsotillstånd  
Ett förhållande som avser en persons hälsa (SAMBA 2004). 



  

 
Patient  
En person som söker, erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (SAMBA 
2004). 
  
Problemkomplex  
En gruppering av flera hälsoproblem som hälso- och sjukvårdspersonalen anser hör samman 
(SAMBA 2004). 
 
Process  
En grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till ut-
fall (SAMBA 2004). 
 
Referensmodell 
En modell som definierar de klasser som utgör de generiska byggklossarna för en elektronisk 
journal. Modellen ska kunna representera alla typer av journalinformation. (SIS c) 
 
SJUNET 
Ett nationellt bredbandsnät inom vård och omsorg (Nerander & Schwieler 2005a, s. 6).  
 
Resurssatt vårdplan  
En förteckning över aktiviteter i vårdplanen, se ordförklaring nedan, som bokats (SAMBA 
2004). 
 
Uppfattat tillstånd  
En persons hälsotillstånd som hälso- och sjukvårdspersonalen uppfattar det (SAMBA 2004). 
 
Vårdbegäran  
Ett framställt önskemål om att en person ska bli föremål för hälso- och sjukvårdsaktiviteter 
(SAMBA 2004). 
  
Vårdkedja 
Med vårdkedja avses samarbetet, och planeringen av detta, mellan olika vårdgivare för att 
samordna vården avseende en diagnos eller en grupp av patienter (Spri 1998, s. 19). 
 
Vårdplan  
En strukturerad sammanställning över hälso- och sjukvårdsaktiviteter som skall användas i 
vården av en patient (SAMBA 2004). 
 
Vårdprocess 
En, ur patientens perspektiv, sammanhängande händelsekedja av förlopp (Spri 1998, s. 10) 
som startar vid vårdbegäran och avslutas då patienten blir friskförklarad eller då vårdgivaren 
inte kan tillsätta fler aktiviteter i processen. (SAMBA 2004) 
 



1  

1 Inledning 
I det här kapitlet redogörs för bakgrunden till varför en rapport framställs inom det valda 
ämnesområdet. Syfte och problemformuleringar kommer att behandlas för att få en klarare 
bild om vad rapporten ska utreda. Avgränsningar, metod samt rapportens disposition finns att 
läsa allra sist i kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
Idag är det inte helt ovanligt att en patient söker vård för samma hälsoproblem hos flera olika 
vårdgivare vilket bland annat innebär att vårdinformationen om den enskilde patienten blir 
splittrad. För att en vårdgivare ska kunna ge en patient bästa möjliga vård krävs att vårdin-
formationen från samma vårdprocess samlas och vårdgivare behöver få tillgång till 
vårdinformation som finns hos andra vårdgivare. Tillgängligheten av vårdinformationen 
måste därför öka och detta kan ske genom användandet av datoriserade journalsystem. Idag 
finns många olika datoriserade journalsystem på marknaden, dessa har dock utvecklats helt 
oberoende av varandra. För att vårdinformationen ska kunna överföras mellan olika 
organisationer på ett snabbt och säkert sätt krävs att de olika journalsystemen kan 
kommunicera med varandra. Det har därför arbetats fram ett flertal olika standarder och 
riktlinjer som bör följas vid utvecklandet av dessa journalsystem.  
 
Standarderna och riktlinjerna utvecklas, på både nationell och internationell nivå, av standar-
diseringsorganisationer och andra organisationer som arbetar för en enad utveckling av in-
formationssystem inom vården. Följden av detta blir ett stort antal olika arbeten om hur jour-
nalsystem ska utvecklas. För systemleverantörer och användare ligger det en stor utmaning i 
att försöka förstå hur olika arbeten hänger samman och hur de kan tänkas bidra till nästa gene-
rations vårddokumentationssystem.  
 
Medidoc, som är en leverantör av journalsystem till primärvården, önskar att en utredning ska 
göras om vad de olika standarderna berör samt på vilket sätt de är relevanta för leverantörer 
av journalsystem inom primärvården. De är även intresserade av att veta om det går att lösa 
problemet med den splittrade vårdinformationen för varje vårdprocess genom användandet av 
ett IT-stöd och hur ett sådant IT-stöd kan se ut och fungera. Med IT-stöd avses i det här fallet 
ett gränssnitt som ska ge stöd för att rätt information förs in i patientjournalerna, vilket 
innebär att det ska förses med beslutsstödsegenskaper. Det ska dessutom kunna användas för 
att samla all vårdinformation från samma vårdprocess 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda hur svenska och europeiska standarder och riktlinjer 
förhåller sig till varandra samt att utreda i vilka avseenden de är av relevans för journalleve-
rantörer inom primärvården. Syftet är även att skapa en prototyp för ett IT-stöd som stöder 
dokumentation av vårdprocessen. 

1.3 Frågeställning 
Som grundstomme för det här examensarbetet har ett antal frågeställningar arbetats fram. 
Följande frågeställningar anser vi är intressanta för examensarbetets syfte: 
 

• Hur står sig Spri-rapportens kategorier av krav i förhållande till senare arbeten? 
• Vilka områden hanterar de studerade standardiseringsarbetena? 
• Hur förhåller de sig till varandra? 
• Vilka egenskaper är viktiga för ett IT-stöd som stödjer ett processorienterat arbetssätt?  

1.4 Avgränsningar 
För att begränsa det här examensarbetets omfång har vi formulerat avgränsningar som gäller 
för referenslitteraturen, IT-stödet och de svenska lagar som idag behandlar ämnet vårddoku-
mentation. 

1.4.1 Referenslitteratur 
Eftersom det finns ett stort urval av arbeten och standarder inom ämnet har det i detta exa-
mensarbete varit nödvändigt att avgränsa urvalet. Urvalet har gjorts tillsammans med 
handledare på Medidoc och på Linköpings universitet och endast följande arbeten och stan-
darder har studerats: 
 

• Spri (1998). DVD: Införande av elektroniska patientjournaler, Förutsättningar och 
krav. Spri rapport 473. Stockholm: Spri, cop. 

• Carelink (2004a). Carelink PLUS: Tjänster. [Elektronisk]. Version 1.0. Stockholm: 
Carelink. Tillgänglig: < http://www.carelink.se/files/doc_200481934736.pdf > [2006-
02-27] 

• Carelink (2005b). RIV – Riktlinjer: Regelverk för elektronisk Interoperabilitet inom 
Vård och omsorg. Stockholm: Carelink. (OID 1.2.752.74.7.1.1 Ver 1.0) 

• CEN/TC 251 (European Committee for Standardization) (2005 b). Health informatics 
– Electronic health record communication – Part 1: Reference model. (Ref. No. prEN 
13606-1:2005:E) 

• CEN/TC 251 (European Committee for Standardization) (2005 c). Health informatics 
– Electronic health record communication – Part 2: Archetypes. Version 2.2.  

• SAMBA (2004). SAMverkan, Begrepp och Arkitektur. (Utgåva nummer: 3) 
[Elektronisk]. Tillgänglig: < http://www.carelink.se/files/doc_2004126102951.pdf > 
[2006-03-15]  

• Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum (diskussionsunderlag 2001). Förslag till 
svensk version av begreppssystem för kontinuitet i vården. Översättning av europeisk 
förstandard ENV 13940 System of concepts to support continuity of care.  

 
Motivering till valda arbeten finns att läsa i avsnitt 1.6.3 Motivering till vald referenslitteratur. 
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1.4.2 Prototyp för IT-stöd 
Målet med prototypen för IT-stödet är inte att lösa det mycket komplexa problemet med ”en 
patient en journal” utan att ge underlag för fortsatt analys av hur ett sådant framtida system 
kan se ut. Implementationen kommer endast att ske på en övergripande nivå. Prototypen ska 
alltså inte kopplas till underliggande journalsystem och databaser, den ska endast hantera in- 
och utdata och vara ett förslag på hur gränssnittet kan se ut.  

1.4.3 Svenska lagar 
Att studera de svenska lagar som behandlar ämnet vårddokumentation ligger inte inom det här 
examensarbetets gränser, lagarna kommer därför endast studeras översiktligt. Dock kommer 
de krav som finns i de studerade arbetena, och som hänvisar till lagarna, redovisas.  

1.5 Metod  
Arbetet har i den mån det är möjligt planerats innan projektet tagit fart. Dessutom har det de-
lats upp i två faser, en teoretisk där vi har analyserat standardiseringsarbetena och en praktisk 
där vi framställt en prototyp av ett IT-stöd för processorienterad vårddokumentation. Under 
arbetets gång fördes löpande diskussioner med handledarna på Medidoc, Claes Adolfsson och 
Elisabeth Eriksson, för att verifiera att arbetet gick i rätt riktning. Claes hade uppdraget som 
test- och kvalitetsansvarig för system- och programutvecklingen och Elisabeth ansvarade för 
kravutredningen för den pågående programutvecklingen. För att skapa en tydlig bild av hur de 
olika momenten i examensarbetet är genomförda redogörs för tillvägagångssättet i de olika 
faserna. 

1.5.1 Planering och förberedelser av arbetet 
Arbetet initierades tillsammans med handledare på Medidoc, ett problemområde formulerades 
och efter konsultation med handledare på Linköpings universitet formulerades en lämplig 
uppgift. Frågeställningar formulerades utifrån sekundärkällorna, se avsnitt 1.6.2 Sekundär-
källor, och de standardiseringsarbeten som skulle studeras i den teoretiska fasen valdes ut.  
 
Vid litteratursökningen efter lämpliga arbeten identifierades Spri-rapport 473 som en lämplig 
grundreferens för arbetet. Rapporten innehåller ett antal olika kategorier av krav och kan fun-
gera som utgångspunkt för journalleverantörer då de utvecklar journalsystem. De olika de-
larna som, enligt Spri-rapporten, bör implementeras i journalsystem presenteras i avsnitt 4.1.1 
Delar som bör implementeras i ett journalsystem. Vi anser att de olika delarna bör utvecklas i 
enlighet med giltiga standarder och därför bestämdes att standardiseringsarbeten som be-
handlar dessa delar skulle analyseras.  
 
Efter att ha studerat olika standardiseringsarbeten fann vi att kategorier som kommunikation, 
tillgänglighet och åtkomstkontroll samt terminologi skulle kunna vara möjliga utgångspunkter 
för vår analys. Därför valde vi att studera arbeten som hanterar dessa kategorier. Då Medidoc 
även hade önskemål om att ett IT-stöd skulle utvecklas som stöder vårdprocessen bestämde vi 
att även standardiseringsarbeten som behandlar processmodeller skulle analyseras. 
 
När aktuella standardiseringsarbeten fastställts började insamlingen av data. Som nämns i av-
snitt 1.6.3 Motivering till vald referenslitteratur valdes den senaste versionen av standardise-
ringsarbetena om det fanns flera att välja bland. Svårigheterna i litteratursökningen låg främst 
i att nya versioner av arbetena dök upp. 
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1.5.2 Analys av standardiseringsarbeten 
Den teoretiska fasen av examensarbetet består i att genomföra en litteraturstudie. Vid littera-
turstudien ska Spri-rapporten studeras noggrant och olika kategorier av krav ska identifieras. 
Vidare ska olika standardiseringsarbeten identifieras som berör de olika kategorierna i Spri-
rapporten, vilka krav som ställs och om de bör implementeras av journalleverantörer. Utifrån 
resultatet från studien av de utvalda arbetena utreds även vilka krav som kan implementeras i 
det IT-stöd vars prototyp ska produceras i den praktiska fasen.  

1.5.3 Framställning av IT-stöd 
Den praktiska fasen av examensarbetet består i att skapa ett IT-stöd för dokumentation av hela 
vårdprocessen. IT-stödet ska fungera som ett skal över olika journalsystem och ge stöd för att 
rätt information dokumenteras. Dessutom ska det hålla samman den information som hör till 
samma vårdprocess. Eftersom SAMBA:s processmodell beskriver vårdprocessen mycket de-
taljerat har modellen fått utgöra en grund för IT-stödet. Version 1.0 av IT-stödet illustrerar ett 
ytligt gränssnitt för dokumentation enligt SAMBA-modellen.  
 
Baserat på information från handledare på Medidoc samt på de krav som sammanställts från 
standardiseringsarbetena formulerades egna krav för IT-stödet. Även systemmiljö och ut-
vecklingsverktyg definierades, programspråket C# och utvecklingsverktyget Visual Studio 
.NET kommer att användas vid implementeringen. Baserat på SAMBA-modellen, svenska 
lagar och kraven från standardiseringsarbetena identifierades därefter intressanta dokumenta-
tionspunkter.  
 
Vid kontinuerligt återkommande veckomöten med handledare på Medidoc analyserades 
SAMBA-modellen och vi presenterade vid ett flertal möten förslag på en prototyp som skis-
sats på papper. Efter diskussion om prototypen sammanställdes fördelar och nackdelar samt 
förslag på förändringar. När pappersskissen ansågs vara väl genomarbetad påbörjades imple-
menteringen. De delar som implementerats redovisades vid återkommande veckomöten där 
prototypens för- och nackdelar diskuterades. När prototypen tycktes vara färdig presenterades 
den för företaget där förutsättningar inför framtida användning diskuterades tillsammans med 
förslag på tillämpningsområden. 

1.6 Material 
Vid inledandet av en studie finns olika angreppssätt. Ett källorienterat angreppssätt innebär att 
källornas art får styra projektets utformning och ett problemorienterat angreppssätt innebär att 
frågeställningar formuleras utifrån sekundärkällorna innan primärkällorna används. (Bell 
2000, s. 92) Det angreppssätt som använts i det här arbetet påminner till stor del om det pro-
blemorienterade, vilket innebär att syfte och frågeställningar har formulerats baserat på se-
kundärkällorna för projektet. Frågeställningarna har därmed fungerat som en grund för valet 
av primärkällor.  

1.6.1 Primärkällor 
Primärkällor kan enligt Bell vara ”källor som kommer till stånd eller som man får tag på un-
der projektets gång” (Bell 2000, s. 94). I det här projektet motsvaras primärkällorna av de 
standardiseringsdokument som valts ut för sammanställningen i den teoretiska fasen, se av-
snitt 1.4.1 Referenslitteratur. 
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1.6.2 Sekundärkällor 
Sekundärkällor kan vara tolkningar av något som har skett, dessa källor kan baseras på pri-
märkällor (Bell 2000, s. 94). Sekundärkällorna i det här projektet består både av dokumenta-
tion som Medidoc tillhandahållit om ämnet och av muntlig information från handledare på 
Linköpings universitet och på Medidoc. Informationen som insamlades i början av projektet 
kom från något som kan liknas vid preliminära intervjuer. Denna typ av intervjuer är helt 
ostrukturerade och kan användas då områden och teman som är viktiga ska identifieras (Bell 
2000, s. 122). Senare i projektet kan mötena med handledarna mer liknas vid fokuserade in-
tervjuer med olika teman, dock hade inga frågeformulär förberetts (Bell 2000, s. 122). 
 
Vid intervjuerna som utfördes under den praktiska fasen, då standardiseringsarbeten skulle 
studeras, framkom att Medidoc är intresserade av att följa nationella och internationella stan-
darder. Främst är de intresserade av att veta vilka standarder som berör deras produkt, nämli-
gen journalsystem för primärvården. I den här delen av arbetet var Medidoc främst involve-
rade i processen då relevant referenslitteratur skulle väljas ut. I övrigt bistod handledarna på 
företaget med hjälp då vi skulle tolka innebörden av standardiseringsarbetena. 
 
Vid de tidigare intervjuerna under den praktiska fasen, då vi skulle producera ett IT-stöd för 
dokumentation av vårdprocessen, presenterades Medidocs grundidé för prototypen. Den inle-
dande beskrivningen av IT-stödet motsvarar till stor del den beskrivning som kortfattat pre-
senterats i avsnitt 1.5.3 Framställning av IT-stöd. Under intervjuer som inträffade senare un-
der denna fas diskuterades för- och nackdelar med de förslag som vi arbetat fram. 

1.6.3 Motivering till vald referenslitteratur 
Nedan följer motivering till varför vi valt att studera de dokument som redovisas i avsnitt 
1.4.1 Referenslitteratur.  
 
En grund för arbetet 
Spri, som var Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut fram till nedläggningen 1999, har 
sammanställt förutsättningar och krav för införande av elektroniska patientjournaler. Detta re-
sulterade i Spri-rapport 473 om förutsättningar och krav vid införande av datorbaserad vårdo-
kumentation. Rapporten publicerades 1998 och information som finns i rapporten kan därför 
eventuellt vara i behov av komplettering då nya aspekter kan ha tillkommit sedan slutet av 90-
talet. Vi anser ändå att informationen i rapporten är relevant för ämnet och låter den därför 
fungera som en grundreferens för arbetet.  
 
Nationell och internationell blandning 
En anledning till att de aktuella standarderna och arbetena har valts ut är att en blandning av 
svenska och europeiska standarder och riktlinjer är intressant, arbeten på global nivå har inte 
studerats. Medidoc vill i första hand följa svenska standarder och riktlinjer. Det beror på att 
företaget inriktar sig på en svensk marknad. Tillsammans med Medidoc anser vi att det är 
relevant att studera arbeten från Carelink. Detta eftersom de arbetar för att samordna IT-stöd 
inom hälso- och sjukvården. RIV-Riktlinjer, som berör kategorin kommunikation, och 
Carelink PLUS, IT-tjänster, som berör kategorin tillgänglighet och åtkomstkontroll, har 
därför valts att studeras i detta arbete. 
 
För att tänka i ett större perspektiv är även europeiska standarder och riktlinjer av intresse, 
därför ska standarder från den europeiska standardiseringsorganisationen CEN studeras. Stan-
darden EN 13606, som berör kategorin kommunikation, och förstandarden ENV 13940 
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CONTsys, som berör kategorin terminologi, har specifikt valts ut. Nya standarder skapas och 
befintliga utvecklas, därför är de dokument som behandlar standarden EN 13606 från 2005 
ofullständiga, preliminära utdrag. Dock anser vi tillsammans med handledare på Linköpings 
universitet och på Medidoc att dessa ändå är mer relevanta för examensarbetet än slutgiltiga, 
äldre versioner. Ett beslut har därför fattats om att den senaste versionen av dessa standarder 
ska studeras. Detta gäller även den svenska versionen av CONTsys då vi har valt att basera 
vår studie på ett diskussionsunderlag då detta är den senaste versionen vi har fått tag på. 
Nackdelen med att använda ofullständiga versioner är att de inte har blivit slutgiltigt grans-
kade. Fördelen är dock att det är uppdaterad information som insamlas.  
 
Vårdprocessen 
SAMBA är en processmodell som beskriver hela vårdprocessen av en enskild patient. Därför 
anses modellen vara relevant i det här examensarbetet. Detta främst då en prototyp för ett 
IT-stöd för dokumentation av vårdprocessen ska tas fram. Även CONTsys kan vara intressant 
att studera i samband med detta eftersom förstandarden hanterar begrepp från vårdprocessen. 
Det finns en svensk översättning av CONTsys beställd av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 
2001) och eftersom Medidoc främst inriktar sig på svensk marknad har den svenska versionen 
av CONTsys ansetts vara mer relevant än originalet i det här examensarbetet. 

1.7 Disposition 
För att ge läsaren en god översikt av dokumentets innehåll och dess struktur ges här en kort-
fattad beskrivning av varje kapitel.  
 
1 Inledning 
Kapitlet beskriver rapportens bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar, metod och 
material.  
 
2 Vårddokumentation 
Kapitlet inleds med en kort beskrivning av patientjournalen, därefter redogörs för ett process-
orienterat arbetssätt och de svenska lagar som är relevanta att följa vid utveckling av patient-
journaler.  
 
3 Standardiseringsorganisationer 
Kapitlet beskriver de standardiseringsorganisationer som framställt de arbeten som studerats i 
detta examensarbete.  
 
4 Beskrivning och analys av standardiseringsarbeten 
Kapitlet beskriver de studerade arbetenas innehåll. Kapitlet innehåller även en analys (sam-
manfattning) där arbetena kategoriseras in under kategorierna kommunikation, tillgänglighet 
och åtkomstkontroll, terminologi och processmodell. 
 
5 IT-stöd för processorienterad vårddokumentation 
Kapitlet beskriver krav på det IT-stöd som ska utvecklas inom ramen för detta examensarbete. 
 
6 Resultat från utveckling av IT-stöd 
Kapitlet beskriver resultatet från utvecklingen av IT-stödet.  
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7 Diskussion 
Kapitlet innehåller en diskussion kring problemet med den splittrade vårdinformationen. 
Dessutom diskuteras de studerade standardiseringsarbetena och det IT-stöd som utvecklats i 
det här examensarbetet. Slutligen diskuteras även den metod som använts för att uppfylla 
examensarbetets syfte. 
 
8 Slutsats 
Kapitlet innehåller en slutsats som återknyter till examensarbetets syfte.  
  
9 Förslag på fortsatt arbete 
Kapitlet beskriver olika förslag på fortsatt arbete. 
 
Bilaga A 
Bilaga A innehåller krav från Spri-rapporten. 
 
Bilaga B 
Bilaga B innehåller krav från RIV – Riktlinjer.  
 
Bilaga C 
Bilaga C innehåller krav från Carelink PLUS, IT-tjänster.  
 
Bilaga D 
Bilaga D beskriver SAMBA:s processmodell. 
 
Bilaga E 
Bilaga E innehåller krav från EN 13606. 
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2 Vårddokumentation 
I det här kapitlet redogörs för relevant bakgrundsinformation som ska ge läsaren god förstå-
else för ämnet. Informationen ska även ligga till grund för analys och diskussion. Kapitlet in-
nefattar en beskrivning av problemen med hanteringen av vårddokumentationen samt en 
översiktlig beskrivning av de svenska lagar som är relevanta för området.  

2.1 Fakta om patientjournalen 
En patientjournal är en slags sammanställning av en patients hälsa och ska föras av de läkare 
och sjuksköterskor som behandlat en patient (van Ginneken, Moorman & Becht 1997). Nedan 
ges en kortfattad beskrivning av patientjournalens historia, innehåll, struktur och terminologi.  

2.1.1 Historik 
Redan 500 år f.Kr fördes patientjournaler där anteckningarna var starkt påverkade av Hippok-
rates. Han ansåg att en patientjournal skulle tjäna två syften (van Ginneken, Moorman & 
Becht 1997):  
 

• den ska noggrant beskriva sjukdomens händelseförlopp och   
• den ska indikera den troliga orsaken till sjukdomen. 

 
Patientjournalerna var på den tiden mest lik de patientjournaler vi idag kallar för tidsoriente-
rade, med detta menas att anteckningar förs i kronologisk ordning allt eftersom något påverkat 
patientens hälsa, se vidare avsnitt 2.1.3 Patientjournalstruktur. Fram till 1800-talets början 
baserades läkarens anteckningar på vad de kunde se, höra och känna. I och med att nya medi-
cinska instrument utvecklades skapades nya termer vilket i sin tur innebar att även patientan-
teckningarna blev mer detaljrika. Strax efter 1880 bildades den första läkarpraktiken, 
Mayokliniken, av William Mayo. Där skrev läkarna ner alla anteckningar patient för patient i 
kronologisk ordning. Det kunde därför vara svårt att hitta anteckningar från en patients tidi-
gare besök, beroende på intervallet. 1907 införde Mayokliniken en patientcentrerad journal, 
men den var långt ifrån standardiserad och hade inga särskilda krav på innehåll. 1920 införde 
Mayokliniken ett minimalt antal data som varje läkare var tvungen att anteckna i patientjour-
nalen. Det är denna modell som är förebild till dagens moderna patientjournal. (van Ginneken, 
Moorman & Becht 1997) 
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2.1.2 Patientjournalens innehåll 
Enligt 1 § i den svenska patientjournallagen ska patientjournal föras vid vård av patienter 
inom hälso- och sjukvården. Exempel på journalhandlingar är information som framställts i 
skrift, bild eller som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel. I patientjournallagen, 3 §, står även att en patientjournal ska innehålla följande, 
om uppgifterna föreligger (Patientjournallag 1985:562): 
 

1. uppgift om patientens identitet,  
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,  
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,  
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,  
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden 

som gjorts om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medi-
cinsk bedömning,  

6. uppgift om information och samtycke som har lämnats enligt lagen (2002:297) om 
biobanker i hälso- och sjukvården m.m.   

2.1.3 Patientjournalstruktur 
Patientjournaler kan i stort sett delas in i tre olika strukturer; tidsorienterade, källorienterade 
och problemorienterade. I en tidsorienterad journal finns alla vårdtillfällen dokumenterade i 
kronologisk ordning där alla anteckningar samlas under ett specifikt datum. En strikt tidsori-
enterad patientjournal kan dock försvåra då det önskas trendanalyser; detta för att det exem-
pelvis kan vara svårt att se ett speciellt provsvar mitt bland den andra informationen om pati-
entens undersökningar. Därför är de modernare patientjournalerna inte strikt tidsorienterade 
utan anteckningarna ordnas efter vilken källa de tillhör, de är med andra ord källorienterade. 
Med källa menas att informationen struktureras in under exempelvis besök, provsvar och 
röntgenundersökningar. Informationen är dock kronologiskt ordnad inom varje källa. I de 
problemorienterade patientjournalerna är anteckningarna ordnade efter de hälsoproblem pa-
tienten har där anteckningarna förs enligt SOAP modellen. (van Ginneken, Moorman & Becht 
1997) Förkortningen står för: Subjective, Objective, Assessment, Plan (van Ginneken, 
Moorman & Becht 1997).  
 

S: Innehåller patientens beskrivning av sitt tillstånd. 
O: Består av läkarens eller sjuksköterskans observationer och fynd. 
A: Här redovisas testresultat och slutsatser, det vill säga diagnoser. 
P: Innehåller den vårdplan eller behandling som patienten får.  

2.1.4 Terminologi 
Inom de flesta forskningsdiscipliner utvecklas det precisa och standardiserade terminologier 
som de flesta inom området accepterar. Inom medicinen har detta arbete dock varit svårt att 
genomföra på grund av svårigheten att precist beskriva ett sjukdomstillstånd eller ett symptom 
som betyder exakt samma sak för alla vårdgivare. Hur stort måste exempelvis ett hjärta vara 
för att vårdgivarna ska referera till ”cardiomegaly”? Vad menas med ”akut abdomen”? Vad är 
exempelvis tidsbegränsningen för att det ska motsvara ”akut” buksmärta? (Shortliffe & 
Barnett, s. 61) 
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Behovet av en standardiserad terminologi inom medicinen ökade när datorer introducerades i 
vården. Detta eftersom datorer kräver användning av datastandarder och definitioner för att 
kunna utföra de beräkningar som krävs. När exempelvis statistik och trender ska analyseras är 
det problematiskt om olika vårdgivare använt olika termer, synonyma med varandra, för att 
beskriva samma tillstånd. (Shortliffe & Barnett, s. 61) 

2.2 Processorienterat arbetssätt 
Hälso- och sjukvården är en mycket komplex verksamhet som bedrivs i många olika former 
med många aktörer som har olika professionell bakgrund. Att fånga denna mångfald i en 
gemensam modell är nödvändigt eftersom aktörerna måste samverka i vården av den enskilde 
patienten. Om svensk hälso- och sjukvård vill ha IT-stöd för hela vårdprocessen, genom olika 
verksamhetsområden, måste processen beskrivas i en sammanhängande och gemensam mo-
dell med ett antal gemensamma begrepp. (SAMBA 2004, s. 18) 

2.2.1 Definition av vårdprocessen 
Det finns ingen generell definition av begreppet vårdprocess. Enligt Spri kan vårdprocessen 
beskrivas som en, ur patientens perspektiv, sammanhängande händelsekedja av förlopp. (Spri 
1998, s. 10) Vårdprocessen startar, enligt SAMBA, vid vårdbegäran och avslutas då patienten 
blir friskförklarad eller då vårdgivaren inte kan tillsätta fler aktiviteter i processen. (SAMBA 
2004) 

2.2.2 En enad vårdprocess  
Ett ökat antal specialiserade vårdgivare och förändrade organisationsformer i vården kan re-
sultera i att vårdinformationen blir splittrad. I dagens läge är det sällsynt att en person eller 
organisation har den totala samlade vårdinformationen om en enskild patient. En splittrad 
vårdinformation kan vara ogynnsam för både patienter och de personer som arbetar inom vår-
den. Dessutom kan den splittrade vårdinformationen leda till ekonomiska förluster. (Carelink 
2004a, s.10)  
 
För att undvika en splittrad vårdinformation behöver vårdprocessen enas och patientens roll 
behöver stärkas. (Carelink 2004a, s.10) Genom att fokusera på vårdprocessen vid vård av en 
patient kan planering och genomförande vara mer optimalt med avseende på resurser till ex-
empel kan dubbelarbete undvikas om delprocesser som är gemensamma för olika processer 
identifieras. (Spri 1998, s. 19)  

2.2.3 Tillgänglighet 
Ett processorienterat arbetssätt kan medföra ett ökat behov av att söka efter patientinformation 
som finns tillgänglig utanför den egna organisationen. Följden av detta blir att stora krav ställs 
på sekretess och behörighetskontroll. (Spri 1998, s. 20) Med tillräckligt definierat behörig-
hetskontrollsystem kan det till exempel vara möjligt att behöriga från en annan vårdenhet får 
tillgång till bestämda delar av tidboken. Därmed kan till exempel en vårdgivare i primärvår-
den utföra bokningar i delar av en tidbok på ett sjukhus. (Spri 1998, s. 25) 
 
Istället för att betraktas som den enskilde vårdgivarens egendom måste alltså patientjournalen 
göras tillgänglig för samtliga behöriga personer som behöver tillgång till vårdinformationen. 
Tillgängligheten måste dock justeras efter behovet hos behöriga personer inom hälso- och 
sjukvården samt efter vårdrelation och samtycke. En vårdgivares behov av tillgång till vårdin-
formation uppkommer då denne blir aktiv i vården av aktuell patient, då en vårdrelation upp-
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står. Att en sådan vårdrelation existerar är praktiskt taget en förutsättning för att vårdgivaren 
ska få tillgång till information om patienten. Genom att patienten får ge medgivande, sam-
tycke, till att vårdinformationen görs tillgänglig respekteras dessutom patientens egen vilja. 
(Carelink 2004a, s.10) 
 
En samverkan över organisationsgränser som leder till att tillgängligheten av vårdinformation 
ökar kan bidra till en hel del frågor. Till exempel kan nämnas följande (Spri 1998, s. 27): 
 

• Hur tillgänglig ska informationen vara för de olika vårdenheterna?  
• Ska en andra vårdenhet få reda på att tidigare information finns dokumenterad?  
• Vilket inflytande ska patienten ha på informationens tillgänglighet?  
• Vad innebär överföring av ansvar?  
• Hur stor tillgång ska konsulter ha till informationen? (Spri 1998, s. 27)  
 

Om vårdinformationens tillgänglighet ökar krävs en dynamisk och flexibel hantering av rät-
tigheter. Tidigare har rättigheterna baserats på fasta rollbegrepp som endast gäller inom varje 
separat vårdenhet. För att möjliggöra en ökad tillgänglighet, krävs att rättigheterna tar hänsyn 
till olika egenskaper hos behöriga personer och organisationer. Dessutom måste rättigheterna 
kunna hantera att samverkan i vården sker över organisationsgränser och med olika driftsfor-
mer. (Carelink 2004a, s.10) 
 
För att effektivisera vården krävs att vårdenheter med olika journalsystem ska kunna sam-
verka och kommunicera vårdinformation. Om information ska kommuniceras måste överens-
kommelser om adressering, överföringssätt och säkerhet finnas (Spri 1998, s. 27). Dessutom 
måste termer definieras så att de får samma innebörd oavsett vem som använder dem. Viktigt 
är också att användarna av informationssystemen blir väl införstådda med vilka konsekvenser, 
inom säkerhet och behörighet, som följer av ökad tillgänglighet samt vilka regler som styr 
tillgången. (Carelink 2004a, s.10) 

2.2.4 Säkerhet 
Med modern informationsteknologi kan informationens tillgänglighet öka och behöriga per-
soner kan därmed få tillgång till information oavsett var och när de behöver den. Dessutom 
kan ökad kvalitet och säkerhet vara följder av informationsteknologins utveckling i samhället. 
Informationsteknologins utveckling ställer dock krav på att informationssäkerheten kan till-
godoses. (Carelink 2004a, s.10) För ett säkert informationsutbyte krävs att elektroniska iden-
titeter kan säkerställas och verifieras. (Carelink 2004a, s.10) (Spri 1998, s. 27) Detta kan möj-
liggöras med certifikat och HSA, Hälso- och sjukvårdens Adressregister. (Carelink 2004a, 
s.10) (Nerander & Schwieler 2005a, s. 5) Spri menar att användande av certifikat är en förut-
sättning för ett säkert informationsutbyte. Certifikaten ska ha utgivits av en betrodd ”Certifi-
cation Authority”, CA-myndighet, och de kan finnas tillgängliga via en katalog. (Spri 1998, s. 
28) 
 
SITHS, Säker IT i Hälso- och Sjukvård, är en modell som tagits fram för att svensk vård och 
omsorg på ett säkert sätt ska kunna utbyta vårdinformation över sjukvårdens nät och Internet 
(Nerander & Schwieler 2005a s. 5-6). Projektet härstammar från Spri, se avsnitt 3.1 SPRI, 
men idag förvaltas resultatet av Carelink, se avsnitt 3.2 Carelink. (Carelink 2005) SITHS som 
innefattar bland annat elektronisk identifiering och signering bygger på en nationell PKI, 
Public Key Infrastructure, för vård och omsorg. För att personer som arbetar inom hälso- och 
sjukvården ska kunna utbyta vårdinformation på ett elektroniskt och säkert sätt krävs en elek-
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tronisk identifikation. De kan därför förses med ett elektroniskt ID-kort som sedan komplette-
ras med ett elektroniskt anställningscertifikat. På så sätt kan de säkert identifiera sig och 
signera en handling. I SITHS-modellen ingår även organisations- och funktionscertifikat. 
Person- och organisationsuppgifter hämtas från HSA, Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, 
som är en förutsättning för att SITHS-modellen ska kunna införas. (Nerander & Schwieler 
2005a s. 5-6) Idag arbetar Carelink med HSA-katalogen som en fortsättning på det arbete som 
tidigare utförts av Spri tillsammans med sex landsting i Sverige (Carelink 2006). Enligt RIV, 
2005, har 16 av Sveriges 21 landsting liksom Apoteket för avsikt att bygga en framtida säker-
hetsinfrastruktur på SITHS. (Nerander & Schwieler 2005a s. 5-6) 

2.2.5 Beslutsstöd och återanvändning 
Med ett processorienterat arbetssätt inom hälso- och sjukvården skulle journalsystemen kunna 
utrustas med beslutsstödsegenskaper. Ett exempel på beslutsstöd är ett systemintegrerande 
vårdprogram, vilket är ett slags regelverk som kan föreslå utrednings- och behandlingsgång 
utifrån diagnos eller hälsoproblem. Vårdprogrammet kan därefter översättas till en vårdplan 
för den enskilda patienten, där kan även parametrar som kön, ålder och BMI automatgenere-
ras. En stödjande vårdplan kan ange vad som ska göras och när medan en styrande vårdplan 
istället kan initiera remisser eller bokningar till andra vårdgivare och ge konkreta anvisningar 
eller doseringsförslag. (Spri 1998, s. 25) 
 
Det processorienterade arbetssättet i kombination med ett datorbaserat journalsystem ställer 
nya krav på journalstrukturen. Risken att ett flertal vårdgivare, på olika vårdenheter, för in 
snarlik information i journalen ökar med detta arbetssätt, vilket kan leda till att journalen blir 
svårläst. För att underlätta läsningen av journaler bör fritextinmatning undvikas. Fritext kan 
göra journalen svåröverskådlig och det kan bli svårare att söka efter information om fritext 
används. Fritext bör alltså, i den mån det är möjligt, ersättas av hårddata i formulär med för-
definierade termer. Det bör dessutom vara möjligt att välja vilken slags information som ska 
visas från journalen samt hur denna ska struktureras för att göra journalen mer lättläst. Till 
exempel kan information visas för en vårdgivarkategori eller under specifika sökord. Istället 
för att läsa en textmassa ur journalen kan sökning i en vårddatabas ske med hjälp av ett fråge-
verktyg. Informationen bör därefter kunna representeras i olika vyer som användaren utfor-
mar. (Spri 1998, s. 20) 

2.3 Svenska lagar 
I Sverige finns det sex olika lagar som styr hantering av datoriserade patientjournaler. 
Lagarna hänger samman och dessa är: Patientjournallagen, sekretesslagen, tryckfrihetsförord-
ningen, personuppgiftslagen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
och vårdregisterlagen. (Utbult 2004, s.35)  
 
Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar som funnits i flera hundra år. Enligt 
denna lag är patientjournaler allmänna handlingar inom den offentliga sektorn. Dock regleras 
detta genom sekretesslagen som gör uppgifter i patientjournaler hemliga. Detta motsvaras 
inom den privata sektorn av lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
Vårdregisterlagen och personuppgiftslagen hänger samman och vårdregisterlagen hänvisar 
ibland till patientjournallagen. (Utbult 2004, s.35) 
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2.3.1 Patientjournallag (1985:562) 
Patientjournallagen, PJL, reglerar bland annat patientjournalens innehåll, utformning och 
hantering. Lagen reglerar även vilka som är skyldiga att föra journal samt hur den ska beva-
ras. (Patientjournallag 1985:562) Nedan citeras vad som gäller patientjournalens innehåll, ut-
formning och hantering. 

 
3 § En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en 
god och säker vård av patienten. 
 
Uppgifterna skall föras in i journalen så snart det kan ske. 
 
Om uppgifterna föreligger, skall en patientjournal alltid innehålla 

 
1. uppgift om patientens identitet, 
 
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 
 
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande 
åtgärder, 
 
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, 
 
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de 
ställningstaganden som gjorts om val av behandlingsalternativ och om 
möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning, 
 
6. uppgift om information och samtycke som har lämnats enligt lagen 
(2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 
 
Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har gjort 
en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. 
 
En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter signeras 
av den som svarar för uppgiften. Lag (2002:298). 
 
4 § Varje uppgift i en journalhandling som upprättas inom hälso- och 
sjukvården skall utformas så, att patientens integritet respekteras. 
 
5 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården 
skall vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så 
långt möjligt förståeliga för patienten. 
 
6 § Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras 
oläsliga i andra fall än som avses i 17 §. Vid rättelse av en felaktighet 
skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Lag 
(1994:958). 
 
7 § Varje journalhandling skall hanteras och förvaras så, att 
obehöriga inte får tillgång till den. 
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Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har 
lämnats ut till någon, skall det antecknas i patientjournalen vem som 
har fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats 
ut. 

2.3.2 Personuppgiftslag (1998:204) 
Personuppgiftslagen, PUL, utfärdades 1998 och ersätter den tidigare datalagen från 1973. 
Lagen gäller personuppgiftsansvariga etablerade i Sverige som behandlar personuppgifter helt 
eller delvist automatiserat. (Personuppgiftslagen 1998:204)   

2.3.3 Lag (1998:544) om vårdregister 
Vårdregisterlagen kompletterar PUL för att förenkla hanteringen av personuppgifter inom 
hälso- och sjukvården (Utbult 2004, s.39). Enligt 1 § får den som bedriver vård utföra auto-
matiserad behandling av personuppgifter i vårdregister. Lagen hänvisar till personuppgiftsla-
gen vilken gäller utöver det som nämns i denna lag. (Lag 1998:544 om vårdregister) Lagens 
ändamål beskrivs i § 3 och § 4, se nedan: 

 
3 § Personuppgifter i ett vårdregister får behandlas för dokumentation 
av vården av patienter eller för sådan administration som rör 
patienter och som syftar till att bereda vård i enskilda fall. 
 
Behandling av personuppgifter får även utföras för den 
ekonomiadministration som föranleds av vård i enskilda fall. 
 
4 § Personuppgifter i ett vårdregister får, utöver vad som anges i 3 §, 
behandlas för följande ändamål: 
 
1. framställning av statistik, 
 
2. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration på 
verksamhetsområdet, och 
 
3. uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning. 

2.3.4 Sekretesslag (1980:100) 
Sekretesslagen är en omfattande lag som innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det all-
männas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar (Sekretesslag 1980:100). 
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3 Standardiseringsorganisationer 
I det här kapitlet redogörs för de organisationer som står bakom de standardiseringsarbeten 
som vi har valt att studera.   

3.1 SPRI 
Spri var ett fristående utvecklingsinstitut som arbetade med att utveckla sjukvårdens kvalitet, 
definiera metoder för ett mer effektivt utnyttjande av resurser samt underlätta utbytet av in-
formation mellan olika vårdenheter. Spri, som finansierades av staten och sjukvårdshuvud-
männen, hade flera tusen anställda inom vården, dessutom pågick samarbeten med universitet 
och högskolor både inom och utom Sverige. (Spri 1998, s. 2) Spri lades ner i december 1999 
(Socialstyrelsen 2003, s. 6) och arbetet med HSA och SITHS övergick till den nystartade or-
ganisationen Carelink (Carelink 2005, Carelink 2006).  

3.2 Carelink 
I december 2000 bildades medlemsorganisationen Carelink av Landstingsförbundet, Svenska 
kommunförbundet, Föreningen Vårdföretagarna och Apoteket AB. Att Carelink är en med-
lemsorganisation innebär att landsting, regioner, kommuner och privata vårdföretag blir in-
bjudna som medlemmar, vilket ger dem tillgång till organisationens utvecklingsarbete.1 Syftet 
med Carelinks arbete är att förbättra tillgänglighet, säkerhet, mångfald, kvalitet och service 
för berörda parter inom vård och omsorg. (Carelink 2004c) 

3.3 CEN 
CEN, Comité Européen de Normalisation är en europeisk standardiseringskommitté som ar-
betar med att ta fram europeiska standarder inom flera olika områden. CEN är uppdelad i 
olika tekniska kommittéer varav TC 251 är den som arbetar med standarder för hälso- och 
sjukvårdsinformatik. TC 251 är i sin tur uppdelad i fyra olika arbetsgrupper. De fyra arbets-
grupperna behandlar följande områden:  
 

• WG I – Information Models 
• WG II – Terminology and knowledge representation  
• WG III – Security, Safety and Quality 
• WG IV – Technology for Interoperability. (CEN/TC 251 a)  

                                                 
1 Källa: (http://www.carelink.se/pages/oneRightPicture.asp?VersionID=1&Pages=1,2) 
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3.4 SIS 
SIS, Swedish Standards Institute, arbetar med svensk standardisering inom terminologiområ-
det. De europeiska och internationella motsvarigheterna till SIS är standardiseringsorganisa-
tionerna CEN respektive ISO, International Organization for Standardization. 
(Socialstyrelsen 2001, SIS b). 
 
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. 
Föreningen är en del i nätverken CEN och ISO, som utarbetar internationella standarder. Den 
del inom SIS som arbetar med hälso- och sjukvård är ett projekt kallat SIS/TK 334. Detta 
projekt består av fem arbetsgrupper, organisationen över AG1-AG5 visas i Figur 3.1. (SIS b) 

 
Figur 3.1: SIS/TK 334, organisation. (SIS b)  
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4 Beskrivning och analys av 
standardiseringsarbeten 

I det här kapitlet redogörs för relevant information om de utvalda standarderna och doku-
menten som rapporten hanterar. Gemensamt för dessa är att de framställts med avsikten att 
ena informationssystemen i vården. För att ge läsaren god förståelse beskrivs först de organi-
sationer som står bakom dokumenten. Fullständig information om vilka dokument som be-
skrivs här ges i avsnitt 1.4.1 Referenslitteratur. 

4.1 Spri-rapport 473 – DVD 
Spri, som var Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut fram till nedläggningen 1999, har 
framställt Spri-rapport 473, Införande av elektroniska patientjournaler. Rapporten publicera-
des 1998 och utgör en del i projektet Datoriserad VårdDokumentation, DVD (Spri 1998, s. 2-
3).  
 
Syftet med DVD-projektet var att identifiera rekommendationer för en multiprofessionell och 
multimedial vårddokumentation. Genom att på detta sätt ta fram förutsättningar för en datori-
serad patientjournal skulle projektet ge underlag för att underlätta hanteringen av vårdinfor-
mationen. (Spri 1998, s. 3, 7) Dessutom var syftet med projektet att förändra äganderätten till 
informationen i journalen. Om patienten är ägare till sin egen journal kan vårdinformationen 
finnas tillgänglig för vårdgivare oavsett vilken vårdform patienten befinner sig i för tillfället. 
(Spri 1998, s. 7) Spri beskrev målet med DVD-projektet enligt följande (Spri 1998, s. 7): 
 

Projektets mål är att med förankring i användarnas krav ge en konkret 
vägledning inför utveckling och införande av datoriserade 
vårdinformationssystem. Målet är även att förmedla en visionär bild 
av IT teknikens möjligheter att stödja ett patientcentrerat och 
processorienterat arbetssätt inom svensk hälso- och sjukvård. 

4.1.1 Delar som bör implementeras i ett journalsystem 
Vid förstudien till DVD-projektet, hösten 1994, identifierades olika delar som bör implemen-
teras i ett journalsystem för att hanteringen av vårddokumentation ska vara effektiv, delarna är 
(Spri 1998, s. 6): 
 

• Användarnas krav på funktionalitet och möjlighet att påverka utvecklingen. 
• Kommunicerbarhet både mellan olika vårdgivare och från serviceavdelningar. 
• Utnyttjande av faktadatabaser och beslutsstödsystem. 
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• En entydig terminologi. 
• Elektroniska adresser till enheter och vårdgivare. 
• En enhetlig nationell struktur byggd på "Spri grundjournal" Spri råd 4.7 1976.  
• Ett format för långtidsarkivering så att dokumentation kan återskapas i bearbet-

ningsbar form. 
• Metoder för åtkomstkontroll, elektronisk signatur och upprätthållande av pat-

ientintegritet. 
 
Systemleverantörer bör alltså se till dessa delar finns med vid implementation av systemen 
(Spri 1998, s. 6). 

4.1.2 Användningsområde för Spri-rapporten 
Användningsområdet för Spri-rapporten är, enligt Spri, att vara till nytta för konstruktörer och 
leverantörer vid utveckling av journalsystem. Spri-rapporten består av en konkret kravlista 
samt teoretiska och visionära avsnitt. För beslutsfattare samt införande- och utbildnings-
ansvariga kan rapporten användas vid upphandling eller implementation av journalsystem. 
För verksamheter som har planer på att datorisera journalhanteringen skulle kraven i 
Spri-rapporten kunna fungera som en checklista vid framtagande av kravspecifikationer. Dock 
måste den kompletteras med analyser och krav som är specifika för den enskilda situationen 
och verksamheten. (Spri 1998, s. 7) 
 
Kravlistan i Spri-rapporten består av användarkrav på ett journalsystem. Den utgår från Spri-
rapport 416, Användarnas krav på datorstödd vårddokumentation, som publicerades år 1996. 
Dock har den kompletterats med senare tillkomna krav från kravspecifikationer som gjorts i 
några landsting mellan 1995 och 1997. (Spri 1998, s. 8) Kravlistan är uppdelad enligt föl-
jande:  
 

• Övergripande krav: Basala funktioner som krävs för systemet.  
 

• Användargränssnitt: Skärmpresentationsteknik, Presentation av 
information, Datafångst, Mallar och 
blanketter samt Utskrifter. 
 

• Utdata och datafångst för 
verksamhetsuppföljning: 

Datafångst för verksamhetsuppföljning, 
Uttag och uttagsverktyg, Export/import från 
externa register samt Universella register. 
 

• Laglighet inklusive sekretess: Allmänt om laglighet, Patientjournallagen 
och Sekretesslag. 
 

• Säkerhet: Funktionsskydd, Informationsskydd och 
Bevakningsrutiner. 
 

• Kommunikation: Informationsutbyte, informationssamband. 
 

• Dokumentation av systemet: Användar- och tekniska beskrivningar av 
systemet. 
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Dessutom finns specifika krav på olika funktioner och moduler definierade bland kraven i 
Spri-rapporten:   
 

• Specifika krav på patientadministrativa funktioner "Vård-PAS" 
• Specifika krav på dagligt vårdverktyg, DVV 
• Specifika krav på Läkemedelsmodul 
• Specifika krav på Remiss-/Svarsmodul 

 
Kraven från Spri-rapporten återfinns i Bilaga A i detta examensarbete. Dock har den ur-
sprungliga kravlistan kompletterats med ytterligare krav som enligt Spri (Spri 1998, s. 54) kan 
läggas till kraven på säkerhet.  

4.2 RIV - Riktlinjer 
Projektet RIV - Regelverk för elektroniskt Informationsutbyte inom Vård och omsorg har som 
mål att upprätta ett gemensamt regelverk för strukturerat informationsutbyte inom vården. 
Regelverket innefattar tre dokument (Nerander & Schwieler 2005b, s. 2): 
 

• RIV – Riktlinjer: Beskriver vad som ska göras för att olika 
tjänster ska kunna utbyta information på ett 
säkert, enkelt och kostnadseffektivt sätt. 
 

• RIV – Tekniska 
Anvisningar/-specifikationer: 

Beskriver hur journalsystemen ska anpassas 
till regelverket. 

• RIV – Metodanvisningar: Beskriver hur framställandet av 
informationsspecifikationer ska gå till. 

 
RIV – Riktlinjer, det dokument som främst studerats i detta arbete, har utarbetats av Carelink, 
Stockholms läns landsting, Landstinget Dalarna/Landstingsförbundet, Region Skåne, 
Sentensia, och Västra Götalandsregionen (Carelink 2005b, s.5). Syftet med dokumentet är att, 
tillsammans med övriga dokument inom RIV, åstadkomma en gemensam infrastruktur för 
elektroniskt informationsutbyte inom vård och omsorg (Nerander 2006). För att ett sådant in-
formationsutbyte mellan olika parter ska fungera krävs att det finns gemensamma principer 
och att alla berörda parter använder gemensamma termer (Carelink 2005b, s.5). 

4.2.1 Kommunikation av information 
Vårdinformation kan överföras till en annan vårdenhet genom elektroniska meddelanden. Vid 
informationsutbytet är det mycket viktigt att informationen överförs på ett strukturerat sätt så 
att den inte tappar sin ursprungliga mening genom att mottagande system tolkar den på ett 
felaktigt sätt. Exempelvis ska en remiss som överförs från ett system till ett annat ha en 
struktur och ett innehåll som mottagande system inte kan misstolka. Ett sätt att överföra 
information som inte ska kunna misstolkas är genom användandet av informations-
specifikationer. (Nerander & Wejerfelt 2005, s. 5)      
 

Informationsspecifikationer 
Informationsspecifikationer är en slags mall som beskriver hur information ska sättas sam-
man. Genom användandet av informationsspecifikationer kan vårdinformation på ett struktu-
rerat sätt överföras mellan olika journalsystem. Informationsspecifikationerna som tas fram 
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ska fastställas av Nationella Beslutsgruppen och lagras i det Nationella Biblioteket. Dessa är 
arbetsnamn som RIV tillsvidare använder för tänkbara funktioner inom ett uppdrag som 
Socialstyrelsen fått, se nedan. I RIV – Metodanvisningar beskrivs hur informationsspecifika-
tioner ska skapas. (Carelink 2005b, s.11) 
 

Nationell beslutsgrupp och Nationella biblioteket 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att normera användningen av nationella ter-
mer samt ta fram en enhetlig informationsstruktur inom vård och omsorg. Se utdrag från re-
gleringsbrevet:  
 
Regleringsbrev för Socialstyrelsen, Regeringsbeslut 27 per 2004-12-16, se avsnitt 1.4 
Uppdrag, politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik, punkt 12 (sid 21):  
 

12. Socialstyrelsen skall normera användningen av nationella termer 
och begrepp samt ta fram en enhetlig informationsstruktur inom hälso- 
och sjukvård och omsorg, i syfte att skapa en tydlig information som 
stöder kommunikation och samverkan mellan huvudmän. Arbetet skall 
redovisas i en rapport senast den 30 mars 2006. 

4.2.2 Användningsområde för RIV - Riktlinjer  
Användningsområdet för RIV-Riktlinjer är att ligga till grund för utveckling av kommunice-
rande IT-system inom vården. I dokumentet specificeras skall- och bör-krav, se Bilaga B, där 
åtminstone alla skall-krav ska uppfyllas för att ett system ska anses vara RIV-konformt. 
(Carelink 2005b, s.4) 
 
RIV - Riktlinjer är framtagen för personer och organisationer som kommer i kontakt med 
IT-system inom vården. Exempel på dessa är beslutsfattare, IT-strateger och upphandlande 
organisationer, leverantörer som utvecklar och levererar IT-system, vård- och omsorgsgivare 
som utvecklar och upphandlar system samt externa parter som utbyter information med vård 
och omsorg. (Carelink 2005b, s.3) 

4.3 Carelink PLUS, IT-tjänster 
Medlemsorganisationen Carelink har framställt dokumentet Carelink PLUS 
Plattformsbaserade IT-tjänster Behörghet, Vårdrelation, Samtycke, Single Sign On, Loggar. 
Dokumentet blev färdigt i april 2004 och arbetet ingår i projektet Carelink PLUS, 
PlattformsUTvecklimg. (Carelink 2004a) (Carelink 2004b) 
 
Carelink PLUS-projektets uppdrag är att samordna den nationella utvecklingen av en integra-
tionsplattform. Uppdraget sker inom Sverige och består i att ta fram en definition för en refe-
rensarkitektur samt för olika bastjänster, IT-tjänster. (Carelink 2004a, s. 7) Det dokument som 
har studerats i det här examensarbetet berör endast definitioner för IT-tjänsterna, den intresse-
rade läsaren hänvisas däremot även till Carelink PLUS Referensarkitektur.  
 
Förutsättningar för Carelink PLUS-projektet har varit att tillgängliga standarder, överens-
kommelser samt tidigare, både nationella och internationella, arbeten som anses relevanta har 
utnyttjats. Detta innebär att även tidigare arbeten från Carelink har beaktats. Dessutom har 
PKI enligt SITHS och arbeten med HSA-katalogen varit grundförutsättningar för arbetet i 
projektet. (Carelink 2004a, s. 7) 
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4.3.1 Tillgänglighet 
Visionen för projektet är att vårdinformation, utifrån gällande regelverk, ska vara tillgänglig 
över organisationsgränser. För att uppnå denna vision har en ny inställning till behörighet ut-
vecklats. Det fixa rollbegreppstänkandet då varje användare är identifierad i början av varje 
system har ersatts av ett tänkande då varje användare, aktivitet och objekt har olika egenska-
per. (Carelink 2004a, s. 6) 
 
Målet med rapporten var att beskriva innehåll och gränssnitt för samverkande IT-tjänster som 
ska hantera åtkomst till vårdinformation. Mer specifikt beskrivet ska tjänsterna hantera 
Behörighetskontroll, Vårdrelation och Samtycke, Single Sign On samt Loggar. Enligt 
Carelink PLUS utgör IT-tjänsterna i rapporten medel för att nå målen med ökad tillgänglighet 
av vårdinformation. (Carelink 2004a, s. 7-8) 
 

Åtkomstkontroll PLUS (ÅKT+) 
Åtkomstkontroll PLUS består av de tre IT-tjänsterna åtkomstkontroll, samtycke och vårdrela-
tion, dessa IT-tjänster ska även kunna användas separat. (Carelink 2004a, s.28) 
 

• Åtkomstkontroll (ÅKT): IT-tjänsten åtkomstkontroll besvarar andra IT-tjänsters 
förfrågan på om en användare har rätt att komma åt en resurs och utföra en aktivitet. 
Åtkomsten kontrolleras med funktionen is-authorized men det är vårdtjänsten som 
utifrån tillhandahållen information från ÅKT avgör om användaren kan utföra en 
aktivitet på en resurs. (Carelink 2004a, s. 28) 

 
• Vårdrelation: IT-tjänsten vårdrelation ska styrka om vårdrelation existerar till en 

patient i ett aktuellt vårdsammanhang. Det är verksamheten som bestämmer när vård-
relation behöver styrkas. Till exempel kan ett intyg på vårdrelationen krävas då en 
vårdgivare begär tillgång till vårdinformation för en patient. (Carelink 2004a, s. 29) 

 
• Samtyckestjänsten: Samtyckestjänsten ska kunna upprätta samtycke gällande patien-

tens åsikt om vilka som beviljas eller nekas tillgång till information, vilken informa-
tion som omfattas respektive inte av samtycket samt hur länge samtycket ska vara gil-
tigt. Fakta om patientens samtycke samlas i ett samtyckesintyg. Till en början kan 
samtycket vara övergripande men i och med att utvecklingen går framåt bör patienten 
få möjlighet att ge samtycke mer detaljerat. Detta ställer krav på att informationen i 
journalen kan mappas mot intyget. Denna tjänst måste dock kompletteras för att även 
hantera samtycke till exempelvis biobanker och donation av organ. (Carelink 2004a, s. 
30) 

 

SSO-tjänsten 
Med SSO, Single Sign On, avses möjligheten att en användare, efter att ha loggat in och utan 
att återigen behöva styrka sin identitet, kan navigera bland de IT-tjänster som denna har behö-
righet till. SSO-tjänstens uppgift är alltså att verifiera användarens identitet, koppla egenska-
per, attribut, till användaren samt att intyga den styrkta identiteten med tillhörande attribut då 
någon IT-tjänst efterfrågar detta. Verifieringen av identiteten sker i samarbete med lämpliga 
autentiseringstjänster, vilka i sig inte ingår i SSO-tjänsten. (Carelink 2004a, s. 73) 
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Loggtjänsten 
Loggtjänsten ska logga tre typer av information: i accessloggen noteras användares utnytt-
jande av IT-tjänster eller vårdinformation, i händelseloggen noteras utmärkande händelser 
som exempelvis otillåtet inloggningsförsök och i utväxlingsloggen noteras vilken informa-
tion som överförts till eller från ett annat system. Informationen i loggen ska överföras med 
XML-meddelanden. Loggtjänsten ska endast hantera funktioner för att skriva och söka i 
loggarna, grafiskt användargränssnitt ska inte ingå i tjänsten. Däremot bör tjänsten ge stöd för 
versionshantering av förändringar i loggningsregelverket. (Carelink 2004a, s. 31) 
 
Det finns information som är obligatorisk att logga, men det ska även finnas möjlighet att 
logga annan information. Information som är obligatorisk är (Carelink PLUS, 2004): 
 

• när något har skett 
• vem som initierade händelsen 
• vilket eller vilka system som använts 
• vad som behandlades 
• hur informationen behandlades 
• patient som informationen berör 
• organisatorisk enhet som äger informationen 
• status, varför loggraden noterades. 

4.3.2 Användningsområde för Carelink PLUS, IT-tjänster 
Carelink PLUS kan användas för att öka tillgängligheten till vårdinformation genom använ-
dande av IT-tjänster. Målet har varit att beskrivningen av IT-tjänsterna ska skapa förutsätt-
ningar för hantering av vårdinformation både inom och utom den egna vårdorganisationen. 
Enligt Carelink PLUS utgör IT-tjänsterna i dokumentet medel för att nå målen med ökad till-
gänglighet av vårdinformation men det är upp till varje verksamhet att formulera regler för 
hur IT-tjänsterna ska tillämpas. Dock beskrivs hur dessa regler kan utarbetas i dokumentet. 
(Carelink 2004a, s. 11) För att IT-tjänsterna framgångsrikt ska kunna hantera vårdinforma-
tion, krävs att termer är ensartade och otvetydiga, likväl som att verksamheterna är inför-
stådda med detta. (Carelink 2004a, s. 35) I dokumentet redovisas förutom beskrivningen av 
IT-tjänsterna även grundläggande krav samt krav på gränssnitt och SSO-tjänsten. Kraven 
finns redovisade i Bilaga C. 
 
Som tidigare nämnts har PKI enligt SITHS och en HSA-katalog varit förutsättningar för ar-
betet bakom rapporten. Om en säkerhetsinfrastruktur enligt SITHS ska implementeras måste 
autentisering enligt PKI kunna hanteras och en HSA-katalog användas. Tidigare har använda-
ren alltid behövt vara upplagd och tilldelad behörigheter i ett behörighetssystem. Med funk-
tioner för elektronisk identifiering enligt SITHS kan istället tillgång till information ges till 
användare över organisationsgränser. Användarna tilldelas då en slags elektronisk identitet 
som ger behörighet till vårdinformationen. (Carelink PLUS, 2004) 
 
SAMBA, se avsnitt 4.4 SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitetkur, har genomfört en 
process- och begreppsanalys av arbetsflöden vid vård av enskild patient. I Carelink PLUS-
dokumentet redovisas ett försök att mappa sambanden mellan IT-tjänsterna och vårdproces-
serna. (Carelink 2004a, s. 35) 
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4.4 SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur 
Hälso- och sjukvårdens verksamhet har sedan början av 1990-talet beskrivits med processmo-
deller för att ge en tydlig bild av verksamhetens innehåll och för verksamhetsuppföljning. 
Dessutom har ett antal processmodeller utarbetats för att beskriva verksamhetsutveckling och 
utveckling av nya IT-stöd, dessa är dock framtagna med olika mål och syften. SAMBA-
projektet startades av denna anledning för att skapa nationell enighet kring en enda process-
modell. (SAMBA 2004, s. 5) Projektet är ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns 
Landsting, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Värmland, Landstinget i Östergötland, 
Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt Örebro Universitet. (SAMBA 2004, s. 5)  
 

4.4.1 Beskrivning av SAMBA:s processmodell  
Vårdprocessen beskriver alla aktiviteter som förädlar patientens hälsoproblem, från vårdbegä-
ran tills det att patienten blir friskförklarad eller då vårdgivaren inte kan tillsätta fler aktivite-
ter i processen. SAMBA är en processmodell som beskriver hela vårdprocessen av en enskild 
patient. (SAMBA 2004, s.17) I Figur 4.1 presenteras en översiktbild över SAMBA:s process-
modell, en mer detaljerad beskrivning av modellen finns i Bilaga D.   
 
 

 
Figur 4.1: Illustration över hela vårdprocessen. 
Källa: SAMBA, November 2004, s. 22. 
 
Eftersom de tidigare processmodellerna, som utarbetats för att beskriva hälso- och 
sjukvårdens verksamhet, är framtagna med olika mål och syften har arbetet med SAMBA ba-
serats på att försöka ena dessa modeller till en enda processmodell. Det har dock visat sig vara 
svårt att ena alla modeller till en fulländad beskrivning. Därför blev det nödvändigt att göra en 
uppdelning för att få en så detaljerad beskrivning som möjligt. SAMBA:s processmodell är 
således uppdelad i tre processer: den kliniska processen, styrprocessen och kommunikations-
processen. De tre processerna beskriver tillsammans arbetsflödet vid vård av en enskild pati-
ent (SAMBA 2004, s. 15) 
 

• Kliniska processen: Här står patientens hälsotillstånd i centrum, såsom det uppfattas 
av vårdpersonalen. Hälsotillståndet förädlas genom att påverkas av olika hälso- och 
sjukvårdsaktiviteter, verksamhetens kärnprocess. Patienten söker vård för ett hälso-
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problem och i den kliniska processen löser man detta problem, med andra ord förädlas 
patientens hälsotillstånd. (SAMBA 2004, s. 15) 
 

• Styrprocessen: Här hanteras alla beslut, till exempel vårdåtagande och vårdplaner, 
som fattas under vårdprocessen vid vård av en enskild patient. I den kliniska processen 
styrs alla aktiviteter av beslut och dessa grundar sig på vilken information vårdgivaren 
har till sitt förfogande, aktiviteternas resultat samt gemensamma överenskommelser i 
vårdplaneringen. (SAMBA 2004, s. 15) 
 

• Kommunikationsprocessen: Här kommunicerar processer med varandra och infor-
mation överförs mellan dem. Den kliniska processen och styrprocessen är beroende av 
en mängd stödprocesser. Till exempel kan en vårdgivare behöva se vilka resurser den 
har tillgång till för att kunna förädla patientens hälsotillstånd. (SAMBA 2004, s. 15) 

 
Kommunikationsprocessen sker löpande under hela vårdprocessen och är den process som 
både startar och avslutar vårdprocessen. Vid vårdbegäran får vårdgivaren information om pa-
tienten och hälsotillståndet. Informationsmängden ökar under patientens väg genom vårdpro-
cessen eftersom aktiviteter tillsätts och resultat erhålls. Detta beskrivs i SAMBA som att 
informationsmängden förädlas. I slutet av kommunikationsprocessen har informationen i 
vårdbegäran förädlats så att uppgift om diagnos och behandlingsförslag kan lämnas från pro-
cessen. Det absolut sista som sker i kommunikationsprocessen är att ett avslutsmeddelande 
lämnas och detta avslutar hela arbetsflödet, vårdprocessen. (SAMBA 2004, s. 17) 
 
Vid vårdbegäran startar även styrprocessen genom att patienten begär vård av en vårdgivare 
som i sin tur tar sig an ett vårdåtagande. Informationen i vårdbegäran är av den karaktär att 
vårdgivaren fått ett uppdrag. Detta uppdrag beskrivs i SAMBA som ett mandat. Genom vård-
processen kommer uppdraget förädlas och förses med beslutsunderlag från den kliniska 
processen genom att aktiviteter tillsätts och resultat erhålls. Vid uppdragets start formuleras 
mål för vården och vårdplaner på olika nivåer arbetas fram. Beslut om dessa mål och vårdpla-
ner fattas i styrprocessen. Ett avslutsmeddelande lämnas när uppdraget anses ha nått sitt mål 
eller när inga fler aktiviteter är tillgängliga eller lämpliga. (SAMBA 2004, s. 17) 
   
Om vården av en patient behöver överlåtas till en annan vårdgivare görs detta via en remiss 
som också är en aktivitet i processen. Om vårdgivaren tar över ansvaret för patienten kan 
detta ses som en vårdbegäran från en vårdgivare till en annan. All nödvändig information om 
patienten ska då följa med till den nya vårdgivaren i form av ett avslutsmeddelande som blir 
en komplettering till informationen i vårdbegäran. Vårdprocessen hos den gamla vårdgivaren 
kan därefter planeras för avslut. Patienten kan när som helst avbryta uppdraget och bidrar 
därmed till att alla tre processerna stoppas. (SAMBA 2004, s. 17) 

4.4.2 Användningsområde för SAMBA-modellen 
SAMBA kan användas för att skapa en gemensam huvudprocess inom hälso- och sjukvården 
så att krav på IT-stöd ska kunna formuleras och huvudprocessens begrepp ska kunna definie-
ras. SAMBA-projektets vision är att beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som 
kan öka vårdpersonalens förståelse för IT-användning, öka leverantörernas förståelse för 
verksamhetens behov och underlätta beslutsfattandet avseende vårdens IT-stöd. (SAMBA 
2004 s. 6) SAMBA-projektets avsikt har dock inte varit att beskriva vad som ska dokumente-
ras inom hälso- och sjukvården (SAMBA 2004, s. 15): 
 



27  

Dokumentationsprocessen har inte analyserats i projektet. I ett fortsatt 
arbete kan processmodellen SAMBA vara vägledande för en 
processorienterad dokumentation. Dokumentationsstrukturen och 
arbetsflödet i dokumentationen har emellertid legat utanför projektets 
uppdrag.  

 
SAMBA-modellen ska i första hand främja utvecklingen av IT-tjänster inom vården. Genom 
modeller kan hälso- och sjukvårdens behov och krav beskrivas på ett förståeligt sätt. Några av 
de nödvändiga beskrivningarna är verksamhetsmodeller, informationsmodeller och datamo-
deller. Även användningsfall och tillståndsdiagram är nödvändiga för att klargöra vårdens 
krav och behov. (SAMBA 2004, s. 18) 
 
De termer som används i SAMBA-modellen är hämtade från den svenska versionen av 
CONTsys, se avsnitt 4.5 Förstandarden ENV 13940 - CONTsys. Dessutom har komplette-
rande termer hämtats ur svenska termkataloger och allmänt språkbruk (SAMBA 2004, s. 6) 

4.5 Förstandarden ENV 13940 - CONTsys 
I september 2000 fastslog CEN förstandarden ENV 13940, även känd som CONTsys, System 
of concepts to support continuity of care. (Socialstyrelsen 2001, s. 3) Projektteamet som ar-
betat med CONTsys härstammar från ett flertal europeiska länder. I CONTsys definieras de 
överordnande begrepp som existerar i samband med kontinuitet i vården. Arbetet i CONTsys 
strävar efter att identifiera väsentliga data- och informationsflöden i processer som hänger 
samman med kontinuitet i vården. Detta med en inriktning mot den patientrelaterade infor-
mation som behövs i vårdprocessen. (Socialstyrelsen 2001, s. 5) 

4.5.1 Begrepp från en enad vårdprocess 
Med kontinuitet i vården avses hanteringen av hälso- och sjukvårdsinformation utifrån dels 
lokal behandling av patientinformation och dels informationsutbyte mellan vårdgivare. 
(Socialstyrelsen 2001, s. 5) För att beskriva och formalisera kontinuitet i vårdens informa-
tionssystem krävs att relaterande och sammanhörande begrepp samt beskrivande termer defi-
nieras. (Socialstyrelsen 2001, s. 3) CONTsys hanterar begrepp från hela vårdprocessen, från 
vårdbegäran tills dess att vården avvecklas (Socialstyrelsen 2001, s. 6). Begreppen som inne-
fattas i CONTsys kan grupperas i följande grupper (Socialstyrelsen 2001, s. 8) 
 

• Vårdkontinuitetens aktörer 
• Hälsoproblem och deras handläggning 
• Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv 
• Aktiviteter och olika former av beslutsstöd 
• Mandat i vårdkontinuiteten  
• Övriga begrepp 

 
”Övriga begrepp” innefattar begrepp som nämnts i CONTsys originalarbete men som inte 
blivit definierade. I den svenska versionen av CONTsys innefattas även ett antal svenska 
begrepp, som lagts till för helhetens betydelse, av denna grupp. Dock kan dessa begrepp även 
återfinnas i andra grupper. (Socialstyrelsen 2001, s. 8) 
 
På uppdrag av Socialstyrelsen har ett arbete genomförts för att anpassa och översätta 
CONTsys till svenska förhållanden. Målet är att skapa en begreppsmässig grund för kontinu-
itet i vården över nationella, kulturella och yrkesmässiga gränser. Arbetet har genomförts av 
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en grupp på tio personer från Landstingsförbundet, Västra Götalandsregionen, Stockholms 
läns landsting, Landstinget i Östergötland och Socialstyrelsen. Definitionerna och termerna 
som framkommit i rapporten har granskats av Terminologicentrum (Socialstyrelsen 2001, s. 
3). 
 
Översättningen och anpassningen av CONTsys till den svenska hälso- och sjukvården har 
skett genom identifiering av originalbegreppen i CONTsys, därefter har en sökning skett efter 
svenska motsvarigheter. Om ingen svensk motsvarighet existerat för ett begrepp har antingen 
en ny term använts eller en ändring skett i förhållande till originalet. Information om huruvida 
termen är direkt översatt, ny eller en ändring av originalet ska redovisas. (Socialstyrelsen 
2001, s. 4) 

4.5.2 Användningsområde för CONTsys 
Syftet med terminilogiarbete är att öka kunskapen om termer som används inom en verksam-
het. Inom hälso- och sjukvården kan en kontrollerad terminologi vara av betydelse dels för 
patientens säkerhet och dels för kvalitet och effektivitet inom verksamheten. (Socialstyrelsen 
2001) 
 
Termerna som definieras i CONTsys ska stödja förvaltning av vårdinformation över tiden 
samt olika aktörers arbete inom hälso- och sjukvården. Aktörerna kan vara fysiska vårdgivare 
och grupper, finansierade organisationer, patienter, stödpersoner i vården samt kommunala 
vårdorganisationer. (Socialstyrelsen 2001) 

 
CONTsys kan komma att användas för att underlätta kliniskt och administrativt beslutsfat-
tande samt för att underlätta hälso- och sjukvårdslogistik. Dessutom kan förstandarden 
komma att användas för att förstärka sambandet mellan professionella vårdgivare och patien-
ter. (Socialstyrelsen 2001) 

4.6 Europastandarden EN 13606  
Under åren 1994-96 utvecklades en europeisk standard under ledning av den norske läkaren 
Petter Hurlen. Standarden, ENV 12265, Medical Informatics – Electronic Health Care Record 
Architecture, togs fram genom insamling av krav på journalstrukturer från olika europeiska 
länder. ENV 12265, även kallad EHCRA, är en allmän standard som inte kan användas för att 
skapa interoperabilitet mellan två olika implementationer. (Wejerfelt 2004) 
 
ENV 12265, vidareutvecklades under åren 1997-99 och resultatet blev förstandarden 
ENV 13606, Health informatics – Electronic HealthCare Record Communication. ENV 
13606 är idag en giltig svensk förstandard under benämningen SS-ENV13606. Förstandardens 
svenska titel är Hälso- och sjukvårdsinformatik – Kommunikation av elektronisk 
patientjournal. (Wejerfelt 2004) 
 
CEN/TC251 genomför idag en vidareutveckling av ENV 13606 (SIS c). Utvecklingens mål är 
att förstandarden ska bli en europastandard, EN 13606, och den planeras vara färdig 2006. 
(Wejerfelt 2004) Fram till och med mars 2005 har arbetet pågått under ledning av SIS, 
Swedish Standards Institute (SIS a). EN 13606 kallas också för EHRcom efter dess engelska 
titel Health informatics – Electronic Health Record Communication. (Wejerfelt 2004) 
Beteckningarna ENV och EN hänvisar till att standarden är en förstandard respektive en euro-
pastandard (Wejerfelt 2004). Under utvecklingsprocessen kallas europastandarden prEN 
13606 (SIS c). 
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Den nya standarden, EN 13606, bygger på en ny grundprincip som kommit att kallas arkety-
per (Wejerfelt 2004). Enligt Fogelberg2 är en arketyp är ett slags schema som definierar regler 
för hur en informationsmängd ska sättas samman. För mer information om arketyper, se av-
snitt 4.6.1 Kommunikation. EN 13606 består av fem delar, dessa beskrivs nedan (CEN/TC 
251 2005b, SIS c):    
 

Part 1: Reference model (Referensmodell): Beskriver en referensmodell som 
innefattar en generisk systemoberoende informationsmodell för ett extrakt ur 
ett patientjournalsystem. 

Part 2: Archetype interchange specification (Specifikation för kommunikation av 
arketyper): Innefattar definition av en modell för arketyper och ett beskriv-
ningsspråk, ADL3, som kan användas som utbytesformat vid kommunikation 
av arketyper. Kraven från denna del presenteras i Bilaga E i den här rapporten. 

Part 3: Reference archetypes and term lists (Referensarketyper och termlista): 
Ger exempel på arketyper och termer som stöd för interoperabilitet. 

Part 4: Security (Säkerhet): Beskriver en modell för att stödja tillgång till och logg-
ning av information samt hantering av samtycke. 

Part 5: Exchange models (Modeller för informationsdelning): Beskriver definition 
av och exempel på gränssnitt för att kommunicera hela eller valda delar av en 
journal. 

4.6.1 Kommunikation 
Standarden utgår från synsättet "en patient en journal" vilket innebär att journalinformation 
om en enskild patient ska vara tillgänglig i flera olika system och informationen ska därmed 
finnas tillgänglig oavsett var patienten söker vård. (CEN/TC 251 2005b, s. 4) För att kunna 
utbyta vårdinformation krävs att olika patientjournalsystem kan kommunicera. EN 13606 ska 
därför underlätta kommunikation mellan vårdgivare med olika patientjournalsystem. Det 
övergripande målet med EN 13606 har varit att definiera en noggrann och hållbar infor-
mationsarkitektur för alla typer av journalinformation. För att uppnå målet specificeras bara 
den informationsarkitektur som krävs för en interoperabel kommunikation mellan system och 
tjänster som kommunicerar journalinformation. Standarden är inte avsedd att specificera den 
interna designen för de kommunicerande journalsystemen utan den definierar en systemobe-
roende referensmodell för delar ur journalsystem. (SIS c) (CEN/TC 251 2005b, s. 4) 
 

Referensmodell 
Referensmodellen, Part 1, definierar klasserna som utgör de generiska byggblocken för en 
elektronisk patientjournal. Den beskriver strukturen hos en elektronisk patientjournal och in-
tegreras i ett journalsystem som gränssnitt eller meddelanden. Modellen ska kunna represen-
tera alla typer av journalinformation. (CEN/TC 251 2005b, s. 5,6) (SIS c) Om en leverantör 
anpassat sitt system till förstandarden, ENV 13606, finns information om vad som ska kom-
pletteras för att systemet även ska följa EN 13606. Dessutom innehåller standarden exempel 
på hur referensmodellen kan användas. (CEN/TC 251 2005b) 
 

                                                 
2 Källa: Magnus Fogelberg, Ordförande Europeiska Standardiseringskommitténs arbetsgrupp för terminologi 
inom hälsoinformatik, e-post den 13 oktober 2005. 
3 Archetype Definition Language 
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Arketyper 
Om kommunikation mellan patientjournalsystem ska vara möjlig krävs att leverantörerna ut-
vecklar de kommunicerande delarna i systemen på ett standardiserat sätt. Arbetet med arkety-
per utgör en del i denna standardisering. Om olika patientjournalsystem delar ett antal gemen-
samma arketyper kan specifik journalinformation överföras mellan systemen och användaren 
kan vara säker på att korrekt information erhållits på ett korrekt sätt. (CEN/TC 251 2005c, s. 
6) 
 
Enligt Fogelberg4 kan referensmodellens definierade klasser kombineras på ett standardiserat 
sätt och bildar då en arketyp. En arketyp är med andra ord ett schema över informationsklas-
ser, informationsdelar, och definierar därmed regler för hur en informationsmängd ska sättas 
samman. Fogelberg5 menar vidare att arketyperna är uttryck för restriktioner, constraints, och 
kan därför uttryckas med hjälp av OCL, Object Constraint Language, och definieras i OWL, 
Web Ontology Language. De kan också definieras med ett speciellt språk, ADL – Archetype 
Description Language. Arketyperna ingår i en arketypmodell, en informationsmodell av me-
tadata som representerar domänspecifik journalinformation. Om det exempelvis önskas ett 
utdrag ur en patientjournal menar Fogelberg6 är det arketypen som bestämmer strukturen på 
utdraget. 
 
En arketyp består enligt Fogelberg7 av: 
 

• Journaldelar: Större eller mindre. 
• Attribut: Alla egenskaper hos arketypen i form av enkla attribut samt relationer. 
• Primitiva objekt: Exempelvis mätvärden och kodvärden. 
• Interna referenser. 
• Restriktionsreferenser (constraints): Till externa terminologier. 
• Arketypplats (archetype slot): Infogning av annan arketyp. 

 
Enligt CEN/TC251 är det inte nödvändigt att implementera referensmodellen, Part 1, med ar-
ketyper som beskrivs i Part 2. Detta eftersom de menar att införandet av arketyper runt om i 
Europa kommer att ske gradvis och kan ta många år. (CEN/TC 251 2005c, s. 6) 

4.6.2 Användningsområde för EN 13606 
Användningsområde för EN 13606 är kommunicerande journalsystem. EN 13606 bör använ-
das i situationer där hela eller delar av en elektronisk patientjournal ska kommuniceras mellan 
olika system och implementeras som ett externt gränssnitt. Standarden kan även tillämpas vid 
kommunikation av data inom ett internt system, dock ligger detta område utanför standardens 
huvudsakliga syfte. (CEN/TC 251 2005b, s.7) Journalsystem och tjänster kan komma att in-
teragera med många andra tjänster och system som till exempel tillhandahåller terminologier, 
kunskapsdatabaser, riktlinjer, arbetsflöden, säkerhet, personregister, kassasystem etc. Stan-
darden berör dock bara de delar som är nödvändiga för själva kommunikationen eller interak-

                                                 
4 Magnus Fogelberg, Ordförande Europeiska Standardiseringskommitténs arbetsgrupp för terminologi inom 
hälsoinformatik, e-post den 13 oktober 2005. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Magnus Fogelberg, Ordförande Europeiska Standardiseringskommitténs arbetsgrupp för terminologi inom 
hälsoinformatik, e-post den 13 oktober 2005. 
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tionen. I referensmodellen, Part 1, specificeras de egenskaper som behövs för att möjliggöra 
kommunikation mellan olika system. (CEN/TC 251 2005b, s.4) 
 
Standarden är främst framställd för att möjliggöra en säker kommunikation av delar ur pati-
entjournalen mellan olika journalsystem. När ett journalsystem ska anpassas enligt denna 
standard behöver endast de delar som direkt är involverade i kommunikationen implemente-
ras enligt standarden. Standarden implementeras därför som meddelanden eller som ett ex-
ternt gränssnitt, enligt referensmodellen. Exempel på medelanden och gränssnitt som kan 
implementeras finns redovisade i Part 5. (CEN/TC 251 2005b, s. 7)  

4.7 Sammanfattning 
En konsekvens av att ny teknik introduceras i vården är att det ställs fler krav på journalsy-
stemen. Idag handlar det inte enbart om att kunna lagra patientinformation på dataformat. 
Spri-rapporten har som tidigare nämnts baserats på en tidigare sammanställning av användar-
krav. Kraven hanterar därför inte en specifik funktion hos journalsystem utan ett flertal 
funktioner och moduler som ett journalsystem kan innefatta. Kravlistan i rapporten, se bilaga 
A, kan enligt Spri fungera som en checklista vid framtagande av kravspecifikationer för 
datorstödda journalsystem. Det kan däremot vara lämpligt att komplettera kravlistan med krav 
från andra standardiseringsdokument samt med krav som är specifika för den enskilda situa-
tionen och verksamheten. Ur Spri-rapporten har vi härlett fyra olika kategorier av krav. Under 
dessa kategorier har vi därefter kategoriserat övriga standardiseringsarbeten som studerats i 
det här examensarbetet för att visa inom vilka områden de olika arbetena kan komplettera 
Spri-rapporten. Kategorierna som härletts ur Spri-rapporten är: Kommunikation, Till-
gänglighet och åtkomstkontroll, Terminologi samt Processmodell.   

4.7.1 Kommunikation 
I och med att IT-tekniken utvecklas och blir säkrare ställs allt högre krav på att olika system 
inom hälso- och sjukvården ska kunna kommunicera med varandra. Information ska kunna 
överföras mellan enheter med olika journalsystem utan att informationens struktur och 
innebörd förändras. Det mottagande systemet ska inte kunna misstolka informationen och 
användarna ska vara säkra på att rätt information överförts på ett korrekt sätt. 
 
RIV – Riktlinjer beskriver vad som måste göras för att olika enheter inom vården ska kunna 
utbyta information med varandra på ett säkert, enkelt och kostnadseffektivt sätt. För att detta 
ska fungera krävs att alla berörda parter har gemensamma principer och att de använder ge-
mensamma termer. Enligt RIV ska informationsutbytet ske genom meddelandeöverföring av 
informationsmängder och detta ska ske genom ett införande av informationsspecifikationer. 
Dokumentet RIV – Riktlinjer behandlar ett antal krav på vad ett journalsystem skall eller bör 
uppfylla för att det ska anses vara RIV-konformt vad gäller kommunicerande journalsystem.  
 
EN 13606 som är en europastandard behandlar, liksom RIV – Riktlinjer, hur elektronisk in-
formation ska utbytas mellan olika vårdenheter oberoende av vad de har för journalsystem. 
Standarden är tänkt att tillämpas på de delar i ett journalsystem som deltar i någon form av 
kommunikation och inte på hela den interna designen. EN 13606 kommer att vara uppdelad i 
fem olika delar. Om en leverantör bestämmer sig för att följa standarden ska de delar i syste-
met som kommunicerar information implementeras enligt referensmodellen som beskrivs i 
Part 1 av standarden. Standarden beskriver i Part 2 hur informationsutbytet ska ske med så 
kallade arketyper. Genom användandet av arketyper överförs informationen på ett strukturerat 
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sätt så att ingen information kan förloras eller misstolkas av de olika systemen. Dessa arkety-
per ska byggas upp enligt ett standardiserat sätt och lagras i stora databaser. 
 
I både RIV – Riktlinjer och EN 13606 redogörs för problemet med informationsöverföring 
inom hälso- och sjukvården. I arbetena beskrivs vad journalsystem ska uppfylla för att en 
sådan informationsöverföring ska ske på ett säkert och strukturerat sätt. Carelink som ligger 
bakom RIV – Riktlinjer arbetar på nationell nivå medan CEN/TC 251 som arbetar med EN 
13606 arbetar på europeisk nivå. I båda arbetena beskrivs en arkitektur som ska följas vid im-
plementation av de kommunicerande delarna i ett journalsystem. I både RIV – Riktlinjer och 
EN 13606 redogörs för en lösning på problemet med att information måste överföras på ett 
korrekt och strukturerat sätt, detta genom användandet av informationsspecifikationer respek-
tive arketyper. I RIV – Riktlinjer och EN 13606 beskrivs att informationsutbytet ska ske med 
hjälp av meddelanden och om alla journalsystem använder samma arketyper eller informa-
tionsspecifikationer vid informationsutbytet skulle informationen kunna överföras på ett kor-
rekt och strukturerat sätt. I RIV – Metodanvisningar redogörs för hur informationsspecifika-
tionerna ska arbetas fram och i EN 13606, Part 2, redogörs för hur arketyper ska arbetas fram. 
Enligt båda arbetena ska dessa arketyper och informationsspecifikationer lagras i databaser 
respektive i det Nationella Biblioteket.   

4.7.2 Tillgänglighet och åtkomstkontroll 
En ökad samverkan över organisationsgränser leder till att tillgängligheten av vårdinformatio-
nen ökar. Tillgängligheten måste dock justeras efter dels behovet hos behöriga personer inom 
hälso- och sjukvården och dels efter vårdrelation och samtycke. Om tillgängligheten till 
vårdinformation ökar krävs dessutom en dynamisk och flexibel hantering av rättigheter. 
Carlink PLUS-rapporten baseras på ett arbete för att ta fram IT-tjänster för hantering av åt-
komst till vårdinformation, Single Sign On och loggning av aktiviteter. Visionen är att vårdin-
formation ska vara tillgänglig över organisationsgränser. PKI enligt SITHS och en HSA-
katalog har varit förutsättningar för arbetet bakom rapporten och arbetet berör främst svensk 
hälso- och sjukvård. Åtkomstkontrollen ska hantera användares rättigheter gällande tillgång 
till resurser och utförande av aktiviteter. Single Sign On innebär att en användare, efter att ha 
loggat in, ska kunna navigera fritt bland de IT-tjänster denne har tillgång till. Det finns tre 
typer information som kan loggas i systemet, dessa är accesslogg, händelselogg och utväx-
lingslogg. 

4.7.3 Terminologi 
Arbetet i CONTsys strävar efter att identifiera väsentliga data- och informationsflöden i pro-
cesser som hänger samman med kontinuitet i vården. Detta med en inriktning mot den pati-
entrelaterade information som behövs i vårdprocessen. I CONTsys beskrivs termer som kan 
identifieras i samband med kontinuitet i vården. Ett arbete har genomförts för att anpassa och 
översätta CONTsys till svenska förhållanden. Detta har skett genom identifiering av svenska 
motsvarigheter till originalbegreppen i CONTsys.  

4.7.4 Processmodell 
Att vårdinformationen blir splittrad kan innebära problem, därför behöver vårdprocessen enas. 
Vårdprocessen är enligt Spri en sammanhängande händelsekedja av förlopp som enligt 
SAMBA startar vid vårdbegäran och avslutas då patienten blivit frisk eller då det inte längre 
finns några åtgärder som förädlar patientens hälsotillstånd.   
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SAMBA-modellen kan användas för att analysera arbetsflöden och informationsflöden i 
hälso- och sjukvården. Syftet är att identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess så att 
krav på IT-stöd ska kunna formuleras och huvudprocessens begrepp ska kunna definieras. 
SAMBA:s vision är att beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan öka vård-
personalens förståelse för IT-användning, öka leverantörernas förståelse för verksamhetens 
behov och underlätta beslutsfattandet avseende vårdens IT-stöd. SAMBA-modellen beskriver 
alla aktiviteter som förädlar patientens hälsoproblem från vårdbegäran tills det att vårdproces-
sen avslutas. Modellen har delats upp i tre processer: den kliniska processen, styrprocessen 
och kommunikationsprocessen. De tre processerna beskriver tillsammans arbetsflödet vid 
vård av en enskild patient.  
 
Både SAMBA och CONTsys beskriver vårdprocessen. CONTsys beskriver alla termer som 
används i vårdprocessen och SAMBA-modellen beskriver de aktiviteter som behandlas i 
vårdprocessen. SAMBA har även använt den svenska översättningen av CONTsys i model-
len.  
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5 IT-stöd för processorienterad 
vårddokumentation 

I det här kapitlet redogörs för vad ett IT-stöd, som stödjer dokumentation av vårdprocessen, 
bör ha för funktionalitet och gränssnitt. Först presenteras en generell beskrivning av IT-
stödet, denna beskrivning grundar sig i de instruktioner som vi fått från nyckelpersoner på 
Medidoc. Då SAMBA:s processmodell detaljerat beskriver vårdprocessen kommer denna mo-
dell ligga till grund för IT-stödet. Slutligen presenteras förutsättningar som krävs för ett fun-
gerande IT-stöd och relevanta krav som influerat vårt arbete anpassas till IT-stödet. 

5.1 Generell beskrivning av IT-stödet 
IT-stödet ska fungera som ett skal över olika journalsystem och ge stöd för att rätt information 
dokumenteras. Dessutom ska det hålla samman den information som hör till samma vårdpro-
cess. IT-stödet ska utvecklas som en separat modul och version 1.0 ska enbart illustrera ett 
ytligt gränssnitt för dokumentation enligt SAMBA-modellen, se beskrivning av SAMBA i av-
snitt 4.4 SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur, modellen presenteras i Bilaga D. 
Version 1.0 bör därför snarare betraktas som en vägledning än som ett komplett system. 

5.1.1 Systemoberoende 
IT-stödet bör vara systemoberoende, vilket betyder att det ska fungera tillsammans med olika 
journalsystem. Genom att fungera som ett skal och kopplas till underliggande journalsystem 
ska det garantera att rätt information förs in på rätt ställe i journalen. IT-stödet ska också fun-
gera omvänt, vilket innebär att det inte bara ska se till att rätt information dokumenteras utan 
det ska också kunna presentera all information från en och samma vårdprocess. Eftersom ver-
sion 1.0 av IT-stödet endast presenterar ett gränssnitt krävs dock ytterligare implementation 
för att en sådan presentation av sparad information ska vara möjlig. Ett förslag är att Profdocs 
integrationslösning CPS, Common Patient Services, som sammanställer den splittrade vårdin-
formationen används för att samla information från samma vårdprocess (Profdoc).  Med hjälp 
av CPS skulle alltså all vårdinformation som hör till samma vårdprocess kunna kopplas sam-
man och presenteras med hjälp av detta IT-stöd.  

5.1.2 Organisationsoberoende 
IT-stödet bör även vara organisationsoberoende, vilket innebär att det ska kunna användas i 
olika miljöer. Det ska till exempel kunna användas såväl inom primärvården som på en akut-
mottagning. Personer med olika befattning ska kunna använda systemet och den första perso-
nen som patienten kommer i kontakt med ska starta vårddokumentationen för den aktuella 
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vårdprocessen. De vårdgivare som därefter involveras i patientens vårdprocess bör sedan 
kunna logga in och fortsätta på den aktuella vårdprocesen genom att ta vid där senaste anteck-
ningen gjorts. 

5.1.3 Användarvänligt 
På ett naturligt sätt ska användaren ledas genom vårdprocessen och IT-stödet ska försäkra an-
vändaren om att den nödvändigaste vårdinformationen dokumenteras. Användaren ska kunna 
navigera genom vårdprocessen med hjälp av tangentbordet och tillfällen då musen måste an-
vändas bör minimeras, vilket kan minska risken för arbetsskador och underlätta användningen 
av IT-stödet. 

5.1.4 Beslutsstöd 
IT-stödet bör utrustas med beslutsstödsegenskaper som ska effektivisera vården och under-
lätta för användaren. Detta genom att förslag på utredningsfrågor, utredande aktiviteter, 
diagnos och åtgärdande aktiviteter automatiskt genereras beroende på vilken information an-
vändaren fyller i. Om IT-stödet genererar sådana förslag kan steg i vårdkedjan elimineras och 
patienten kan exempelvis gå direkt till labb och ta föreslagna prover innan den träffar den an-
svariga läkaren första gången. Om läkaren i förväg har tillgång till provresultaten skulle pati-
entens första möte med en läkare bli mer effektivt.   

5.2 Systembeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av det IT-stöd som ska utvecklas inom ramen för detta examens-
arbete.  

5.2.1 Hårdvara 
IT-stödet körs på en vanlig dator. 

5.2.2 Mjukvara 
IT-stödet utvecklas i Microsoft Visual Studio .NET med programmeringsspråket C#. Val av 
utvecklingsmiljö baseras på att utveckling både kan ske i designläge, varpå viss kod genereras 
automatiskt av utvecklingsverktyget, och via manuell kodning. Detta underlättar utvecklingen 
och resulterar i att koden bör få en mer enhetlig struktur. 

5.2.3 Användare 
Lämpliga användare av IT-stödet är de personer som är involverade i en patients vårdprocess, 
det kan därför komma att användas av personer med olika befattningar. Vårddokumentationen 
startas av den person som patienten först kommer i kontakt med, vilken kan vara någon annan 
än den ansvariga läkaren. När en vårdgivare loggar in på en patients vårdprocess bör denna 
automatiskt loggas in där senaste anteckningen förts in eller där tidigare vårdgivare loggat av. 

5.2.4 Användarmiljö 
IT-stödet ska köras på en vanlig dator med operativsystemet Microsoft Windows 2000, 
Windows NT eller Windows XP. Datorn ska också ha Microsoft Visual Studio .NET 2003, 
eller senare versioner, installerat för att fullständig funktionalitet ska garanteras. Dessutom 
krävs att ett vanligt tangentbord och en vanlig mus används vid användning av IT-stödet. 
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I version 1.0 finns inga krav på att IT-stödet ska kopplas mot några databaser. Vidare utveck-
ling av systemet krävs alltså för att IT-stödet ska kunna användas i praktiken. För lagring och 
hantering av vårdinformation med IT-stödet krävs alltså ytterligare mjukvara, denna funktion 
ingår dock inte i det aktuella systemet. Däremot kan enklare databaser användas för att testa 
systemets funktionalitet och illustrera hur komplett system kan fungera, databaserna kan ex-
empelvis skapas i Microsoft Access.  

5.3 Krav på IT-stödet 
Ett flertal av kraven som standardiseringsorganisationer har arbetat fram för kompletta jour-
nalsystem och som presenteras i Bilaga A-C och i Bilaga E har influerat arbetet med IT-
stödet. Eftersom kraven beskriver ett journalsystems egenskaper kan ett flertal av dem 
användas för att formulera lämpliga vägledande krav på IT-stödet. Kraven har delats upp i 
icke-funktionella och funktionella krav där de icke-funktionella kraven beskriver egenskaper 
IT-stödet bör ha medan de funktionella kraven beskriver hur IT-stödet bör fungera.   
 
Version 1.0 av IT-stödet behöver inte uppfylla alla krav som presenteras i Bilaga A-C och i 
Bilaga E på grund av att det i ett första skede enbart ska illustrera ett ytligt gränssnitt. De krav 
som formulerats på IT-stödet har medvetet valts ut för att de ska kunna uppfyllas. Kraven har 
dessutom i den mån det varit möjligt kategoriserats under kategorierna Kommunikation, 
Terminologi samt Tillgänglighet och åtkomstkontroll som identifierats ur Spri-rapporten. Se 
avsnitt 1.5.1 Planering och förberedelser av arbetet och avsnitt 4.7 Sammanfattning för mer 
information om de olika kategorierna. Då vi ansett att kraven inte passar under någon av de 
aktuella kategorierna men att de ändå kan vara lämpliga att följa vid utvecklandet av IT-stödet 
har vi infört nya kategorier. Detta gäller särskilt de icke-funktionella kraven, krav på 
systemmiljön och mer specifika krav på olika funktioner. Vi har även lagt till en kategori, 
Beslutsstöd och återanvändning, som tidigare berörts i avsnitt 2.2.5 Beslutsstöd och 
återanvändning. De krav som har influerat vårt arbete med IT-stödet presenteras här 
tillsammans med en referens till de krav som ligger till grund för kravsammanställningen.  
 
Kravnotation: Referenserna till kraven som presenteras i detta avsnitt noteras X-kravnum-
mer där X avser i vilken bilaga kravet finns och kravnummer avser kravets identitet i den ak-
tuella bilagan. De krav som refereras med AS-kravnummer hänvisar till kraven i de sista fyra 
kapitlena, S.1-S.4, i Bilaga A. 

5.3.1 Icke-fuktionella krav 
Nedan presenteras de icke-funktionella krav som formulerats för ett IT-stöd för processorien-
terad vårddokumentation.  
 

Användargränssnitt 
Följande krav har formulerats på användargränssnittet, referenserna hänvisar till kraven på 
journalsystem som redovisas i Bilaga A-C och i Bilaga E. Carelink PLUS har formulerat krav 
på gränssnitt, se krav C-1.4.1 – C-1.4.5, dessa har dock inte använts i version 1.0 av IT-stödet. 
Eventuellt kan dessa krav vara användbara i en fortsatt utveckling. Termer som används i 
SAMBA-modellen ska användas vid utvecklingen av IT-stödet, dessa härstammar även bland 
annat från den svenska översättningen och anpassningen av CONTsys. 
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GUI 
 

Användargränssnittet bör vara baserat på grafisk 
fönsterteknik. 
 
Användargränssnittet bör utformas så att det kan 
användas av färgblinda. 

Referens:  
A-2.1.2[b, h] 
 

Tabell 5.1: Användargränssnitt. 

 
Design 
Följande krav har formulerats på IT-stödets design, referenserna hänvisar till kraven på jour-
nalsystem som redovisas i Bilaga A-C och i Bilaga E. 
 

Vidareutveckling 
 

Systemet bör ha ett gemensamt utformat 
användargränssnitt och kunna anpassas till 
kommande standarder för systemets 
grundfunktioner. 

Referens:  
A-1.1.2[f] 
 

Journaldelar 
 

Funktion bör finnas för planering och 
dokumentation av återkommande behandlingar 
knutna till en inledande vårdkontakt. T ex patienter 
som går hos sjukgymnast eller kommer till 
mottagningen för cystostaticabehandlingar. 

Referens:  
A-1.1.2[k] 
 

Tabell 5.2: Design. 

5.3.2 Funktionella krav 
Nedan presenteras de funktionella krav som formulerats för ett IT-stöd för processorienterad 
vårddokumentation. 
 

Systemmiljö 
För att IT-stödet ska fungera korrekt vid körning ställs krav på den miljö där systemet körs, 
denna miljö beskrivs i avsnitt 5.2 Systembeskrivning.  
 

Kommunikation 
Eftersom version 1.0 av IT-stödet endast presenterar ett gränssnitt finns ingen funktion för 
lagring av den information som matas in i formulären. Vidare implementering krävs alltså för 
att IT-stödet ska fungera i praktiken. I Bilaga B och E redovisas krav på informationsspecifi-
kationer respektive arketyper som skulle kunna användas för detta ändamål. Se speciellt krav 
B-2.2.1 och hela Bilaga E. Dessutom finns krav som hanterar kommunikation bland kraven 
från Spri-rapport 473, se speciellt hela A-6 i Bilaga A. 
 

Tillgänglighet och åtkomstkontroll 
I version 1.0 av IT-stödet kommer ingen hänsyn tas till behörighetskontroll. Därför formule-
ras inga direkta krav för detta, dock hänvisas den intresserade läsaren till dokumentet Carelink 
PLUS och dess krav, se Bilaga C. Dessutom finns krav som kan hantera denna funktion bland 
kraven från Spri-rapport 473, se speciellt kraven AS-1.1[g, j], A-4.3.1 samt hela A-5 i Bilaga 
A. 
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Terminologi 
Följande krav har formulerats för IT-stödets användning av terminologisystem, referenserna 
hänvisar till kraven på journalsystem som redovisas i Bilaga A-C och i Bilaga E. 
 

Termer och sökord
 

Journalanteckningarna bör vara strukturerade i form 
av fördefinierade termer/sökord. 
 
Varje term/sökord bör ha en unik kod som utgör en 
sökbar nyckel i en patientdatabas. 
 
Termer/sökord bör vara möjliga att definiera 
hierarkiskt, så att en komplex term kan byggas upp 
av flera enkla termer. 
 
Begrepp, termer och sökord bör ha sitt ursprung i en 
nationell databas som bör kunna härbärgeras helt 
eller delvis i systemet. Uppdatering till senare 
versioner av den nationella databasen bör vara 
möjlig. 

Referens:   
A-1.1.1[i-k], 
A-3.4.2[a] 
 

Terminologisystem 

 

Systemet bör kunna hämta uppgifter från register, 
såsom apotekens varuregister, FASS, 
befolkningsregister, diagnosregister etc. 
 
Olika etablerade kodregister, till exempel ICD, 
ICIDH [Aktuell benämning är ICF], SNOMED bör 
kunna implementeras i systemet. 
 
Systemet bör kunna utnyttja allmänt tillgängliga 
register, adresskataloger etc. 
 
Det bör vara möjligt att få ett lokalt register 
rekommenderat preparat som ändringsbart förslag 
vid registrering. [sic!] 

Referens:  
A-2.4.1[m], 
A-3.4.1[c, e, 
g] 
 

Tabell 5.3: Terminologi. 
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Beslutsstöd och återanvändning 
Följande krav har formulerats på IT-stödets beslutsstöds- och återanvändningsfunktioner, 
referenserna hänvisar till kraven på journalsystem som redovisas i Bilaga A-C och i Bilaga E.  
 

Beslutsstödssystem 

 

Systemet skall finnas integrerat med journalsystemet 
och därmed ett interaktivt stöd för beslut. 
 
Det bör vara möjligt att få ett lokalt register 
rekommenderat preparat som ändringsbart förslag 
vid registrering. [sic!] 

Referens:  
A-1.1.6[a], 
A-3.4.1[g] 
 

Navigering 
 

Det bör vara möjligt att enkelt förflytta sig mellan 
specifika funktioner eller fält i journalens olika delar 
utan att vara bunden av stegvisa förflyttningar upp 
och ned i en trädstruktur. 
 
Funktion bör finnas som möjliggör direktförflyttning 
inom en patients journal, t ex kunna "hoppa" till 
specifik funktion eller fält. 
 
Kommandon och inmatning via valbara listor bör 
kunna utföras valfritt med pekdon eller tangenter. 

Referens:  
A-2.2.1[b, c], 
A-2.4.1[a] 

Inmatning av 
information 

Kommandon och inmatning via valbara listor bör 
kunna utföras valfritt med pekdon eller tangenter. 

Referens:  
A-2.4.1[a] 

Presentation av 
information 

 

Informationen bör kunna presenteras käll- eller 
problemorienterat. 
 
En avslutad behandlingsserie bör presenteras, 
särskilt i den kronologiska översikten. 

Referens: 
A-2.3.1 [b, n] 

 Tabell 5.4: Beslutsstöd och återanvändning. 
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Specifika funktioner 
Följande krav har formulerats för specifika funktioner som IT-stödet bör ge stöd för, referen-
serna hänvisar till kraven på journalsystem som redovisas i Bilaga A-C och i Bilaga E.  
 

Ankomstregistrering 
Vid ankomstregistrering bör tidsstämpling ske. Referens:  

AS-1.6[a] 
 

Patientregistrering 
 

Systemet skall kunna hantera patienter utan 
personnummer.  
 
Reservnummer bör kunna utnyttjas då patientens 
identitet inte är känd. Systemet bör ha funktioner 
för att koppla ihop reservnummer med 
personnummer, om sådan koppling önskas. 
 
Systemet bör kunna hantera anonyma patienter utan 
personnummer. 
 
Reservnummer bör kunna utnyttjas då patientens 
identitet inte är känd. Systemet bör ha funktioner 
för att koppla ihop reservnummer med 
personnummer. 
 
Dubbelregistrering bör inte förekomma. 
 
Om patient-ID anges i journalsystemet bör kontroll 
automatiskt göras mot patientregister och 
befolkningsregister. 
 
En patient bör internt i systemet identifieras med ett 
fristående ID-begrepp. Mot användaren skall alltid 
personnummer användas, om det är känt. I annat 
fall bör reservnummer eller annan temporär 
identitet kunna genereras och användas. 
 
Möjligheter bör finnas att hantera 
tillstånd/medgivanden från patient t ex en patients 
tillstånd att lämna ut information om att han/hon 
befinner sig på en vårdenhet. 
 
Möjlighet bör finnas till automatisk uppdatering av 
patientens grunduppgifter om förändring sker i 
motsvarande uppgifter i befolkningsregistret. 
Enskilda patienter alternativt specifik information 
bör kunna undantas. 

Referens:  
A-1.1.8[b, 
c], AS-1.1[a-
d, h, j-k] 
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Kontaktorsak 
 

Kontaktorsak bör kunna anges som val av 
fördefinierade alternativ men även förtydligas vid 
behov i en fritextruta som lätt bör kunna visas. 

Referens:  
AS-1.4[f] 
 

Diagnos 
Diagnos skall kunna anges i klartext och kod, med 
uppgift om t ex huvuddiagnos, bilddiagnos etc. 

Referens:  
A-2.3.1[i] 

Signering 
 

Systemet skall innehålla en funktion för signering. 
 
Det skall tydligt framgå om journalinformationen är 
signerad, låst eller öppen (och osignerad). 

Referens:  
A-4.2.2[a, f] 
 

Datum 
 

Det bör finnas en funktion i systemet som möjliggör 
att viss information automatiskt sätts av systemet t 
ex datum. Dessa värden ska kunna ändras. 

Referens:  
A-2.4.1[p] 
 

Tabell 5.5: Specifika funktioner. 
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6 Resultat från utveckling av IT-stöd 
I det här kapitlet presenteras det IT-stöd som utvecklats utifrån SAMBA:s processmodell, den 
ovan givna systembeskrivningen och de vägledande kraven.  

6.1 Antaganden 
Genom att utveckla ett IT-stöd för processorienterad vårddokumentation kan vårdinformation 
från samma vårdprocess enas. IT-stödets huvudsakliga uppgift är att hjälpa användarna med 
att dokumentera rätt information i journalen. IT-stödet ska därför fungera tillsammans med 
befintliga journalsystem och vara ett ytligt gränssnitt där all information från en och samma 
vårdprocess presenteras. Version 1.0 som utvecklats i detta projekt är en prototyp för att be-
skriva det gränssnitt ett sådant system kan tänkas ha. Det kan dock ta flera år innan arbetet 
med det aktuella IT-stödet kan genomföras fullt ut. Därför har ett antal antaganden som behö-
ver genomarbetas för att det ska vara praktiskt möjligt att använda IT-stödet formulerats.  

6.1.1 Informationssäkerhet 
Idag finns ett flertal lagar och säkerhetsförordningar som hindrar att det IT-stöd som fram-
ställts ska kunna användas i praktiken. Därför har det i arbetet med IT-stödet antagits att in-
formationssäkerheten och de idag begränsande lagarna utvecklats så att de inte längre är något 
problem.  

6.1.2 Behörighet 
För att användning av IT-stödet för processorienterad vårddokumentation ska möjliggöras 
krävs funktioner för behörighetshantering för tillgång till känslig information. I arbetet med 
IT-stödet har därför antaganden gjorts om att denna funktionalitet finns. 

6.1.3 Standardiserad kommunikation 
Det måste finnas funktion för lagring av den information som matas in i patientjournalen via 
IT-stödet för att det ska kunna användas i praktiken. Krav ställs alltså på att kommunikation 
av vårdinformation med underliggande journalsystem möjliggjorts. I arbetet med IT-stödet 
antas därför att stöd för kommunikation av information med underliggande lager finns im-
plementerat. 
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6.2 Dokumentationspunkter 
Framställandet av IT-stödet inleddes med en noggrann analys av SAMBA:s processmodell, se 
Bilaga D, och de nödvändigaste dokumentationspunkterna i modellen identifierades. Doku-
mentationspunkterna har även baserats på patientjournallagen (1985:562) och kravlistorna i 
Bilaga A-C och i Bilaga E. Slutligen har de kompletterats genom samtal med nyckelpersoner 
på Medidoc.  
 
I Tabell 6.1 presenteras de dokumentationspunkter som identifierades vid analys av 
SAMBA:s processmodell, numreringen hänvisar till den numrering som markerats med 
cirklar i Bilaga D, Figur D.4 – Figur D.9. Hänvisning till krav noteras X-kravnummer där X 
avser i vilken bilaga kravet finns och kravnumret motsvarar numreringen i respektive krav-
lista. De krav som refereras med AS-kravnummer hänvisar till kraven i de sista fyra kapitlena, 
S.1-S.4, i Bilaga A. 
 

 Nr Dokumentationspunkt Identifierad 

1 Mottagen och noterad vårdbegäran 
(kontaktorsak). 

Enligt PJL 3 § punkt 1 ska patientens identitet 
dokumenteras. Även de krav som samman-
fattas under Ankomstregistrering, Patientregi-
strering och Kontaktorsak i Tabell 5.5 har va-
rit vägledande för identifikation av denna 
punkt. 

2 Uppfattat tillstånd. Enligt PJL 3 § punkt 2 ska bakgrunden till 
vården dokumenteras.  

3 Vårdåtagande. Har en klinik tagit sig an ett vårdåtagande bör 
det, enligt Medidoc, dokumenteras.  

4 Hänvisad vårdbegäran med motiver-
ing. 

En vårdbegäran som hänvisas till annan enhet 
bör, enligt Medidoc, dokumenteras. Enligt 
krav AS-4.1[a] bör det finnas funktion för att 
sända och mottaga remiss.  

5 Hälsoproblem. Enligt PJL 3 § punkt 2 ska bakgrunden till 
vården dokumenteras.  

6 Behovsbedömt tillstånd. 
Enligt Medidoc ska alla hälsoproblem som 
behöver åtgärdas identifieras och dokumente-
ras.  

7 Problemkomplex. 

En patient kan ha flera olika hälsoproblem 
som behöver åtgärdas men som inte hör till 
samma vårdprocess. Det ska därför, enligt 
Medidoc, dokumenteras vilka hälsoproblem 
som hör till den aktuella vårdprocessen.   

8 Mål i vårdplan. 

Enligt krav A-1.1.2[h] bör mål registreras och 
enligt Medidoc måste mål för vårdplanen sät-
tas upp för att en vårdprocess ska kunna ut-
värderas och avslutas.  
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9 Aktivitetsplanerat tillstånd (utredande 
aktiviteter). 

Enligt krav A-1.1.2[h] bör "genomförande" 
registreras. För att kunna åtgärda hälsopro-
blemen måste utredande aktiviteter tillsättas, 
vilka ska dokumenteras enligt Medidoc. 

10 Resurssatt vårdplan. 

Enligt PJL 3 § punkt 5 ska patienten informe-
ras om de ställningstaganden som gjorts om 
val av behandlingsalternativ och om möjlig-
heten till en förnyad medicinsk bedömning. I 
version 1.0 finns möjlighet att dokumentera 
om patienten är informerad vid den resurssatta 
vårdplanen för de utredande aktiviteterna.  

11 Utförda utredande aktiviteter (resultat 
av utredande aktiviteter). 

Enligt krav A-1.1.2[h] bör resultat registreras. 
Dessa ska enligt PJL 3 § om inte synnerligt 
hinder möts signeras av den som svarar för 
uppgiften. I version 1.0 finns möjlighet att 
signera resultat av de utredande aktiviteterna.

12 Utrett tillstånd. 
Utifrån resultatet av de utredande aktivite-
terna fås ett utrett tillstånd som enligt Medi-
doc bör dokumenteras.  

13 Bedömt tillstånd (diagnos). Enligt PJL 3 § punkt 3 ska ställd diagnos do-
kumenteras.  

14 Omprövning av målen i vårdplan. 
Enligt PJL 3 § punkt 3 ska anledning till mer 
betydande åtgärder dokumenteras. Enligt krav 
A-1.1.2[h] ska "planering" registreras.  

15 Åtgärdande aktiviteter. 

Enligt PJL 3 § punkt 4 ska väsentliga uppgif-
ter om vidtagna och planerade åtgärder doku-
menteras och enligt krav A-1.1.2[h] ska "pla-
nering" registreras. 

16 Resurssatt vårdplan. 

Enligt PJL 3 § punkt 5 ska patienten informe-
ras om de ställningstaganden som gjorts om 
val av behandlingsalternativ och om möjlig-
heten till en förnyad medicinsk bedömning. I 
version 1.0 finns möjlighet att dokumentera 
om patienten är informerad vid den resurssatta 
vårdplanen för de åtgärdande aktiviteterna.  

17 Utförda åtgärdande aktiviteter (resul-
tat av åtgärdande aktiviteter). 

Enligt krav A-1.1.2[h] bör resultat registreras. 
Dessa ska enligt PJL 3 § om inte synnerligt 
hinder möts signeras av den som svarar för 
uppgiften. I version 1.0 finns möjlighet att 
signera resultat av de åtgärdande aktivite-
terna. 
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18 Åtgärdat tillstånd. 
Utifrån resultatet av de åtgärdande aktivite-
terna fås ett åtgärdat tillstånd som enligt 
Medidoc bör dokumenteras.  

19 Utvärderat tillstånd. Enligt krav A-1.1.2[h] bör utvärdering regi-
streras.  

20 Utvärderat vårdbehov. 

Enligt Medidoc måste resultaten från vårdpro-
cessen utvärderas för att avgöra om det åter-
står något vårdbehov, vilket ska dokumente-
ras.  

21 Fortsatt vårdåtagande. 
Återstår ett vårdbehov ska det, enligt 
Medidoc, dokumenteras för mer betydande 
åtgärder. 

22 Avslutsmeddelande. 
Om inget vårdbehov återstår kan vårdproces-
sen avslutas vilket måste dokumenteras enligt 
Medidoc.  

Tabell 6.1: Identifierade dokumentationspunkter. 

6.3 Beskrivning av flödet 
SAMBA:s processmodell beskriver vårdprocesssen och alla aktiviteter som sker från det att 
en patient först söker vård tills det att patienten blir friskförklarad eller då det inte längre finns 
några aktiviteter som förädlar patientens hälsotillstånd. Version 1.0 har baserats på doku-
mentationspunkterna i Tabell 6.1 och utvecklats utifrån den systembeskrivning samt de funk-
tionella och icke-funktionella krav som presenteras i avsnitt 5.3 Krav på IT-stödet. På nästa 
sida redovisas resultatet av det utvecklade IT-stödet.   
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6.3.1 Registrera patient 
Det första som sker när en patient behöver vård är att vårdgivaren registrerar patienten. Om 
patienten finns registrerad i databasen kommer, efter att vårdgivaren matat in patientens per-
sonnummer och tryckt F3, dess personuppgifter och vårdprocesser att visas. Detta illustreras i 
Figur 6.1 nedan. Om patienten av någon anledning inte kan uppge sitt personnummer finns 
möjlighet att fylla i ett temporärt personnummer. Om patienten inte finns inlagd i databasen 
fyller vårdgivaren i de personuppgifter som gäller för patienten och dessa sparas automatiskt 
då vårdgivaren trycker på knappen Registrera.  
 

 
Figur 6.1: Patientens identitet registreras.   
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6.3.2 Mottaga vårdbegäran 
Vårdgivaren antecknar bakgrunden till vården i rutan Kontaktorsak och beslutar därefter om 
vårdbegäran kan mottas. IT-stödet ger möjlighet för användaren att anteckna om ärendet 
gäller en direkt, indirekt eller en remitterad kontakt. Detta illustreras i Figur 6.2 nedan. Med 
direkt kontakt menas att patienten själv tagit kontakt med vårdgivaren. Med indirekt kontakt 
menas att någon annan person lämnat vårdbegäran för patientens räkning. Detta kan eventuellt 
ske om patienten är medvetslös eller om patienten av någon annan anledning inte själv kan 
lämna vårdbegäran. Remitterad kontakt betyder att patienten anmält sig på annan enhet. 
Vårdgivaren går vidare genom att trycka på knappen Mottaga vårdbegäran.  
 

 
Figur 6.2: Mottar patientens vårdbegäran.   
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6.3.3 Uppfattat tillstånd 
Information om patientens kontaktorsak följer med från föregående fönster för att vårdgivaren 
utifrån denna information ska kunna välja lämpliga symptom som passar in på patientens häl-
soproblem. Detta illustreras i Figur 6.3 nedan. Personuppgifter samt datum då vårdbegäran 
inkom genereras automatiskt och visas till höger i applikationen.    
 

   
Figur 6.3: Symptom som överensstämmer med patientens hälsoproblem.    
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Utifrån valda symptom presenteras en lista med ytterligare utredningsfrågor som kan använ-
das för att ytterligare precisera patientens hälsoproblem så att rätt vård kan tillsättas. Utred-
ningsfrågorna ”bockas för”/”fylls i” allt eftersom de stämmer in på patientens hälsoproblem. 
Om inte symptomförslagen eller utredningsfrågorna beskriver rätt hälsoproblem finns möjlig-
het för vårdgivaren att med fritext i rutan Övrigt beskriva hur denna uppfattar patientens 
hälsa. Detta illustreras i Figur 6.4 nedan. Om vårdgivaren exempelvis inte har de resurser som 
krävs för att vårda patienten kan denne klicka på knappen Hänvisa vårdbegäran, då skickas 
en remiss till annan vårdenhet. Anser vårdgivaren att den kan vårda patienten går den vidare 
genom att klicka på knappen Vårdåtagande.  
 

 
Figur 6.4: Illustration av beslutsstöd.  
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6.3.4 Välj ansvarig 
För att kunna komma vidare med att dokumentera vårdprocessen krävs att en ansvarig vård-
givare väljs. Denna person väljs ur en lista av ansvariga personer. Detta illustreras i Figur 6.5 
nedan. 
 

 
Figur 6.5: Illustration över hur ansvarig vårdgivare väljs.  
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6.3.5 Definiera problemkomplex 
När vårdgivaren fyllt i de symptom patienten har finns möjlighet att välja vilka av symptomen 
som hör till aktuell vårdprocess och vilka som hör till en annan vårdprocess. De hälsoproblem 
som ska placeras i en annan vårdprocess ”bockas för”/”fylls i” och när vårdgivaren klickar på 
knappen Lägg till i ny vårdprocess flyttas dessa till den nya vårdprocessen och tas bort från 
den aktuella vårdprocessen. Detta illustreras i Figur 6.6 nedan. 
 

 
Figur 6.6: Patientens problemkomplex definieras.  
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De hälsoproblem som är ifyllda när vårdgivaren klickar på knappen Problemkomplex är de 
hälsoproblem som vårdgivaren bestämt sig för att behandla i den aktuella vårdprocessen. 
Detta illustreras i Figur 6.7 nedan. Observera att ett hälsoproblem placerats i en ny vårdpro-
cess.  
 

 
Figur 6.7: Det problemkomplex som ska behandlas. 
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6.3.6 Problemkomplex 
De hälsoproblem vårdgivaren fyllt i, problemkomplexet, för den aktuella vårdprocessen pre-
senteras och de mål som gäller för de olika hälsoproblemen ska fyllas i. Det presenteras olika 
förslag på utredande aktiviteter beroende på vilka hälsoproblem som fyllts i. Detta illustreras i 
Figur 6.8 nedan. Presenteras inga, eller ej relevanta, förslag på utredande aktiviteter finns 
möjlighet att lägga till egna utredande aktiviteter genom att klicka på knappen Lägg till 
utredande aktiviteter. I Figur 6.11 har aktiviteten Ögonklinik lagts till för att illustrera detta.  
 

 
Figur 6.8: Mål för det aktuella problemkomplexet fylls i. 
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I och med att vårdgivaren klickar på någon aktivitetsknapp, exempelvis Labb, ger IT-stödet 
möjlighet att precisera vilka utredande aktiviteter som bör genomföras. Detta illustreras i Fi-
gur 6.9 nedan. 
 

 
Figur 6.9: Väljer vilka utredande aktiviteter som ska genomföras.  
 
I och med att de utredande aktiviteter ”bockas för” i Figur 6.9 ovan och knappen OK trycks in 
ger IT-stödet även möjlighet att direkt boka tid eller så finns möjlighet att skicka remiss. Detta 
illustreras i Figur 6.10 nedan. 
 

 
Figur 6.10: Illustration av tidbok och remissfunktion.  
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I denna vy har vårdgivaren lagt till utredande aktiviteter som gäller Ögonklinik. Valda 
aktiviteter och de aktuella tidbokningarna presenteras i den aktuella vyn, Problemkomplex. 
Detta illustreras i Figur 6.11 nedan. När vårdgivaren klickar på knappen Resurssatt vårdplan 
presenteras de valda resurssatta utredande aktiviteterna. Med resurssatta utredande aktiviteter 
menas att utredande aktiviteter har bokats. Med utredande aktiviteter menas de aktiviteter som 
måste tillsättas för att utreda vad patienten lider av för problem. Ett exempel på en utredande 
aktivitet kan vara ett labbprov.  
 

 
Figur 6.11: De resurssatta aktiviteterna visas.   
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6.3.7 Resurssatt vårdplan 
En sammanställning över de hälsoproblem, mål och de resurssatta utredande aktiviteterna 
som hör till aktuell vårdprocess presenteras. Detta illustreras i Figur 6.12 nedan. IT-stödet ger 
möjlighet att fylla i om patienten är informerad om vårdplanen och om patienten samtyckt till 
att andra får ta del av vårdinformationen, ifall det är aktuellt. Den resurssatta vårdplanen ska 
kunna skrivas ut. I och med att vårdgivaren går vidare i vårdprocessen och klickar på Utför 
vårdplan ska de resurssatta utredande aktiviteterna utföras och när dessa utförts fås ett utrett 
tillstånd.  
 

 
Figur 6.12: Resurssatt vårdplan.  
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6.3.8 Utrett tillstånd 
IT-stödet möjliggör att resultat från de valda utredande aktiviteterna kan dokumenteras. I 
version 1.0 av detta IT-stöd dokumenteras dessa resultat i automatiskt genererade textrutor 
där inmatningen sker i form av fritext. Detta illustreras i Figur 6.13 nedan. IT-stödet ger även 
möjlighet att lägga till fler resultat genom att klicka på knappen Lägg till resultat om det 
utförts andra aktiviteter än de föreslagna. I denna vy har EKG lagts till. Resultaten kan 
signeras och signerade resultat kan inte ändras. Vårdgivaren analyserar därefter det utredda 
tillståndet och går vidare i vårdprocessen genom att klicka på knappen Bedömt tillstånd.  
 

 
Figur 6.13: Resultat från utredande aktiviteter dokumenteras och signeras. 
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6.3.9 Bedömt tillstånd 
Hälsoproblemen med dess mål samt resultat från de utredande aktiviteterna presenteras för 
den aktuella vårdprocessen så att vårdgivaren utifrån dessa kan bedöma tillståndet, det vill 
säga ställa diagnos. Detta illustreras i Figur 6.14 nedan. Diagnosen kan signeras. För att 
behandla den ställda diagnosen krävs att åtgärdande aktiviteter utförs, vårdgivaren går vidare 
i vårdprocessen genom att klicka på knappen Mål i vårdplan. 
 

 
Figur 6.14: Diagnos ställs utifrån de utredande aktiviteterna.  
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6.3.10 Mål i vårdplan/Åtgärdande aktiviteter 
Vårdplanens mål omprövas och målen matchas mot tillgängliga aktiviteter. Beroende på vil-
ken diagnos som ställts i Bedömt tillstånd presenteras förslag på åtgärdande aktiviteter. Om 
inte relevanta förslag på åtgärdande aktiviteter presenteras finns möjlighet att lägga till andra 
aktiviteter från en aktivitetslista genom att klicka på knappen Nya aktiviteter. När en aktivitet 
valts finns möjlighet att boka tid för den aktuella aktiviteten eller så finns möjlighet att skicka 
remiss. Hälsoproblemen, målen och de valda aktiviteterna med de bokade tiderna presenteras 
i vyn för att ge en tydlig överblick över patientens tillstånd. Detta illustreras i Figur 6.15 
nedan. När vårdgivaren bokat in åtgärdande aktiviteter fås en ny resurssatt vårdplan och vård-
givaren går vidare i vårdprocessen genom att kicka på knappen Resurssatt vårdplan. 
 

 
Figur 6.15: Resurssatta åtgärdande aktiviteter.  
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6.3.11 Resurssatt vårdplan 
Till skillnad från tidigare resurssatta vårdplan innehåller denna även information om resultat 
från de utredande aktiviteterna samt diagnos och de resurssatta åtgärdande aktiviteterna. 
Detta illustreras i Figur 6.16 nedan. IT-stödet ger möjlighet att fylla i om patienten är infor-
merad om vårdplanen och om patienten samtyckt att andra kan få tillgång till vårdinformatio-
nen, ifall det är aktuellt. Den resurssatta vårdplanen ska kunna skrivas ut. I och med att vård-
givaren går vidare i vårdprocessen och klickar på Utför vårdplan kommer de resurssatta åt-
gärdande aktiviteterna att utföras och när dessa utförts fås ett åtgärdat tillstånd. 
 

 
Figur 6.16: Resurssatt vårdplan. 
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6.3.12 Åtgärdat tillstånd 
IT-stödet möjliggör att resultat från de åtgärdande aktiviteterna kan dokumenteras. I version 
1.0 av detta IT-stöd dokumenteras dessa resultat i automatiskt genererade textrutor där inmat-
ningen sker i form av fritext. Detta illustreras i Figur 6.17 nedan. Genom att klicka på knap-
pen Lägg till resultat kan andra resultat än de föreslagna dokumenteras. Resultaten kan signe-
ras och signerade resultat kan inte ändras. För att vårdgivaren ska kunna utvärdera den utförda 
vården finns det möjlighet att fylla i vilka av hälsoproblemen som nått de mål som var 
uppsatta för den aktuella vårdprocessen. Utvärderingen sker när vårdgivaren går vidare i 
vårdprocessen och klickar på knappen Utvärderat tillstånd.  
 

 
Figur 6.17: Resultat från åtgärdande aktiviteter dokumenteras.  
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6.3.13 Utvärderat tillstånd 
IT-stödet ger möjlighet att utvärdera patientens hälsotillstånd. Detta illustreras i Figur 6.18 
nedan. För att veta om en vårdprocess kan avslutas krävs en utvärdering av de mål som satts 
upp för vårdprocessen. Om alla mål är uppfyllda anses patienten vara frisk, eller så finns inget 
mer att göra för att förädla patientens hälsotillstånd. Vid sådana tillfällen kan vårdprocessen 
avslutas. Detta görs genom att klicka på knappen Avvecklingsbart vårdåtagande. De mål som 
inte uppfyllts kan antingen placeras i en ny vårdprocess så att den aktuella vårdprocessen kan 
avlutas eller så antas ett fortsatt vårdåtagande. Detta görs genom att klicka på knappen Fort-
satt vårdåtagande.  
 

 
Figur 6.18: Utvärdering av patientens hälsotillstånd.  
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6.3.14 Avsluta vårdplan 
När vårdgivaren valt att avsluta den aktuella vårdprocessen sker en extra förfrågan för att 
försäkra att vårdprocessen inte avslutas av misstag. Detta illustreras i Figur 6.19 nedan. Om 
vårdgivaren i detta fönster klickar på knappen Nej återgår vårdprocessen till utvärderat 
tillstånd. Klickar vårdgivaren på knappen Ja skickas ett avslutsmeddelande.  
 

 
Figur 6.19: Förfrågan om att avsluta vårdplanen. 

6.3.15 Avslutsmeddelande 
När en vårdprocess avslutas skickas ett avslutsmeddelande innehållande uppgifter om den 
aktuella vårdprocessen. Uppgifterna som lämnas i avslutsmeddelandet är bland annat patien-
tens personuppgifter, ansvarig vårdgivare samt datum då vårdprocessen avslutats. Detta illu-
streras i Figur 6.20 nedan.  
 

 
Figur 6.20: Avslutsmeddelande. 
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7 Diskussion 
I det här kapitlet redogörs för problemet med den splittrade vårdinformationen inom hälso- 
och sjukvården. Vi försöker även återknyta till den tidigare kategoriseringen av standardise-
ringsarbetena som gjordes i 4.7 Sammanfattning samt utreda arbetenas relevans för dagens 
leverantörer av journalsystem. 

7.1 Problem för journalsystem 
Det ställs allt högre krav på datoriserade journalsystem, till exempel ska information som hör 
till samma vårdprocess enas och vårdinformationen måste därför finnas tillgänglig över 
organisationsgränser. En av svårigheterna med att öka tillgängligheten av vårdinformationen 
är att hänsyn måste tas till gällande lagar. Det beror på att den information som finns inom 
hälso- och sjukvården måste skyddas så att den endast blir tillgänglig för behöriga. Ett annat 
problem som uppstår då journalsystem ska kommunicera information beror på att de 
journalsystem som idag finns på marknaden har utvecklats helt oberoende av varandra. Detta 
försvårar då de ska anpassas för att kommunicera med varandra.  
 
Olika standardiseringsorganisationer arbetar fram lösningar på hur dagens journalsystem bör 
utformas. För journalsystemsleverantörer kan det däremot innebära en stor utmaning i att ut-
reda hur olika arbeten hänger samman och hur de kan bidra till en framtida utveckling av 
journalsystemen.  

7.2 Standardiseringsarbeten 
Arbetena delades in under kategorierna kommunikation, tillgänglighet och åtkomstkontroll, 
terminologi samt processmodell vilka hänger samman med en gemensam röd tråd, ett 
processorienterat arbetssätt.  
 
Kategorierna är förslag på vad ett journalsystem bör inneha för egenskaper och de skiljer sig 
inte avsevärt mycket från de modeller som beskrivs i Rectors arbete. Rector, Rogers och 
Taweel menar att ett modernt journalsystem bör vara uppbyggt av tre olika modeller; 
Informationsmodell, inferensmodell och begreppsmodell (Rector Alan L, Rogers Jeremy & 
Taweel Adel 2004). Med informationsmodellen skapas struktur, det vill säga på vilket sätt 
data ska lagras. Med inferensmodellen, som interagerar med begreppsmodellen, kan besluts-
stöd skapas där begreppsmodellen hanterar terminologier. (Rector 2001) De arbeten som stu-
derats i det här examensarbetet skulle även kunna kategoriseras in under dessa modeller. EN 
13606 och RIV – Riktlinjer som vi valt att kategorisera in under kategorin kommunikation 
skulle i Rectors arbete kunna passa in i informationsmodellen. Dessa arbeten beskriver nämli-
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gen hur information kan struktureras med arketyper och informationsspecifikationer. 
CONTsys som vi har valt att kategorisera in under kategorin terminologi skulle i Rectors 
arbete passa in i begreppsmodellen eftersom CONTsys beskriver begrepp från vårdprocessen. 
SAMBA och Carelink PLUS är de dokument som inte direkt hör till någon av Rectors 
modeller. Dock anser vi att Carelink PLUS-dokumentet som hanterar tillgänglighet och 
åtkomstkontroll skulle kunna höra till inferensmodellen eftersom det måste beslutas vilka som 
har tillgång till vilken information. Enligt Rector krävs gränssnitt mellan de olika modellerna 
vilket i detta examensarbete skulle kunna representeras av SAMBA.  
    
Arbetenas relevans för leverantörer av journalsystem beror på vad de olika leverantörerna vill 
uppnå med sina journalsystem. Leverantörer som vill lansera sin produkt på en internationell 
marknad kan välja att följa standarder utgivna av CEN/TC 251. De som enbart inriktar sig på 
en svensk marknad kan istället begränsa sig till att följa arbeten från medlemsorganisationen 
Carelink och SIS/TK 334. Vi har kommit fram till att alla arbeten som studerats i detta exa-
mensarbete kan vara relevanta för leverantörer av journalsystem, på vilket sätt beskrivs nedan. 

7.2.1 Grundreferens: Spri 
Spri-rapporten har fungerat som en grundreferens i det här examensarbetet och de kategorier 
övriga arbeten delats in i baseras på Spri-rapporten. Rapporten kan ligga till grund för ut-
veckling av journalsystem och de flesta av kraven som presenteras i Bilaga A kan vara rele-
vanta för leverantörer av journalsystem; detta eftersom kravlistan till stor del har baserats på 
krav från användare. De journalleverantörer som arbetar med en nära kontakt till sina använ-
dare är vana att bygga system baserade på användarnas krav. Spri-rapporten skulle därför 
kunna fungera som en kompletterande checklista till de krav leverantörerna får från sina exi-
sterande användare. Vad som bör beaktas angående Spri-rapporten är att den publicerades 
1998 och viss information i rapporten kan därför vara inaktuell i dagens läge. Till exempel 
bör reservation finnas för nya lagar eller ändringar i existerande lagar som eventuellt 
uppkommit efter publiceringen av rapporten. De krav som sammanställts i Spri-rapporten 
berör bland annat sekretess, lagar och användarnas krav.  
 
Vad vi tycker är mindre bra med kraven i Spri-rapporten är att vissa av dem är tvetydiga eller 
svårtolkade. Dessutom berörs ett flertal systemegenskaper endast på en övergripande nivå. 
Det kan i dessa fall vara lämpligt att istället komplettera med arbeten som mer ingående be-
skriver de egenskaper som ska hanteras. Till exempel beskrivs inte, i Spri-rapporten, hur 
kommunikation av journalinformation ska möjliggöras, istället beskrivs att det ska vara möj-
ligt att kommunicera journalinformation, se krav A-6.1.1[a]. För kommunikation av informa-
tion skulle därför istället RIV – Riktlinjer eller EN 13606 kunna användas, se Bilagorna B och 
E. På samma sätt beskriver Spri-rapporten endast ytligt hur behörighet och åtkomstkontroll 
ska hanteras, se krav A-4.3.1 och krav A-5.1.1. För att få mer information om detta område 
kan istället leverantörer av journalsystem studera Carelink PLUS, IT-tjänster, se Bilaga C. 

7.2.2 Kommunikation: RIV – Riktlinjer och EN 13606 
De flesta krav som behandlas i RIV – Riktlinjer kan vara relevanta för leverantörer av jour-
nalsystem. Detta eftersom det idag ställs allt högre krav på att datoriserade journalsystem ska 
kunna kommunicera med varandra. Både RIV – Riktlinjer och EN 13606 beskriver hur jour-
nalsystem ska kunna kommunicera information med andra journalsystem. Arbetena är snar-
lika och beskriver med detaljerade modeller hur överföringen ska genomföras med informa-
tionsspecifikationer respektive arketyper. Arbetet med informationsspecifikationer och arke-
typer är intressant eftersom det är ett nytt sätt att lösa problemet med informationsöverföring. 
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Tanken med dessa är att varje journalsystem ska kunna behålla sin struktur och att modellerna 
ska ligga ovanpå journalsystemen. En sak som vi tycker är bra med RIV – Riktlinjer är att de 
listat krav som ska följas för att ett journalsystem ska anses vara RIV-konformt. 
 
De krav i RIV – Riktliner som gäller Nationella Beslutsgruppen och Nationella Biblioteket, se 
avsnitt 4.2.1 Kommunikation av information och krav B-2.1.1 behandlar funktioner som i da-
gens läge8 inte blivit fastställda inom Socialstyrelsen. Detta kan vara en anledning till att av-
vakta med att följa de kraven. Däremot kan det vara bra att vara i samförstånd med det arbete 
dessa funktioner kommer att utföra i framtagandet av informationsspecifikationer.  
 
För leverantörer vars mål är att följa europeiska standarder kan EN 13606 rekommenderas. 
Detta eftersom hälso- och sjukvårdens infrastruktur håller på att förändras till en infrastruktur 
där flera olika system ska kunna samverka vid informationsutbyte. För att följa standarden 
krävs att de kommunicerande delarna implementeras enligt referensmodellen9, Part 1 av 
standarden. En anledning till att avvakta med att implementera enligt standardens nya grund-
princip med arketyper kan dock vara att prEN 13606 inte är en fastställd standard än. Leve-
rantörer kan däremot studera arketypmodellen10, Part 2 av standarden, för att vara beredda om 
standarden fastställs som en europastandard. I EN 13606 har krav sammanställts för journal-
system som ska implementeras med arketyper, se Bilaga E. Det bör dock noteras att refe-
rensmodellen kan följas utan att arketyper behöver implementeras. 

7.2.3 Tillgänglighet och åtkomstkontroll: Carelink PLUS, IT-tjänster 
Om en leverantör vill att systemet ska vara RIV-konformt kan det vara relevant att studera 
Carelink PLUS-dokumentet. Detta eftersom det finns ett krav i RIV – Riktlinjer om att 
”utgångspunkten för systemkonstruktion bör vara en tjänsteorienterad arkitektur baserad på 
Carelink PLUS”, se krav B-1.4.1.  För att klassas som ett RIV-konformt system måste alla 
skall-krav i RIV – Riktlinjer uppfyllas och det är inte nödvändigt att följa bör-kraven, dock är 
detta att rekommendera.  
 
När journalinformation görs mer lättillgänglig ställs högre krav på åtkomst och behörighet. 
För att ta hänsyn till patientens integritet krävs rutiner för vilka som får, och nekas, tillgång 
till journalinformationen. Hur hantering av bland annat åtkomst, behörighet och signering kan 
gå till med så kallade IT-tjänster beskrivs i Carelink PLUS-dokumentet. Dokumentet inne-
håller dock inte formulerade krav för samtliga IT-tjänster utan snarare beskrivningar av 
tjänsterna. De krav som presenteras i dokumentet återfinns i Bilaga C i den här rapporten.  

7.2.4 Processmodell och terminologi: SAMBA och CONTsys 
SAMBA uttrycker inga direkta krav som journalsystem bör uppfylla. Däremot beskrivs olika 
aktiviteter och tillstånd i vårdprocessen varpå dokumentet kan vara en god vägledning mot ett 
processorienterat arbetssätt. I det här examensarbetet har vi valt att följa SAMBA:s process-
modell vid framtagandet av prototypen för IT-stödet. I den modellen beskrivs nämligen vård-
processen mycket detaljerat.  
 
CONTsys hanterar begrepp från hela vårdprocessen. Det anses därför relevant för leverantörer 
av journalsystem att använda dessa begrepp i systemen. För svenska journalsystem finns en 
svensk anpassning och översättning av CONTsys.  
                                                 
8 Januari 2006 
9 CEN/TC 251, prEN 13606-1 
10 Ibid  
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Både SAMBA och CONTsys baseras på ett processorienterat arbetssätt. Arbetena skulle där-
för kunna användas i ett arbete för att lösa problemet med den splittrade vårdinformationen.  

7.3 Egenskaper för ett processorienterat IT-stöd 
Kategorierna kommunikation, tillgänglighet och åtkomstkontroll, terminologi samt process-
modell som identifierats i avsnitt 4.7 Sammanfattning är viktiga egenskaper hos ett IT-stöd 
för processorienterad vårddokumentation. På vilket sätt kategorierna är viktiga för ett sådant 
IT-stöd och vad som i det här examensarbetet implementerats i version 1.0 av IT-stödet 
presenteras nedan.  

7.3.1 Kommunikation 
Kommunikation är en viktig egenskap för IT-stödet på grund av behovet att utbyta informa-
tion mellan olika vårdgivare. De krav som presenteras i RIV – Riktlinjer och EN 13606 be-
handlar kommunikation och har inte varit direkt relevanta i framtagandet av version 1.0 av 
IT-stödet. Detta eftersom vi i det här examensarbetet endast har utvecklat ett ytligt gränssnitt.  
 
De kommunikationskrav och informationssäkerhetskrav som presenteras i RIV – Riktlinjer är 
anpassade för kommunikation mellan olika journalsystem och skulle kunna vara relevanta att 
implementera i ett senare skede då information ska kommuniceras. Informationsspecifikatio-
nerna i RIV – Riktlinjer och arketyperna i EN 13606 kan vara av hög relevans eftersom dessa 
kan vara ett sätt att sätta samman informationen som presenteras via IT-stödet.  

7.3.2 Tillgänglighet och åtkomstkontroll 
Tillgänglighet och åtkomstkontroll är viktiga egenskaper för IT-stödet på grund av att infor-
mationen kan komma att kommuniceras mellan olika vårdgivare. Därmed behövs funktioner 
för att styra tillgänglighet och åtkomst så att endast behöriga vårdgivare får tillgång till vård-
informationen. I Carelink PLUS-dokumentet beskrivs IT-tjänster för hantering av detta och 
det kan därför vara aktuellt att följa vid en vidareutveckling av IT-stödet. 
 
På grund av att version 1.0 av IT-stödet bara ska vara ett ytligt gränssnitt har inte Carelink 
PLUS-dokumentet varit direkt relevant vid utvecklingen. Dock kan dokumentet spela en 
större roll i ett senare skede då behörighets-, åtkomst- och signeringsfrågor blir aktuella. Hur 
ska inloggning ske? Vem ska få tillgång vårdinformationen? Ska det vara möjligt att se alla 
vårdprocesser vid inloggning? Detta är exempel på frågor där Carelink PLUS-dokumentet kan 
vara till hjälp. 

7.3.3 Terminologi 
Att använda en standardiserad terminologi är viktigt för IT-stödet på grund av behovet att 
söka information och föra statistik. Version 1.0 av IT-stödet har utvecklats utifrån SAMBA-
modellen som baserats på begrepp från förstandarden CONTsys. Någon direkt terminologi 
har inte implementerats i IT-stödet på grund av begränsningen att det enbart ska vara ett ytligt 
gränssnitt. Dock finns möjlighet att implementera terminologier på ett flertal ställen i IT-
stödet, exempelvis där användaren kan välja symptom ur en lista eller där användaren ska 
ställa diagnos.   
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7.3.4 Processmodell 
För att kunna arbeta processorienterat är det relevant att en gemensam processmodell följs. Vi 
anser att den processmodell som beskrivs i SAMBA är relevant eftersom den detaljerat be-
skriver vårdprocessen och den har därmed utgjort en grund för vårt arbete med IT-stödet.    

7.4 Metoddiskussion 
Detta examensarbete har inte baserats på någon formell analysmetod och därmed är det san-
nolikt att en reproduktion av det här arbetet inte skulle leda till samma resultat. De intervjuer 
som genomförts i examensarbetet har inte baserats på förberedda formulär utan har snarare 
genomförts i form av diskussionsmöten med handledare på Medidoc och på universitetet. Vi 
vill inte helt bortse från möjligheten att vi vid dessa möten omedvetet kan ha blivit influerade 
av andra uppfattningar. Vi kan även ha influerats av olika uppfattningar som funnits i den 
miljö vi arbetat i då vi under större delen av examensarbetet varit stationerade i Medidocs 
lokaler. Eventuellt skulle samma arbete ha fått ett annat resultat om vi suttit någon annanstans 
då vi arbetat.  
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8 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras en slutsats som återknyter till examensarbetets syfte.  

8.1 Förhållande mellan standardiseringsarbeten 
De standardiseringsarbeten som studerats i detta examensarbete förhåller sig till varandra på 
ett sätt där alla arbeten kan bidra till utveckling av ett IT-stöd för processorienterad vård-
dokumentation, de hanterar dock olika områden.  
 
För ett processorienterat arbetssätt krävs att vårddokumentation kan göras tillgänglig över or-
ganisationsgränser där tillgängligheten ställer krav på åtkomstkontroll så att endast behöriga 
får tillgång till vårdinformationen. För att göra vårdinformationen tillgänglig krävs att olika 
system kan kommunicera med varandra varför journalsystem bör utvecklas enligt giltiga 
standarder. När flera olika aktörer får tillgång till en patients vårdinformationen är det viktigt 
att informationen har samma innebörd för de olika aktörerna varför olika terminologier bör 
användas. Slutligen bör ett processorienterat IT-stöd utvecklas utifrån en processmodell så att 
användarna kan försäkra sig om att IT-stödet följer ett sådant arbetssätt. 
 
Kategorierna kommunikation, tillgänglighet och åtkomstkontroll, terminologi samt process-
modell identifierades i detta examensarbete som viktiga delar som bör implementeras vid ut-
veckling av ett IT-stöd för processorienterad vårddokumentation. De arbeten som studerats i 
det här examensarbetet kan placeras under följande kategorier: 
 

• Kommunikation: EN 13606, RIV - Riktlinjer 
• Tillgänglighet och åtkomstkontroll: Carelink PLUS, IT-tjänster 
• Terminologi: CONTsys 
• Processmodell: SAMBA    

 
Dessa standardiseringsarbeten är endast förslag på arbeten som kan följas vid utveckling av 
ett IT-stöd för processorienterad vårddokumentation. Det kan mycket väl finnas andra arbeten 
som stämmer bättre in för en sådan utveckling. 

8.2 Arbetenas relevans för journalleverantörer 
Nedan presenteras kortfattat i vilka avseenden de studerade standardiseringsarbetena är av 
relevans för leverantörer. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till avsnitt 7.2.1 – 7.2.4.  
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8.2.1 Spri-rapport 473 
I Spri-rapporten redovisas en sammanställning av krav på journalsystem varför vi anser att 
rapporten kan vara vägledande vid utveckling av journalsystem.  

8.2.2 EN 13606 och RIV – Riktlinjer 
För att olika journalsystem ska kunna kommunicera med varandra är det nödvändigt att dessa 
utvecklas enligt en gemensam standard. Journalsystemen fortsätter annars att utvecklas obe-
roende av varandra och problemen med att olika journalsystem misstolkat varandra kvarstår. 
Vi anser därför att EN 13606 och RIV – Riktlinjer som hanterar området kommunikation är 
relevanta för journalleverantörer.  

8.2.3 Carelink PLUS, IT-tjänster 
När vårdinformationen görs mer tillgänglig ställer vården krav på att systemen ska kunna 
hantera åtkomstkontroll varför vi anser att Carelink PLUS, IT-tjänster är relevant för journal-
leverantörerna.  

8.2.4 CONTsys 
Att använda gemensamma terminologier är viktigt i minst två avseenden, dels för att  
 

1. informationen som dokumenteras i journalsystemen ska ha samma innebörd för alla 
användare och dels för att  

2. datorerna ska förstå och kunna utföra beräkningar vad gäller exempelvis statistik. 
 
I detta examensarbete har enbart CONTsys studerats men detta utesluter inte att även andra 
terminologier bör användas. Exempelvis bör även symptom- och diagnosklassifikationer an-
vändas samt en mängd andra klassifikationer som utarbetats gälla ett visst område.  

8.2.5 SAMBA 
Vi anser att SAMBA är relevant att studera för leverantörer som vill utveckla ett processori-
enterat IT-stöd.   
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9 Förslag på fortsatt arbete 
I det här kapitlet presenteras förslag på fortsatt arbete som kan vara relevant för personer 
som är intresserade att jobba vidare på detta arbete. Först presenteras kortfattat vad som kan 
studeras för att utöka den teoretiska delen gällande analys av standardiseringsarbeten, 
därefter presenteras förslag på områden där det finns möjlighet att utöka funktionaliteten för 
det IT-stöd som utvecklats i detta arbete.  

9.1 Analys av standardiseringsarbeten  
Vid ett fortsatt arbete rekommenderas att även studera andra standarder och arbeten, främst 
från CEN/TC 251, men även ISO-standarder och fortsatt arbete inom Carelink. Då det fortfa-
rande inte fanns något färdigt dokument från EN 13606 när detta arbete avslutades rekom-
menderas att komplettera detta arbete med den arketypinformation som finns i Part 2 av stan-
darden.  

9.2 Utveckling av IT-stöd 
För personer som vill jobba vidare på den IT-prototyp som utvecklats presenteras här 
områden där det finns möjlighet att utöka funktionaliteten. 

9.2.1 Portallösning 
Eftersom många steg i början av vårdprocessen kan dokumenteras av någon annan än den an-
svariga läkaren är ett förslag att IT-stödet skulle kunna fungera som en portal. Då skulle till 
exempel patienten själv kunna logga in och starta vårdprocessen. Om patienten kan anteckna 
sina personuppgifter och de hälsoproblem denne söker vård för skulle vårdtiden minska och 
vården effektiviseras.  

9.2.2 Spara vårdprocesser 
Det finns ingen funktion för att spara vårdprocesser. Detta måste lösas i en senare version ef-
tersom IT-stödet annars är helt oanvändbart. Ett exempel på hur vårdprocesser kan sparas är 
genom att använda den CPS-funktion som Profdoc utvecklat. Varje journalanteckning som 
hör till en specifik vårdprocess skulle kunna få den aktuella vårdprocessens identitet. Alla 
journalanteckningar som har samma identitet skulle då kunna presenteras i detta IT-stöd obe-
roende av var journalanteckningen finns. Genom att använda detta system förhindras att 
samma journalanteckning finns på flera olika ställen, det vill säga både i en databas över 
vårdprocesser och i den ursprungliga journalen. 
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9.2.3 Koppling till patientjournalen 
IT-stödet har ingen funktion för att kopplas mot underliggande journalsystem vilket är en 
grundförutsättning för att det ska kunna användas i praktiken. En anledning till att IT-stödet 
utvecklats är att rätt information ska dokumenteras i patientjournalen, det ska alltså inte er-
sätta journalen. Därför borde kopplingar upprättas till alla befintliga journalsystem så att in-
formationen lagras på rätt plats. 

9.2.4 Register och databaser 
De databaser som utvecklats är egenutvecklade och innehåller påhittad information enbart för 
att illustrera hur ett tänkt system skulle kunna se ut. Databaserna skulle kunna ersättas av ex-
empelvis terminologiregister från SNOMED11 eller liknande, se krav A-3.4.1[c]. Ett 
patientregister borde upprättas och HSA-katalogen borde användas, se krav B-1.1.1. Den 
symptomlista som finns i IT-stödets ”Uppfattat tillstånd”, se avsnitt 6.3.3, skulle kunna 
ersättas av den symptomtabell som finns i ICD 1012, kapitel 18.   

9.2.5 Beslutsstöd 
Det ska finnas funktion för beslutsstöd i IT-stödet. Beslutsstödsfunktionerna som idag finns 
implementerade i version 1.0 måste kompletteras i och med att register kopplas till inmat-
ningsformulären.  

9.2.6 Användaren bestämmer 
En önskvärd funktion för IT-stödet är att användarna själva får ange förslag för beslutsstöd 
eller hur gränssnittet ska utformas. Till exempel bör användaren själv få bestämma att ett dia-
gnosförslag ska genereras om specifika hälsoproblem eller utredande aktiviteter angivits. Med 
stöd för denna funktionalitet skulle dokumentationsprocessen kunna effektiviseras.  

9.2.7 Larmfunktion 
IT-stödet har inte utrustats med någon larmfunktion för överkänslighet vilket är en önskvärd 
funktion, se krav A-1.1.8.  

9.2.8 ”Fortsatt vårdåtagande” 
IT-stödet har inte någon funktion för Fortsatt vårdåtagande, se avsnitt 6.3.13 Utvärderat 
tillstånd, då det var oklart hur detta skulle lösas. Med Fortsatt vårdåtagande menas att målen 
som satts upp för vårdprocessen inte nåtts och därmed kan inte vårdprocessen avslutas. I 
SAMBA-modellen innebär Fortsatt vårdåtagande att en remiss skickas och en ny vårdbegä-
ran för denna startas. Huruvida detta är den bästa lösningen kan diskuteras. Frågan är varför 
inte nya utredande och åtgärdande aktiviteter i samma vårdprocess kan tillsättas, det vill säga 
att det sker en loop tillbaka till någon aktivitet i samma vårdprocess. 
 
 

                                                 
11 http://www.snomed.org/ 
12 http://www3.who.int/icd/vol1htm2003/fr-icd.htm 
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Bilaga A – Krav från Spri 
Kraven som härstammar från Spri-rapport 473 återfinns i denna bilaga. Under arbetets gång 
beslutades att kraven inte får byta identitetsnummer, utan måste vara samma som ursprungs-
källan. Därför är all text avskriven med reservation för rättade stavfel. Hänvisningar i rappor-
ten som avser dessa krav beskrivs på formen A-kravnummer. Ett exempel kan vara A-1.1.1[a] 
som avser det första kravet i den här bilagan. I de sista fyra kapitlen, S.1-S.4, i den här bilagan 
beskrivs specifika krav olika funktioner. Hänvisningar till dessa krav beskrivs istället på for-
men AS-kravnummer. I kolumnen längst till höger i respektive tabell har vi hänvisat till vart i 
vårt examensarbete som vi har använt kravet. Om alla krav under en viss rubriknivå omnämns 
i samma avsnitt i examensarbetet har vi endast hänvisat på samma rad som rubriken. 

1 Övergripande krav 
Hit hänförs krav som utgör basala funktioner i ett elektroniskt patientjournalsystem såsom 
modularitet, samtidig tillgång, fraslexikon, tillgång till gemensamma data samt en 
postkorgsfunktion. Vidare skall aktuella omläggnings-, injektions- och läkemedelslistor kunna 
presenteras. Generella varnings- och hjälpfunktioner är andras [sic!] viktiga delar. 
 

1.1 Basala funktioner som krävs av systemet 

1.1.1 e-journalens grundstruktur  
a Journalsystemet skall möjliggöra ett multiprofessionellt och multi-

diciplinärt [sic!] dokumentationssystem där samtliga journalförings-
/dokumentationspliktiga personer kan registrera uppgifter. 

 

b Uppgifterna kan lagras i olika lokalt distribuerade databaser men skall 
kunna sammanställas och presenteras i en gemensam patientjournal. 

 

c Flera personer bör kunna ha tillgång till journalen samtidigt.  
d Alla funktioner bör vara utarbetade efter beslutade standarder då sådana 

finns, annars enligt etablerade arbetsmetoder. 
 

e Journalmodulen bör medge sammankoppling av information på "gammal" 
och ny identitet. 

 

f Då lokala regler för hantering av säkerhetsfrågor och arkiveringsfrågor 
finns skall dessa också beaktas vid systemutformning. 

 

g Missade tider, avbruten medicinering, överkänslighet, medicinering mm 
bör kunna hanteras i systemet. 

 

h "Observandum" skall kunna möjliggöra att markering visas på skärmen. 
Markeringen skall framgå så tydligt att användaren blir uppmärksammad 
på att markering är gjord. 

 

i Journalanteckningarna bör vara strukturerade i form av fördefinierade 
termer/sökord. 5.3.2

j Varje term/sökord bör ha en unik kod som utgör en sökbar nyckel i en 
patientdatabas. 5.3.2

k Termer/sökord bör vara möjliga att definiera hierarkiskt, så att en komplex 
term kan byggas upp av flera enkla termer. 5.3.2

l Sökordsnoteringar bör vara relaterade till tidpunkt och ansvarig för 
anteckningen, samt kunna sammanföras till en logisk helhet exempelvis 
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intagningsanteckning eller mottagningsbesök. 
m Det bör gå att problemorientera sökorden/termerna.  
n För varje term bör kunna anges en eller flera kategorier av information 

tex [sic!] fri text, fasta texter eventuellt med flervalsmöjlighet, numeriska 
värden, status (beställd, preliminär, patologisk etc). 

 

o Till varje term bör det finnas möjlighet att knyta en eller flera synonymer.  

1.1.2  Journaldelar/moduler  
a Patientjournalen bör kunna agera som en funktion i ett större system som 

omfattar tex [sic!] Patientadministration, Kassa, Bokning, Remisser och 
Svarshantering. 

 

b Det bör vara möjligt att koppla information från vårdprocessen till 
resursplanering (främst personal) vårdtyngdsmätning, vårdplan etc. 

 

c Modulen patientjournal bör kunna utbyta information med övriga moduler.  
d Modulerna bör kunna använda gemensamma data, inte bara byta 

information med varandra. 
 

e För upplysning vid registrering bör generella vårdprogram och 
rehabiliteringsplaner finnas tillgängliga och vara kopplade till 
problemområden. 

 

f Systemet bör ha ett gemensamt utformat användargränssnitt och kunna 
anpassas till kommande standarder för systemets grundfunktioner. 5.3.1

g Systemet bör kunna hantera ett dynamiskt rollbegrepp som t ex knyter en 
viss mängd patienter som användarrollen har vårdansvar för. Systemet bör 
då även innehålla funktioner för att kunna definiera rollens rättigheter på 
ett enkelt och säkert sätt, och att kunna knyta individuella användare till att 
upprätthålla det aktuella rollbegreppet under en i tiden avgränsad period. 

 

h Patientjournalmodulen bör kunna utbyta information med en 
processorienterad vårdadministrativ modul. Denna bör kunna medge 
registrering av planering, mål, genomförande, bevakning, resultat, 
utvärdering samt påbörjade och avslutade ordinationer/behandlingar. 

6.2 

i Det bör vara möjligt att dokumentera att en aktivitet utförts oavsett om 
patienten närvarat eller inte. 

 

j Systemet bör innehålla någon form av postkorgshantering. Hit kommer 
provsvar, remisser/svar och uppgift om patienter som tagits över från 
annan avdelning. Innehållet bör kunna vara vårdgivarkategoristyrt. Vem 
som helst med behörighet bör kunna ta hand om ärendet men svaret bör 
även hamna i ansvarig vårdgivares individuella vidimeringskö. 

 

k Funktion bör finnas för planering och dokumentation av återkommande 
behandlingar knutna till en inledande vårdkontakt. T ex patienter som går 
hos sjukgymnast eller kommer till mottagningen för 
cystostaticabehandlingar. 

5.3.1

1.1.3  Omvårdnadsfunktioner  
a Det bör vara möjligt att ta fram aktuella omläggnings-, injektions-, 

infusions- samt andra läkemedelslistor och checklistor för enskilda 
patienter. 

 

b Uppgifter som ligger till grund för vårdtyngdsmätning bör kunna 
registreras och bearbetas. 
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1.1.4  Paramedicinska funktioner  
a Det bör i systemet finnas möjlighet att nå hemprogram med instruktioner, 

tex [sic!] rörelsebanker och träningsprogram. 
 

1.1.5  Arkivfunktioner  
a Systemet bör ha funktioner för att överföra information till annat 

lagringsmedium. Då informationen "avtappas" från systemet skall det ligga 
referenser i journalsystemmodulen som ger upplysning om var 
informationen kan återfinnas. 

 

b Det bör i systemet finnas en bevakningsfunktion som automatiskt överför 
information till annat lagringsmedium om journalen inte varit aktuell under 
viss förutbestämd tid. 

 

c Senast vid avtappning till annat medium bör information kunna 
konverteras till standardiserat och arkivbeständigt lagringsmedium. 

 

1.1.6  Beslutsstödssystem  
a Systemet skall finnas integrerat med journalsystemet och därmed ett 

interaktivt stöd för beslut. 5.3.2
b Fristående modul som journalsystemet kan hämta information ur. 

 

1.1.7  Hypertext  
a Hypertextmöjlighet dvs att i fri text kunna "klicka" på enskilda ord och få 

ytterligare uppgifter t ex från ordbok, metodbok, bild eller video. 
 

1.1.8  Hjälp- och varningsfunktioner 7.3.2
a Det bör i systemet finnas möjlighet att nå/få tillgång till metodbok och 

patientinstruktioner. 
 

b Systemet skall kunna hantera patienter utan personnummer.  
5.3.2

c Reservnummer bör kunna utnyttjas då patientens identitet inte är känd. 
Systemet bör ha funktioner för att koppla ihop reservnummer med 
personnummer, om sådan koppling önskas. 

5.3.2

d Systemet bör automatiskt ge användaren upplysning då patientens 
upplysning om att bearbetning pågår t ex att utskrift sker. Om bearbetning 
beräknas ta längre tid än 3 sekunder bör symbol visas. Om bearbetning ej 
kan slutföras bör felmeddelande visas. 

 

e Varningsfunktioner skall finnas enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSF 
(M) 1982:8 om markering av intolerans och allvarlig överkänslighet mot 
läkemedel. Se vidare under rubrik säkerhet/sekretess. 

 

f Avvikande värden bör automatiskt kunna indikeras av systemet. Vid 
acceptans skall markering synas vid utskrift eller vid lagring på annat 
medium. Se vidare under rubrik säkerhet/sekretess. 

 

g Det bör i systemet gå att manuellt sätta varning vid restriktion eller 
förbehåll. 

 

h Markering med "observandum" bör kunna anges ex vis viktiga medicinska 
fakta, viktiga omgivningshygieniska fakta och viktiga sociala fakta. 
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i Systemet bör tillåta att en vårdgivare markerar en text som dold för andra 
än den är avsedd för, denna bör kunna styras till annan vårdgivare. 
Upplysning om att sådan information har översänts bör lagras i systemet. 
Mottagande vårdgivare bör göras uppmärksam på att information har 
mottagits, när journalen öppnats. 

 

j Mottagningsbevis bör finnas för ex vis ivägsända remisser, och bör 
automatiskt notera datum, tid och adressat. 

 

k Inkommen elektronisk remiss bör registreras.  
l Felmeddelanden bör presenteras direkt på skärmen.  

m Samtliga felmeddelanden bör vara på svenska. 
 

n Meddelanden av gemensam karaktär t ex från systemadministratör bör 
kunna visas rakt igenom applikationen vid in-/ut-loggning och under 
pågående arbete. 

 

o Felaktigt givet kommando eller felaktig inmatning/registrering bör ej ge 
upphov till låsning eller systemavbrott, men bör öppna relevant hjälptext. 

 

p Det bör finnas en uppslagstabell på giltiga sökord.  
q Larmfunktioner i samband med LPT/LRV 1)13 bör finnas.  
r Bevakning bör finnas på att ex vis vilka remisser som ej besvarats inom av 

remittenten angiven tid. 
 

s Funktion bör finnas i systemet som upplyser om att användaren försökt 
registrera ett orimligt värde. Därvid bör referensvärden/gränsvärden 
presenteras. Forcering bör vara möjlig. 

 

2 Användargränssnitt 
Gränssnitt människa-maskin vilket omfattar: 
Det som användaren ser på skärmen, använder i sitt arbete och kan göra. Det innefattar även 
det som användaren påverkar, upplever och reagerar på.  
 
Användargränssnittet är också skrivbordet dvs hur man når applikationen/programmet. 
Hjälpfunktioner och användardokumentationen med tillhörande utbildning. 
Användargränssnittet ska vara sådant att man undviker misstag och säkrar 
informationshanteringen och åtkomsten. Användargränssnittet skall tillåta att man arbetar 
effektivt utan krångligheter och osäkerhet om var man befinner sig i applikationen.  
 

2.1 Skärmpresentationsteknik 

2.1.1  ”Skrivbord”  
a Systemet bör tillåta att flera fönster kan vara öppna samtidigt på samma 

patient. Patientens identitet skall tydligt framgå i varje informationsmängd.  

2.1.2  Grafik, färg, bild, ljud  
a Patientjournalens olika delars omfattning bör kunna åskådliggöras.  
b Användargränssnittet bör vara baserat på grafisk fönsterteknik. 

5.3.1
                                                 
13 Lagen om psykiatrisk tvångsvård/Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård. 
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c Det bör gå att lagra enstaka bilder i journalmodulen t ex på patient.  
d För att kunna visualisera var en förändring sitter bör det i systemet finnas 

funktioner för att visa schabloner över människokroppens olika delar. I 
dessa bör markeringar kunna göras som därefter sparas. 

 

e Det bör gå att visa videosekvenser via patientjournalsystemet.  
f Det bör gå att ta in och återge olika ljud i systemet t ex fosterljud.  

g Till varje term bör det gå att knyta bilder.  
h Användargränssnittet bör utformas så att det kan användas av färgblinda. 

5.3.1
i Etablerade ikoner bör användas och i övrigt vara lättförståeliga med 

automatisk förklarande text.  

2.2.1  Systemstruktur inom användargränssnittet  
a Förflyttningsmöjligheter inom och mellan filer/fönster/detaljer.  
b Det bör vara möjligt att enkelt förflytta sig mellan specifika funktioner 

eller fält i journalens olika delar utan att vara bunden av stegvisa 
förflyttningar upp och ned i en trädstruktur. 

5.3.2

c Funktion bör finnas som möjliggör direktförflyttning inom en patients 
journal, t ex kunna "hoppa" till specifik funktion eller fält. 5.3.2

d Snabbvalsfunktion bör finnas för att nå annan modul för aktuell patient, 
tex [sic!] kassa bokning etc. 

 

2.3 Presentation av information 

2.3.1  Sammanställningar och översikter  
a Information bör kunna presenteras i kronologisk eller omvänd kronologisk 

ordning, i en följd och för patientens samtliga vårdtillfällen. 
 

b Informationen bör kunna presenteras käll- eller problemorienterat. 
5.3.2

c Från bilder/översikter bör det finnas möjlighet att ta fram 
detaljinformation. 

 

d Systemet bör automatiskt kunna generera ett epikrisunderlag.  
e Olika typer av översikter för t ex personalkategori och patientkategori bör 

kunna presenteras flexibelt. 
 

f Information bör kunna sammanställas och presenteras per sökord.  
g Det bör gå att använda sig av brutna tidsaxlar för att öka överskådligheten, 

t ex i lab listan [sic!], längd och viktanteckning och/eller kaloriintag. Det 
bör tydligt framgå att tidsperioden är bruten. 

 

h Möjlighet att välja omfattning av informationsmängd bruten på 
vårdgivarkategori och/eller per angiven tidsperiod bör finnas. Det bör klart 
framgå att mer information finns att tillgå. 

 

i Diagnos skall kunna anges i klartext och kod, med uppgift om t ex 
huvuddiagnos, bilddiagnos etc. 5.3.2

j Det bör vara möjligt att kunna markera diagnosen med vissa egenskaper 
tex [sic!] preliminär, enkelsidig, högersidig, vänstersidig etc.  

k Systemet bör medge att vidhängande klartext till diagnoskoden bör kunna 
redigeras vid registrering per patient. Både kod och klartext bör lagras. 
Grundregistret skall inte ändras. 
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l Journalsystemet bör kunna visa historik över tidigare och aktuella 
läkemedel inkluderade telefonrecept och annan vårdgivare. 

 

m Kumulerad dos bör visas med angivande av maxdos.  
n En avslutad behandlingsserie bör presenteras, särskilt i den kronologiska 

översikten. 5.3.2

2.3.2  Läsa e-journalen  
a Den som läser i en journal bör tydligt uppmärksammas på att, när så sker, 

annan person samtidigt skriver i journalen.  

2.4 Datafångst 

2.4.1  Datafångstteknik  
a Kommandon och inmatning via valbara listor bör kunna utföras valfritt 

med pekdon eller tangenter. 5.3.2
b Scanningsfunktion bör finnas för inläsning av bild och text som bild.  
c Inläsning bör kunna ske med hjälp av streckkoder.  
d Kort med magnetrand.  
e Chipkort.  
f Optiska kort.  

g Röstinmatning.  
h Penndator.  
i Systemet bör möjliggöra digital diktering, diktat bör kunna lagras och 

spelas upp. 
 

j Det bör vara möjligt att registrera information via handdator, som sedan 
automatiskt överför informationen till patientjournalen on-line.  

k Användarna bör själva kunna designa "sina" inmatningsmallar. Funktionen 
bör kunna användas både när systemet levereras och fortlöpande då 
systemet tagits i drift. 

 

l Vårdadministrativa åtgärder såsom remiss, receptförskrivning och 
sjukintyg mm bör generera en automatisk anteckning under aktuellt sökord 
i aktuell journalanteckning. Denna automatanteckning bör sedan enkelt vid 
behov kunna kompletteras eller förtydligas. 

 

m Systemet bör kunna hämta uppgifter från register, såsom apotekens 
varuregister, FASS, befolkningsregister, diagnosregister etc. 5.3.2

n Det bör vara möjligt att lägga upp textsträngar kopplade till koder som kan 
anropas vid t ex fritextskrivning. Dessa strängar bör vara editerbara. 
Strängarna kan vara både generella och/eller personliga. 

 

o Uppgifter som redan finns i systemet eller kan hämtas från andra system 
bör inte behöva registreras på nytt.  

p Det bör finnas en funktion i systemet som möjliggör att viss information 
automatiskt sätts av systemet t ex datum. Dessa värden ska kunna ändras. 5.3.2

q Möjlighet bör finnas att hantera olika meddelandeformat såsom EDI, 
EDIFACT m m. 

 

r Möjlighet bör finnas att hantera olika dokumentbeskrivningsformat för 
tex [sic!] arkivering exempelvis ODA/ODIF, SGML. 

 

s Systemet bör kunna hantera olika filformat t ex RTF.  
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t Olika typer av databasfrågespråk bör kunna hanteras såsom SQL.  

2.4.2  Ordbehandlingsfunktion  
a Enkla ordbehandlingsfunktioner bör vara en integrerad del av systemet.  
b Byte av typsnitt bör undvikas. Bör endast kunna göras av 

systemadministratör och vara generell för enheten. 
 

c Kopierings- och klistringsfunktion får endast kunna användas inom samma 
journal. 

 

d Funktioner för stavningskontroll inklusive medicinsk terminologi bör 
finnas tillgängliga i systemet. 

 

e Symboler och specialtecken bör finnas.  

2.5 Mallar och blanketter 

2.5.1  Brev- och blankettmallar  
a Systemet bör innehålla blankett-, brev-, arbets- och stödmallar t ex för 

dödsbevis. Dessa bör kunna skrivas ut på vitt papper. 
 

b Systemet bör kunna framställa dokument som bygger på Spris 
grundjournalkoncept. 

 

c Till varje term bör det gå att skapa en mall, dvs en inmatningsbild med 
valfritt antal, fasta inmatningsfält för de till termen hierarkiskt 
underordnade, kopplade termerna. Sökning bör kunna göras på den 
överordnade termen, såväl som på vart och ett av de underordnade. T ex 
termen "blod-status" genererar en inmatningsbild med inmatningsfält för 
var och ett [sic!] av de ingående analyserna, vilka var för sig är sökbara 
termer. 

 

2.6 Utskrifter 

2.6.1  Utskrifter  
a Utskrifternas längd bör inte vara förutbestämda i journalmodulen utan vara 

flexibelt [sic!], t ex hela journalen, valda delar, lab- och läkemedelslista m 
m. 

 

b Utskriften bör kunna avbrytas med ett enkelt kommando. 
 

c Datum, tid, vem som är ansvarig (dvs vem som svarat för menprövningen), 
vem som begärt utskriften, vad som överförts samt vem som är mottagare 
av utskriften, bör automatiskt registreras i journalen. På utskriften bör 
ovanstående presenteras. 

 

d Patientjournalmodulen bör stödja funktioner för utskrift av etiketter. 
 

e Etiketter och andra dokument bör kunna förses med streckkoder 
innehållande patientens identitet, organisatorisk tillhörighet etc.  

f Utskrift bör kunna göras till skärm, papper och annat lagringsmedium. 
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3 Utdata och datafångst för verksamhetsuppföljning 
Den elektroniska patientjournalen medger återsökning av information för en enskild patient, 
grupp av patienter eller problem/diagnos. Med hjälp av en sk rapportgenerator kan data under 
varje term eller begrepp extraheras ur databasen och flexibelt avgränsas och grupperas efter 
aktuellt behov. Till skillnad mot pappersjournalen sker denna återsökning snabbt och med 
ringa resursförbrukning. Återsökning kan ske för beslutsstöd, kvalitétssäkring [sic!] eller 
verksamhetsuppföljning på operativ nivå. Samma grundinformation kan även, i avidentifierad 
form, nyttiggöras på ledningsnivå eller strategisk nivå. 
 

3.1 Datafångst för verksamhetsuppföljning 

3.1.1 Vilka data är bearbetningsbara  
a I vissa formulär/bilder bör det vara möjligt att markera vissa 

informationsmängder som obligatoriska. I dessa fält är det tvingande att 
registrera data. 

 

3.1.2 Selektion av data  
a Det bör vara möjligt att lägga upp individuella vårdplaner och att sedan 

följa upp resultat per patient, process etc.  

3.2 Uttag och uttagsverktyg 

3.2.1 Rapportgenerator och standardrapporter  
a Systemet bör ha en s k rapportgenerator, som ger möjlighet att söka på 

flera kriterier/sökord samtidigt.  
b Rapporter bör kunna genereras under pågående drift utan att påverka 

systemets prestanda.  
c Sökmallen bör redovisas som bilaga till begärd/framtagen rapport. 

 
d Det bör gå att lagra de definierade utsökningskriterierna för 

återanvändning vid ett senare tillfälle. Rapporterna bör kunna ges 
begripliga namn. 

 

e Fördefinierade standardrapporter bör levereras med journalmodulen. 
 

f Uppföljning av behandlingar och behandlingsresultat per patient bör kunna 
ske genom åtkomst av patientdatabasen med hjälp av en rapportgenerator. 
Härvid bör samma behörighetskontroll ske som vid användande av 
patientjournalmodulen. 

 

g Systemet bör tillåta utnyttjande av olika typer av 
skatningsskalor/resultatskalor [sic!].  

3.2.2 Kostnadssummering per patient och vårdtillfälle  
a Behandlingar/åtgärder bör kunna definieras och registreras samt tidsåtgång 

per behandling/åtgärd. Tidsåtgången bör kunna sammanställas per 
patient/åtgärd/diagnos. 
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3.3 Export/import från externa register 

3.3.1 Export-/importfunktion  
a Det bör vara möjligt att exportera data (filöverföring) till andra moduler, 

system och program enligt gällande regler, under beaktande av gällande 
lagar, föreskrifter och förordningar. 

 

b All information som exporteras skall kunna avidentifieras. 
 

3.4 Universella register 

3.4.1 Klassifikationssystem/kodregister 7.3.1
a Det får inte finnas några begränsningar i antalet koder som kan registreras 

i systemet.  
b Det får inte finnas några begränsningar i antalet positioner som kan 

reserveras för diagnoskoden i systemet, detta för att egen detaljering av 
koder bör medges. 

 

c Olika etablerade kodregister, till exempel ICD, ICIDH [Aktuell 
benämning är ICF], SNOMED bör kunna implementeras i systemet. 5.3.2, 

7.3.2
d Det bör vara möjligt att i systemet lägga in "egna" lokala klassifikations- 

och kodregister.  
e Systemet bör kunna utnyttja allmänt tillgängliga register, adresskataloger 

etc. 5.3.2
f Läkemedel som ej finns med i ATC-register t ex licenspreparat, 

extempore, beredningar och nyregistrerade preparat bör kunna hanteras.  
g Det bör vara möjligt att få ett lokalt register rekommenderat preparat som 

ändringsbart förslag vid registrering. 5.3.2
h Det bör finnas en funktion som gör det möjligt att lägga upp ett eget 

register över ofta använda läkemedel med styrka, beredningsform etc.  

3.4.2 Nationella termdatabaser  
a Begrepp, termer och sökord bör ha sitt ursprung i en nationell databas som 

bör kunna härbärgeras helt eller delvis i systemet. Uppdatering till senare 
versioner av den nationella databasen bör vara möjlig. 

5.3.2, 
7.3.1

3.4.3 Folkbokföringsregister  
a Patientidentitet som registreras i journalsystemet bör automatiskt 

kontrolleras mot befolkningsregister eller patientregister. 7.3.1
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4 Laglighet inklusive sekretess 
Riktlinjer om vilka delar som skall vara obligatoriska i en patientjournal finns i 
patientjournallagen § 3 och i ett antal föreskrifter utgivna av Socialstyrelsen.14 
 

4.1 Allmänt om laglighet 

4.1.1  Lagar och förordningar som skall följas 7.3.1
a Datalagen SFS 1973:289, 1992:446  
  Sekretesslagen SFS 1980, 1989:713, 1991:246, 1992:890  
  Patientjournallagen SFS 1985:562  
  Arkivlagen SFS 1990:782  
  Arkivförordningen  
  Socialtjänstlagen  
  LSS lagen om stöd och service  
  Datainspektionens föreskrifter, allmänna råd  
  Socialstyrelsens föreskrifter /SOSF 1982:8)  
 För patientjournallagen 1993:20  
  Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763  
  Tryckfrihetsförordningen 1991:1500, SFS 1994:1476  
  Allmänna läkarinstruktionen  
  Riksarkivets författningssamling  

4.2 Patientjournallagen 

4.2.1  Göra ändringar i patientdata enligt lagen 7.3.1
a Förstörelse av hel eller viss del av journal (inklusive säkerhetskopia och 

kopior) skall kunna göras enligt de legala krav som föreligger. 
Förstörelsen skall kunna verifieras. 

 

4.2.2  Fullgod signeringsrutin 7.3.1
a Systemet skall innehålla en funktion för signering. 

5.3.2
b Systemet skall ge möjlighet till kontrasignering för vissa typer av data, t ex 

epikris (en ytterligare signerande person tar ansvar för samma anteckning).  
c Det bör även finnas möjlighet för vidi-markering ("vidi"=jag har sett). 

 
d Systemet bör tillse att medicinsk information signeras med påminnelse till 

den som är ansvarig för registreringen. Det skall även gå att ta fram en 
översikt över de olika typer av anteckningar som väntar på 
signering/kontrasignering/vidi-markering. 

 

e Om signering inte sker under viss tid bör möjlighet finnas att låsa texten 
automatiskt.  

                                                 
14 Fullständig text finns på sidan 69 i Spri-rapport 473. 
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f Det skall tydligt framgå om journalinformationen är signerad, låst eller 
öppen (och osignerad). 5.3.2

g Radering eller ändring av låst eller signerad text skall markeras på skärm 
och utskrifter och alla tidigare versioner skall vara återsökbara dvs det bör 
finnas adekvat versionshantering. 

 

h Signeringsfunktionen måste tydligt göra personen medveten om att man 
tar ansvar för innehållet.  

i Signering bör kunna ske med hjälp av en digital signatur och användarens 
aktiva kort.  

j Vidimering/signering av laboratoriesvar, läkemedelsordinationer och 
delning av läkemedel bör kunna göras i "block" eller enskilt per patient. 
 

 

4.3 Sekretesslag 

4.3.1  Behörighetskontrollsystem 5.3.2, 
7.2.1, 
7.3.1

a Systemet skall ha ett behörighetskontrollsystem som omfattar: 
• Identifiering och autenticering av uppgiven identitet. 
• Åtkomstkontroll till systemresurser inkl lagrade data. 
• Loggning av aktiviteter på såväl aktuella som inaktuella data. 

 

b Behörighetskontrollsystemets funktion skall vara flexibel för att kunna 
möta förändringar i lagstiftning och/eller förändringar av organisationen. 
Möjlighet skall finnas att behandla ett helt sjukhus som verksamhetsenhet 
för journal, alternativt uppdelat på mindre enheter. 

 

c Systemet skall arbeta med identifierare (användarnamn) som garanterar en 
unik identifiering av användare också efter lång tid.  

d Identifieraren bör omfatta fullständigt namn och helst personnummer. 
 

e Systemet skall kunna hantera titel-, kategori- och namnbyten på personal, 
sk versionshantering skall finnas i systemet.  

f En kortare form av användar-ID kan användas i många delfunktioner med 
det måste vara möjligt att ta fram en referens till det fullständiga ID-
begreppet. 

 

g Det bör på ett enkelt sätt gå att byta användar-ID utan att "logga in" från 
början. Det vill säga att om systemet startats och alla tabeller är öppnade 
bör inte omstart av systemet behöva ske vid byte av användare. 

 

h Den uppgivna identiteten skall autenticeras (äkthetsprövas) med en för 
förhållandena i övrigt tillräckligt säker metod.  

i Autenticering bör kunna göras med aktiva (smarta) kort och stark 
autenticering med kryptografisk metod (RSA). 
 
En europeisk standard för detta är under utveckling. Temporärt bör ASL 
specifikationerna framtagna under statskontorets Allterminalprojekt 
användas. Dessa har kompletterats till en specifikation för ett svenskt 
elektroniskt ID-kort. Kan erhållas från föreningen Säkrad Elektronisk 
Information i Samhället, SEIS. 
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j Om stark autenticering används bör systemet möjliggöra endast en 
inloggning. 
 
Det lokala systemet/arbetsstationen ska ge stöd för säker identifiering i 
alla olika delfunktioner, operativsystem såväl som DVD-applikationer men 
också till olika måldatorer man kommunicerar med. 

 

k Om autenticering med lösenord används bör den europeiska standarden för 
detta följas.  

l Lösenord bör med tvång bytas med bestämda mellanrum. 
 
Medical Informatics - Secure User Identification for Health Care: 
Management Functionality Class (CEN/TC 251/WG6N 95-022). 

 

m Komplexa system bör kunna hantera en distribuerad 
behörighetsadministration med central kontroll via speciella 
behörighetsservers. 

 

n Systemet bör tillåta forcering av de normala behörighetsreglerna inom 
vissa gränser. 
 
Endast användare som är säkert identifierade och registrerade med någon 
form av behörighet som ger rättighet till en sådan utökning vid en 
deklarerad nödsituation bör få göra detta. Utnyttjande av funktionen bör 
generera ett meddelande direkt till ansvarig behörighetsadministratör och 
särskilt markeras i loggning och patientjournalen. Systemet bör 
säkerställa att meddelande om sådan undantagssituation kvitteras av 
ansvarig behörighetsadministratör. 

 

4.3.2  Sekretessnivåer 7.3.1
a Det skall gå att känslighetsklassa samtliga informationsmängder i 

databasen.  
b Grundklassning av känslighet bör kunna ske i en katalog över 

objektklasser/sökord eller i en termkatalog innehållande attribut som kan 
åsättas enskild patient. 

 

c Känslighetsklassning för viss informationsmängd bör kunna ändras vid 
lagring i databasen.  

d Det bör gå att styra känslighetsklassningen för en enskild patient. 
 

e Det bör gå att styra tillgången till information så endast vald/valda 
vårdgivare får tillgång till den, t ex information lämnad i största 
förtroende. 

 

f Att känslighetsklassificera innebär att för vissa grupper av användare 
kommer informationen att filtreras vid återsökning och presentation. Att så 
sker bör användaren göras medveten om, utan att för den skull känslig 
information röjs. 

 

g Det bör gå att klassificera data på andra sätt, t ex som lokal/global 
information. Den lokala är tillgänglig inom den lokala enheten, den 
globala är tillgänglig för en mängd enheter. 
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5 Säkerhet 
Med säkerhet avses i detta sammanhang e-journalsystemets inbyggda informationssäkerhets-
funktioner. 
 

5.1 Funktionsskydd 

5.1.1  Åtkomstkontroll 5.3.2, 
7.2.1,

7.3.1
a Åtkomstkontrollen bör omfatta såväl operativsystem som 

databashanterare och applikationer.  
b Systemet skall omfatta ett sådant skydd som gör åtkomstkontroll 

meningsfullt. 
 
OS och hårdvara sätter vissa gränser för vad man kan uppnå i form av 
åtkomstkontroll. En vanlig MS-Dos PC ger t ex inte ett bra skydd men 
kan kompletteras på olika sätt med t ex kryptering för bootskydd, 
hårdvarulås m m. 

 

c Åtkomstkontrollen skall omfatta samtliga resurser, inte bara 
dataåtkomst. (Särskilt viktigt är att observera möjligheter till kopiering 
på diskett, använda kommunikationsnät och skrivare). 

 

d Systemet skall möjliggöra en tillräckligt differentierad åtkomst till olika 
funktioner och lagrade data i systemet för olika användare. Varje enskild 
informationsmängd måste vara sekretessklassad. 

 

e Möjlighet bör finnas till kombination av gemensam resp. uppdelad 
journal så att vissa delar kan vara gemensamma, t ex varningslista.  

f Varje användare skall få tillgång till de funktioner och den information 
som denne behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

g Användare som behöver ha tillgång till informationssystemet på ett 
likvärdigt sätt, bör kunna sammanföras till en kategori/roll med samma 
rättigheter för att underlätta behörighetsadministrationen. 
 
Med kategori kan menas en generell personalgrupp typ läkare, 
sjuksköterska etc inom en enhet men kan också vara ett mer avancerar 
rollbegrepp, se nedan. 

 

h Systemet bör kunna hantera definition av rättigheter både på nivån 
enskild användare och på nivån kategori/rolltillhörighet.  

i Systemet bör automatiskt släcka skärm och kräva ny autenticering med 
kort eller lösenord efter en fördefinierad inaktivetetsperiod.  

j Systemet bör automatiskt logga ut efter en längre fördefinierad 
inaktivitetsperiod.  

k Systemet bör tillåta att en användare som kommer tillbaka efter forcerad 
utloggning, kan komma tillbaka till tidigare läge utan att databasens 
integritet hotas. 

 

l Separation av olika säkerhetsdomäner med Routers som tillåter kontroll 
av accesslistor bör finnas. För Internet-anslutning krävs speciella krav  
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(brandväggar). 
m Fiberkablar för alla stamnät och alltid när kontrollen över kablage kan 

anses tillfredställande.  
n Patientens samtycke till utlämnande av information skall dokumenteras. 

Då utlämnade av information sker skall omfattning, tidpunkt, ansvarig 
och adressat automatiskt registreras. 

 

5.1.2  Driftsäkerhet 5.3.2, 
7.3.1

a Systemet bör ha funktioner för skydd mot nätspänningsstörningar. 
 

b Systemet bör kunna drivas en kortare tid utan allmänt nät. 
 

5.2 Informationsskydd 

5.2.1  Dataskydd 5.3.2, 
7.3.1

a Samtidig skrivning/uppdatering i samma logiska del bör ej vara möjlig. 
 

5.2.2  Loggfunktion 5.3.2, 
7.3.1

a Systemet skall logga alla användningar (dvs inloggning av behörig 
användare i DVD-systemet) med start- och sluttid.  

b Loggning av aktiviteter bör kunna styras avseende vilken enhet, 
kategori, roll, tidsperiod eller funktion som omfattas.  

c Loggning bör kunna styras avseende unik patient. 
 

d Systemet bör kunna logga vilken del av en databas som berörts av 
läsning respektive skrivning.  

e Systemet skall automatiskt registrera vem som läst patientinformation, 
per patient, med uppgift om användar-ID, datum och tidpunkt.  

f Verktyg för uppföljning av logg bör finnas. 
 

g Innehåll i loggar skall inte kunna ändras eller raderas utan att utskrift till 
papper först skett. Uppgift om att utskrift skett skall loggas.  

h Transaktionsloggar jämte back-up bör kunna raderas vid rivningsbeslut. 
 

5.2.3  Krypteringsfunktion 5.3.2, 
7.3.1

a DVD-information bör alltid vara krypterad när den kommuniceras 
utanför en säker fysisk domän.  

5.2.4  Back-up 5.3.2, 
7.3.1

a Systemet bör säkerställa att back-up-kopior på databaser tas regelbundet. 
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5.2.5 Kvalitétsskydd [sic!] 5.3.2, 
7.3.1

5.2.4 a[sic!] Systemet bör tillåta validering mot inlästa register. 
 

5.2.615 Arkivering 5.3.2, 
7.3.1

 • Patientdata som förs och lagras med hjälp av datorer ska ha en 
tillfredställande beständighet, enligt riksarkivets direktiv. 

• Arkivdata ska kunna tillgodose. 
• Rätten att ta del av allmänna handlingar. 
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
• forskningens behov. [sic!] 

 

5.2.716 Arkivering av patientdata i ISO-standarden SGML/XML-
format. 

5.3.2, 
7.3.1

 För detta fordras att: 
• patientjournalen följer den standardiserade strukturen enligt 

ENV 12265 (se referensarkitektur, Spri rapport 313, 1998), 
• i e-journalsystemet byggs in en SGML/XML-omvandlare 

(parser), 
• vidinerade [sic!] patientdata arkiveras i en arkivfil i 

SGML/XML-format. 

 

5.2.817 Arkivfilen förvaras på CD-ROM skivor eller motsvarande 
enligt ”Riksarkivets förordningar för långtidsförvaring på 
databärare”. 

5.3.2, 
7.3.1

5.3 Bevakningsrutiner 

5.3.1  Bevakning 5.3.2, 
7.3.1

a Då journalinformation skrivs ut på papper, bör det klart framgå på 
utskriften om informationen är signerad eller inte.  

6 Kommunikation 
Användarkraven som anges i 6.1 är övergripande krav som standardiserad kommunikation för 
alla behov samt en antydan om att kunna veta var information finns i andra databaser än den 
egna. 
 
I och med utveckling mot en nätverkande hälso- och sjukvård och tillika en 
informationsteknik som är nätverkande (Web-koncept) tillkommer krav som systemen måste 
uppfylla. Dessa, som är utredningsgruppens, anges i punkterna 6.2-6.x. 

                                                 
15 Detta krav har infogats i examensarbetet enligt direktiv i Spri-rapport 473,  s 54. 
16 ibid. 
17 ibid. 
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6.1 Informationsutbyte, informationssamband 

6.1.1  Utnyttjande 5.3.2
a Systemet bör kunna utbyta information elektroniskt med andra 

moduler/system, såsom öppen- och sluten-, sjukhusvård, primärvård, 
primärkommunal vård, cancerregister, SoS, F-kassa och tandvård. 
Överföringen bör ske enligt gällande standarder. 

7.2.1

b Möjlighet bör finnas i journalsystemet att ha ett "pekarregister" till t ex 
röntgenbilder, foto och audiogram.  

7 Dokumentation av systemet 
En dokumentation som den vanliga användaren enkelt kan utnyttja är ett mycket viktigt krav. 
Det bästa är om dokumentationen finns i systemet så att varje användare kan hitta en 
uppdaterad version när behov uppstår. Hit hör också bra utformade hjälpfunktioner. Om dessa 
är bra minskar utbildningsbehovet. 
 

7.1 Användar- och tekniska beskrivningar av systemet 

7.1.1  Dokumentation  
a Systemet bör vid leverans innehålla en utbildningsdatabas i normalmiljö, 

med tillhörande tillgängliga och pedagogiskt utarbetade instruktionsböcker 
på svenska. 

 

b Systemet bör vara uppbyggt på ett sådant sätt att det är så självinstruerande 
som möjligt. Tydlig vägledning bör finnas via synliga knappar, samt via 
logiska åtgärder. 

 
 
 

c Systemet bör innehålla ett interaktivt stöd som kan användas i 
utbildningssyfte.  

d Installationsanvisning skall finnas på svenska.  
e Instruktionsbok (ej beskrivning) skall finnas på svenska samt på hjälpfil i 

systemet.  
f Ett felsökningsavsnitt bör ingå i användardokumentationen.  

g Felsökningsschema med klara förklaringar inklusive förslag på formulär, 
funktion och fältnivå.  

h Beskrivande uppslagsbok bör finnas i systemet.  
i Hjälpfunktioner på svenska bör finnas tillgängliga på såväl formulär, 

funktion och fältnivå.  
j Användaren bör vägledas interaktivt genom en funktion.  

k Användaren bör kunna skapa egen handledning med utgångspunkt från 
applikationens hjälpsystem som även bör kunna skrivas ut på papper.  

l Möjlighet bör finnas för varje enhet att lägga upp specifik hjälp t ex 
metodbeskrivning.  

m I driftsdokumentationen bör framgå hur man t ex lägger in fasta grunddata.  
n I den tekniska beskrivningen bör det framgå hur t ex tillbehörsutrustning 

kopplas till systemet.  
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o Datamodellen bör beskriva objekt och termer som förekommer i systemet.  
p Det bör i systemet finnas möjlighet att lägga in metodbok och 

patientinstruktioner.  

S.1 Specifika krav på patientadministrativa funktioner 
"Vård-PAS" 
Ett processtödjande patientjournalsystem omfattar som en integrerad del även funktionalitet 
för hantering av patientnära administrativa data. För att kunna skapa en sammanhållen 
vårdepisod över organisatoriska gränser är det en förutsättning att systemet innehåller 
kraftfulla funktioner för ankomstregistrering, kassa, bokning/kallelse och att en gång fångade 
data och skapad information kan kommuniceras till alla behöriga intressenter i vårdepisoden. 
De patientadministrativa funk-tionerna [sic!] i systemet ligger också till grund för extraktion 
av data till faktuirering [sic!] och resultatuppföljning av vårdepisoden. De listade kraven gör 
inte anspråk på att tillfullo täcka all tänkbar funktionalitet inom området patientadministration 
men kan tillsammans tänkas utgöra en bas för ett system som utvecklas i riktning mot ett 
vårdepisodinriktat och processtödjande system. 
 

1.1 Patientregistrering  
a Systemet bör kunna hantera anonyma patienter utan personnummer. 

5.3.2
b Reservnummer bör kunna utnyttjas då patientens identitet inte är känd. 

Systemet bör ha funktioner för att koppla ihop reservnummer med 
personnummer. 

5.3.2

c Dubbelregistrering bör inte förekomma. 
5.3.2

d Om patient-ID anges i journalsystemet bör kontroll automatiskt göras mot 
patientregister och befolkningsregister. 5.3.2

e Systemet bör medge sammankoppling av information på "gammal" och ny 
identitet.  

f Möjlighet att korrigera, länka och slå samman ett eller flera befintliga ID-
begrepp med bibehållen historik bör finnas.  

g Systemet bör innehålla funktioner för skydd av enskild persons identitet. 
Viss identitet bör kunna spärras så att bara personer med särskild 
behörighet har åtkomst till informationen. Patienten bör undantas från 
funktioner för samordning med kunna tas med i utdata och vissa rapporter. 

 

h En patient bör internt i systemet identifieras med ett fristående ID-begrepp. 
Mot användaren skall alltid personnummer användas, om det är känt. I 
annat fall bör reservnummer eller annan temporär identitet kunna genereras 
och användas. 

5.3.2

i Möjlighet bör finnas att radera eller markera ID-begrepp som ej giltigt, t ex 
vid felaktig registrering.  

j Möjligheter bör finnas att hantera tillstånd/medgivanden från patient t ex 
en patients tillstånd att lämna ut information om att han/hon befinner sig på 
en vårdenhet. 

5.3.2

k Möjlighet bör finnas till automatisk uppdatering av patientens 
grunduppgifter om förändring sker i motsvarande uppgifter i 
befolkningsregistret. Enskilda patienter alternativt specifik information bör 
kunna undantas. 

5.3.2
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1.2 Resursschema  
a För alla resurser bör resursschema kunna skapas.  
b Det bör gå att koppla en "notislapp" till resurser, t ex dagjour. Om notering 

finns bör detta tydligt framgå, i för uppgiften aktuella bilder. 
 

c Vid planering av tidboken bör bemanningsinformation från PA-system 
kunna utnyttjas. 

 

d Tidbok bör genereras utifrån upplagda veckoschema.  
e Stöd för skapande av veckoschema såväl utifrån mall som fri komposition 

bör finnas i systemet. 
 

1.3 Tidbok  
a En enhet bör kunna definiera vilka aktiviteter och vårdresurser som är 

bokningsbara, för den egna enheten utifrån definierade resursscheman. 
 

b Det bör vara möjligt att definiera och boka en sammansatt resurs, t ex 
läkare, sjuksköterska och viss lokal. 

 

c En bokningsbar aktivitet eller resurs i en tidbok bör kunna ha variabel 
tidsindelning, så att möjlighet finns att boka önskad tidslängd. 

 

d En enhet bör kunna bygga upp en tidbok, så vissa tider enbart bör kunna 
bokas av den egna enheten. Vissa tider bör vara bokningsbara av en 
specifik annan enhet och vissa bör fritt få bokas av alla enheter. I tidboken 
bör också generell utspärrning av tider kunna göras. Eventuella gjorda 
bokningar bör då fångas upp för ombokning. Överbokning bör vara möjlig 
i en redan fullbokad tidbok. 

 

e Det bör vara möjligt att se flera resurser samtidigt för en vald tidsperiod.  

1.4 Bokning  
a Det bör vara möjligt att utifrån bakgrundsdata (uppgifter i inkommande 

remiss, personuppgifter, tidigare journaldata) göra ett bokningsunderlag för 
senare bokning. Det bör också vara möjligt att ange en patients särskilda 
hjälpbehov t ex rullstol och tolk. 

 

b Patient-ID med personuppgifter bör kunna följa med från andra moduler i 
journalsystemet men även kunna presenteras i journalmodulen. 

 

c Bokning bör kunna ske från en inkorg där bokningsunderlag samlats upp.  
d Det bör finnas en sökfunktion för att kunna visa både tidigare och 

planerade besök för en enskild patient. 
 

e Det bör vara möjligt att kommunicera enskilda patientärenden mellan 
bokningsansvarig och vårdgivare via en bedömningslista. 

 

f Kontaktorsak bör kunna anges som val av fördefinierade alternativ men 
även förtydligas vid behov i en fritextruta som lätt bör kunna visas. 5.3.2

g Det bör vara lätt att ta fram bokningsunderlaget både för bokad tid och för 
angiven patient. 

 

h Det bör vara lätt att korrigera uppgifter i bokningsunderlaget.  
i Bokningsinitiativ, även för av- och ombokning, bör framgå.  
j Vid bokning bör det vara möjligt att boka direkt på ledig tid i schemat men 

även att låta bokningsfunktionen söka efter lämplig tid utifrån angivning 
önskemål. 
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k Vid preliminär bokning bör systemet kunna signalera om en eller flera 
vårdresurser är preliminärt överbokade, dvs fler bokningar till en viss 
period har gjorts än vad som kommer att finnas resurser till om någon typ 
av översiktlig planering gjorts. 

 

l Bokningsfunktionen bör kunna hantera väntelistor med olika grader av 
förtur. Det bör finnas möjlighet till allmän patientväntelista, väntelista för 
definierad grupp av patienter samt för enskild resurs/sammansatt resurs. 

 

m Det bör vara möjligt att vid bokning fritt välja från väntelistan.  
n Det bör vid ombokning vara möjligt att boka direkt eller att sätta patienten 

på en ombokningslista för senare bokning. 
 

o Det bör vara möjligt att avboka och omboka patienter i grupp.  
p Det bör vara möjligt att se antal tidigare ombokningar för enskild patient.  
q Flera planerade prestationer, arbetsmoment eller vårdresurser bör kunna 

sambokas, dvs ett antal tidböcker bör kunna matchas för att hitta möjliga 
samtidiga (eller med angivna intervall) tider. Sambokningen bör kunna 
göras så att den tidsmässigt optimeras ur patientsynpunkt. 

 

r Det bör vara möjligt att beställa prover inför besök. Vad som i förväg 
beställts/ordinerats bör framgå av besökslistan. 

 

s Möjlighet bör finnas till seriebokningar i en tidbok, t ex viss provtagning 
under 10 veckor med 1 veckas mellanrum. 

 

t Möjlighet bör finnas att samboka flera patienter på samma tid alternativt i 
sekvens. Samkallelse alternativt individuell kallelse bör kunna skickas ut. 
När man bokat flera patienter på samma tid bör det vara lätt att se samtliga 
namn. 

 

1.5 Patientkallelse  
a Patientkallelsen bör kunna utformas av enheten och kunna baseras på 

enhetsspecifika fasta texter, även med möjlighet att individuellt anpassa 
varje enskild kallelse. 

 

b Tilläggstext bör kunna registreras efter att kallelse skickats ut och visas, t 
ex på en mottagningslista. 

 

c Kallelsetyp bör kunna definieras och anges och lätt visas.  
d Kontaktorsak bör kunna anges som val av fördefinierade alternativ, men 

även förtydligas vid behov i en fritextruta, som lätt bör kunna visas. 
Bilagor till patientkallelse bör kunna registreras. 

 

e Vid bokning eller ombokning bör patientkallelse eller samkallelse kunna 
skickas ut av bokningsansvarig eller bokande enhet med möjlighet att styra 
när utskick till patient bör ske. Flera kallelser bör kunna skickas ut för 
samma bokning t ex då lokal ändras. 

 

1.6 Ankomstregistrering  
a Vid ankomstregistrering bör tidsstämpling ske. 

5.3.2
b Angivande av utförd identitetskontroll bör kunna hanteras i systemet.  
c Det bör gå att registrera akutbesök utan föregående bokning. Dessa besök 

bör läggas till dagens mottagningslista och lista över fullgjorda besök.  
d Om en patient kommer in akut bör kontroll kunna ske mot eventuella 

tidböcker, planeringslistor och väntelistor och en markering ges om 
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tidigare bokning finns. 
e Ankomstregistrering bör vara möjlig oberoende av betalningsfunktionen 

med möjlighet att i efterhand knyta gjorda betalningar av patientavgift till 
prestationen. 

 

f Ankomstregistrering av en grupp av patienter vars bokningar hör samman 
bör vara möjlig (obs fastställande av ID måste ske individuellt). 

 

g Det bör vara möjligt att få ut en lista över dagens gjorda besök där alla 
registrerade uppgifter finns med. 

 

h Vid utebliven patient bör systemet signalera med möjlighet att registrera 
orsak och eventuella åtgärder (telefonsamtal till patient, kontakt med 
ansvarig läkare m m). 

 

i Det bör gå att ta fram en lista på uteblivna besök. Uteblivet besök bör 
kunna visas vid en kommande bokning. 

 

1.7  Kassafunktion  
a I kassan bör det framgå vilken avgift patienten skall betala, genom att ange 

avgiftsgrundande uppgifter och förhållanden. 
 

b Innehavande dags datum bör generellt vara defaultvärde för tidsstämpling.  
c De default-värden som förekommer bör vara möjliga att ändra.  
d Kvitto och inbetalningskort bör skrivas med löpande nummer. Kontant 

eller kreditbesök vid det aktuella tillfället, bör kunna registreras och kvitto 
alternativt räkning skrivas ut. Inbetalningskort bör kunna skrivas ut med 
OCR-skrift. 

 

e Det bör vara möjligt med registrering både inom och utom AFL.  
f En betalning bör kunna registreras utan att fullständig ankomstregistrering 

har gjorts, inklusive betalning/räkning för uteblivet besök. 
 

g Systemet bör kunna hantera olika betalningsformer t ex kontantbetalning, 
faktura/räkning, högkostnadsskydd/frikort, betalkort on line. I tillämpliga 
fall bör faktureringsavgift kunna hanteras. Annan betalare än patienten bör 
kunna anges. Fritt val och husläkarlistning bör kunna hanteras. 

 

h Möjlighet bör finnas att hantera betalning för hjälpmedel och mat.  
i Kassafunktionen bör kunna hantera förhöjd taxa på avgiftsgrupp kopplat 

till veckodag och tid från almanackan. 
 

j Möjlighet att dölja viss information på patientkvitto t ex klinik bör finnas.  
k Kvitto, inbetalningskort, fakturakopia och intyg om vård bör innehålla 

uppgift om: 
• personnummer 
• namn 
• adress 
• besöksdatum 
• klockslag 
• besökt vårdgivarkategori dvs ersatt tjänst 
• klinik 
• betalsätt 
• avgift 
• eventuell faktureringsavgift 
• inom eller utom AFL 
• kvittonummer 
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• organisationsnummer 
• egenavgift 
• befriad från egenavgift 
• in- och utskrivningsdatum 
• frikort/ej frikort 
• ersättning från följeslagare 
• annan ersättningsmottagare 
• mottagningens telefonnummer 
• mottagningens adress 
• fakturanummer 
• förvaltning 
• resan påbörjad från 
• återresan skett till 
• med taxi/egen bil 
• utbetalningsdatum 
• vård meddelad på grund av fritt val 

l Det bör gå att ta ut en kvittokopia. Det bör framgå på detta kvitto att det är 
en kopia. 

 

m Det bör gå att söka kvitto på personnummer eller namn.  
n Utbetalning av reseersättning och parkeringsavgift bör kunna göras.  
o Återbetalning av erlagd patientavgift bör kunna göras oavsett vilken enhet 

vårdkontakten avser. Datum för och orsak till återbetalning, samt av vem 
den är gjord, bör framgå. 

 

p Daglig avstämning av kassa och periodisk redovisning vid valfri tidpunkt 
till centrala enheter med möjlighet till avisering till ekonomisystem bör 
finnas. 

 

q Stödfunktion för felsökning vid kassa-avstäming bör finnas.  
r Det bör finnas möjlighet att vid behov göra korrigeringar i 

betalningsunderlaget. Utförd ändring bör vara väl synlig vid 
kassaredovisning. 

 

s Fakturering bör kunna ske till valfri adress, behöver ej vara kopplat till 
patienten. Hantering av underlag för annan betalare t ex annan person än 
patienten (U-kvitto, debiteringsunderlag för utomlänspatient, dagvård och 
gruppvård) bör ingå. 

 

S.2 Specifika krav på dagligt vårdverktyg, DVV 
I ett för sjukhusvård anpassat patientjournalsystem utgör funktionalitet för stöd av 
omvårdnadsarbete en av förutsättningarna för att systemet skall ge stöd för 
sjukvårdsprocessen i sin helhet. Avdelningsvisa beläggningsöversikter med patientdata, 
vårdorsak, uppgifter om ansvariga vårdgivare, restriktioner/kommentarer mm gör såväl 
omvårdnadsarbete som patientadministration effektivare. DVV med rapportfunktion för de 
mätvärden som fångas under omvårdnadsarbetet och med funktioner för att upprätta, 
underlätta genomförande av och utvärdera vårdplatser bidrar till att omvårdnadsarbetet 
integreras i sjukvårdsprocessen och ökar tillgången till beslutsgrundande information i 
efterföljande cykler i processen. 
 



Kraven i Spri rapport 473 publiceras med tillstånd.  

98  

2.1  Dagligt vårdverktyg  
a Systemet bör ge grafisk presentation av mätvärden t ex fysiologiska. 

Variablerna bör kunna definieras lokalt och antalet variabler bör ej vara 
begränsat. 

 

b Det bör vara möjligt att generellt för enheten, för grupp av patienter eller 
för enskild patient välja ut de mätvärden som bör presenteras grafiskt. 
Urvalen bör kunna sparas som mallar. 

 

c De mätvärden som ej presenteras grafiskt bör kunna presenteras i klartext, 
(som siffror eller text) i kronologisk ordning parallellt med kurvbilden. Om 
flera värden för samma variabel registreras samma dag, bör man valfritt 
kunna visa dagens högsta eller senast uppmätta värde. Det bör framgå att 
fler värden finns och dessa bör lätt kunna visas. 

 

d Det bör finnas en vätskebalansfunktion. Denna bör, utifrån peroral och 
parenteral tillförsel, uppmätta förluster samt utifrån 
längd/vikt/kroppstemperatur beräknad perspiration insensibilis, presentera 
sammanställning av patientens vätskebalans. 

 

e Det bör finnas en funktion för registrering av infartskanyler, dränage och 
katetrar. Tidpunkt för insättande och uttagande och eventuella åtgärder 
däremellan bör kunna anges. 

 

f Det bör kunna registreras huruvida patienten är blodgrupperad eller ej. På 
sikt, med blodcentralen integrerad i systemet, bör patientens 
blodgruppering kunna överföras till patientjournalen och på ett säkert sätt 
utgöra transfusionsunderlag. Uppgiften bör synas globalt. 

 

g Det bör finnas en översikt över patienternas placering på avdelningen som 
visar: 

• Patientnamn 
• Patientens personnummer 
• Sängplats 
• Intagningsorsak 
• Kostval 
• Vårdlag 
• PAL (Patientansvarig läkare) 
• Kort kommentar (döv, käpp, tolk osv) 
• PAS (patientansvarig sjuksköterska) 

 

h Det bör vara möjligt att (i DVV eller beläggningslista) särskilt ange vilken 
kost patienten skall ha. Denna uppgift bör elektroniskt, avdelningsvis och 
avidentifierad, kunna överföras till centralkök eller motsvarande och 
därmed utgöra avdelningens matbeställning. 

 

i Placeringsöversikten bör kunna hantera patienter i inkö, säng, extrasäng, 
väntrum, korridor, dagvård, externt (t ex IVA). 

 

j Vårdlag inom enhet/avdelning bör kunna definieras med namn/beteckning 
och medelst färgmärkning. I beläggningslistan bör det gå att markera vilket 
vårdlag varje patient tillhör. 

 

k Det bör finnas påminnelseflikar för varje enskild patient i 
beläggningslistan. Olikfärgade markörer med fördefinierad betydelse bör 
finnas. Definitionen bör kunna göras lokalt på kliniken. 

 

l Ordinationer bör kunna signeras.  
m Dagligvårdverktyget bör stödja ett processorienterat arbetssätt och kunna  
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medge registrering av planering, mål, genomförande, bevakning, resultat, 
utvärdering samt påbörjade och avslutade ordinationer/behandlingar. 

n Vårdplanehanteringen bör vara snabbt och enkelt åtkomligt från DVV och 
det bör vara möjligt att överföra vårdplanens beställningar av ex vis 
lab.prover [sic!] och status avseende dessa till DVV. 

 

S.3 Specifika krav på Läkemedelsmodul 
Läkemedelshanteringens alla moment och dokumentationen av dessa med uppfyllande av 
gällande lagkrav, särskilt inom den slutna vården, låter sig i ett datorbaserat system göras med 
högre grad av tydlighet än vad som sannolika är möjligt i ett pappersbaserat system. Med stöd 
vid förskrivning/ordination i form av produktregister, FASS, interaktionskontroll och varning 
vid tidigare dokumenterad biverkan/överkänslighet kan systemet bidra till tidsvinster och 
ökad säkerhet. 
 

3.1  Generella krav  
a Apotekets varuregister bör finnas i systemet och enkelt kunna utnyttjas vid 

förskrivningstillfället. Detta fönster bör vara lätt åtkomligt från alla fönster 
där läkemedel hanteras. Det bör finnas rutiner för att enkelt underhålla 
registret. 

 

b Systemet bör kunna hantera val mellan synonyma preparat.  
c Läkemedel som ej finns i ATC-registret t ex licenspreparat, extempore 

beredningar och nyregistrerade preparat, bör kunna hanteras. 
 

d Det bör finnas funktioner för lokala läkemedelsregister som kan innehålla 
lokalt rekommenderade läkemedel. Dessa bör enkelt kunna utnyttjas vid 
förskrivningstillfället. 

 

e Det bör vara möjligt att få ett i ett lokalt register rekommenderat preparat 
som förslag vid registrering) [sic!]. 

 

f Det bör finnas en funktion som gör det möjligt att lägga upp ett eget 
register över ofta använda läkemedel med styrka, beredningsform etc. 

 

g Systemet bör kunna visa historik över tidigare och aktuella läkemedel 
inkluderande telefonrecept och annan vårdgivare. 

 

3.2  Säkerhet  
a Systemet bör automatiskt varna vid förskrivning av läkemedel som tidigare 

registrerats under varning. 
 

b Det bör vara möjligt att göra interaktionskontroller enligt FASS 
interaktionskapitel vid förskrivning av läkemedel. Egen 
interaktionskontroll bör kunna definieras. 

 

c Systemet bör varna då max-doser överskrids med hänsyn till t ex vikt, 
ålder och kroppsyta. 

 

d Kumulerad dos bör visas med angivande av maxdos.  

3.3  Recept och ordination  
a Systemet bör kunna skriva ut recept på de blanketter som 

Läkemedelsverket, Apoteksbolaget eller annan därmed jämförbar 
intressent anvisar. 
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b Systemet bör kunna hantera samtliga data som efterfrågas på 
receptblanketter. 

 

c Vid t ex "1 tablett 3 gånger dagligen efter maten").  
d Vid förskrivning bör automatanteckning i aktuellt journalavsnitt göras om 

preparat, styrka, dosering, mängd och antal uttag. Telefonavgift, 
provförpackning, språk, antal uttag bör kunna anges på receptet. 
Förmånstyp och expeditionsanvisningar bör skriva [sic!] ut. 

 

e Ett läkemedel bör kunna signeras vid ordination, samt vid varje tillfälle det 
administreras. Det vill säga delas ut, injiceras osv. 

 

f Man bör i Systemet [sic!] kunna signera administrering av ordinerat men ej 
signerat läkemedel. 

 

g Klockslag bör kunna anges vid varje given dos av läkemedel oavsett om 
det är ordinerat eller akut givet läkemedel. Detta innefattar även att tid bör 
kunna anges när dropp är satt samt när det beräknas vara klart. 

 

h Osignerad ordination bör kunna visas.  
i Det bör finnas en funktion där vårdgivare bör kunna ge och signera ett 

läkemedel som "vid behovs" medicin, baserat på enhetens generella 
skriftliga direktiv. 

 

j Signering av läkemedel bör kunna göras bakåt i tiden, i akuta situationer, 
då läkemedlet ges först och dokumenteras i efterhand. 

 

k Det bör finnas möjlighet att kunna ange ändamål med varför ett läkemedel 
sätts in och orsak till utsättning. 

 

3.4  Hjälpmedel  
a Registret för kostnadsfria förbrukningsartiklar bör kunna nyttjas vid 

förskrivning. Registret bör enkelt kunna underhållas. 
 

3.5  Läkemedelslista  
a Läkemedelslista bör finnas för både öppen och sluten vård.  
b Systemet bör kunna visa sammanställning över tidigare och aktuella 

läkemedel. 
 

c I medicinlista för sjukhusbunden öppenvård, bör förutom 
receptförskrivningsfunktion, finnas funktion för registrering av 
telefonförskrivning och telefonavgift, läkemedel förskrivet av annan 
vårdgivare/vårdinrättning, vid behov/stående medicinering. 

 

d Systemet bör kunna ge möjlighet att sammanställa en lista av läkemedel, 
enstaka eller grupperade enligt ATC-koder, generiskt namn och efter 
farmaceutisk specialitet. 

 

e Systemet bör kunna presentera förbrukningsstatistik per patient.  
f Läkemedelslistan bör kunna hantera symboler, t ex pil, X, O.  

g Läkemedelslistan för sluten vård bör kunna presenteras samtidigt med t ex 
tempkurvan. 

 

h Samtliga ordinationstyper skall framgå och samtliga administrationssätt 
skall kunna hanteras i läkemedelslistan. 

 

i Läkemedelslistan bör kunna presentera läkemedlen i inbördes valfri 
gruppering t ex hjärtmediciner i en grupp. 

 

j Patientens aktuella läkemedel bör kunna sammanfattas och skrivas ut på 
papper i samband med patientens hemgång, dels till patienten, dels till 
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annan vårdgivare som ett ordinationsblad. 

S.4 Specifika krav på Remiss-/Svarsmodul 
En generell remiss- och svarsfunktion omfattar både beställningar till och svar från 
laboratorieverksamheter och konsultationsremisser/vårdbegäran. Genom att låta remissens 
patientadministrativa del bära information om ärendestatus, dvs uppgifter om tidpunkt för 
registrering, bedömning, bokning, åtgärd och avslutad behandlig/åtgärd, blir det möjligt att 
mäta ledtider i processen. Direktbokning över vårdenhetsgränser ger ökade möjligheter till 
tidsoptimering för patienten. Direkta svar från laboratoriemedicinska verksamheter till 
patientjournalen minimerar volymen av manuella överföringar av data och den därmed 
sammanhängande risken för att felaktiga värden dokumenteras. Skapande av remiss förenklas 
genom nyttjande av mallar och blockbeställningar. 
 

4.1  Generella krav  
a Det bör finnas en funktion för att sända och mottaga remiss både 

elektroniskt och manuellt. 6.2 
b Remiss och svarsfunktionen bör kunna fungera utan att samtliga moduler i 

journalsystemet är tagna i drift. 
 

c Kommunikationen bör kunna överföra text- och bildinformation.  
d Möjlighet till förfrågan mellan vårdenheten bör finnas så att t ex en 

patientansvarig läkare, med hänsyn till rätigheter, behörighet och sekretess, 
får all information kring remisser och svar om "sin" patient. 

 

4.2  Skapa remissdefinition  
a Det bör vara möjligt att skapa och ändra en remissdefinition.  
b För valda analyser bör information från beställningskatalog generera 

nödvändiga fält. Informationen från varje fält bör täcka fältet är tvingande 
eller frivilligt, rimlighetskontroller och det är relevant, placering på skärm, 
ledtext etc. 

 

c Fält bör också kunna knytas direkt med vissa termer t ex kroppslängd.  
d Det bör gå att namnge och spara remissdefinitionerna.  
e Hela eller delar av en remissdefinition bör gå att återanvända i samband 

med att nya skapas. 
 

4.3  Skriva remiss  
a Det bör vara möjligt att skapa ett unikt remiss/prov id till en remiss.  
b Det bör vara möjligt, då behov finns, att arbeta med både Remiss-ID och 

Lab-ID. Detta för att t ex undvika ommärkning av prover på respektive 
serviceenhet. 

 

c Märkmaterial bör kunna produceras i samband med beställning. 
Informationsinnehållet bör i princip kunna definieras till enskild analys. 

 

d Patientjournaluppgifter (t ex epikris, aktuell medicinering) bör enkelt 
kunna överföras till och utnyttjas vid skapande av remiss. 

 

e Det bör finnas möjlighet att skapa grupper av analyser, åtgärder och 
undersökningar definierade av beställare. Dessa bör kunna omfatta 
undersökningar av olika utförare. Grupperna bör kunna innehålla enstaka 
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analyser och andra grupper. En analys, åtgärd och undersökning bör kunna 
ingå i flera grupper. 

f En lokal analysgrupp bör kunna delas upp i standardanalyser innan 
sändning. I samma grupp kan finnas både analyser och åtgärder som ska 
utföras av externt laboratorium, och av den egna enheten. 

 

g Det bör gå att kopiera text inskriven från tidigare remiss för samma patient 
vid uppbyggnad av en ny. 

 

h Automatanteckning innehållande remissdatum och remissmottagare bör 
genereras vid inskrivande av remiss. Den aktuella remissen bör nås via 
hypertext eller ikon, i direkt anslutning till automatanteckningen. 

 

i Det bör kunna styras vilka uppgifter från remissen som syns i 
vårdanteckningen och vilka uppgifter som endast kan läsas när remissen 
tas fram på skärmen. 

 

j En kommentar bör gå att knyta till en grupp eller till respektive analys, 
åtgärd och undersökning. 

 

k Komplettering, ändring och annullering av remisser bör kunna göras.  
l Svar till andra vårdgivare bör kunna beställas.  

m Den utgående remissen bör alltid synas i en behandlingsplan för patienten 
på den beställande enheten. 

 

n Gjorda beställningar bör kunna sökas ut och presenteras på olika sätt t ex i 
form av arbetsorder för provtagning. 

 

4.4  Mottaga remiss Konsultremiss  
a Vid mottagande av en inkommande remiss bör det gå att ta emot 

information, som kan slussas vidare till bokningsunderlaget. Journal bör 
skapas automatiskt och automatanteckning bör göras. 

 

b Det bör finnas en funktion för bekräftelse av mottagen remiss, även till 
mottagaren av svarskopia. Bekräftelse bör kunna innehålla t ex tid för 
undersökning och begäran om komplettering. 

 

c Följande typer av utgående svar bör kunna skickas till patienten vid 
inkommande remiss: 

• bekräftelse 
• bekräftelse inklusive behandlingsplan och annan information. 

 

d Det bör finnas en funktion för bevakning av remissflödet med markering 
för avsändande respektive mottagande av meddelande om att den nått 
adressaten, bekräftelse inkl behandlingsplan, medicinskt svar. Om åtgärd ej 
vidtagits bör systemet kunna påminna ansvarig. 

 

e Inkommande remisser bör kunna föras upp på en bedömningslista.  

4.5  Skapa Svar - Konsultremiss  
a Det bör vara möjligt att skapa ett svar på till exempel en konsultremiss.  
b Det bör finnas möjlighet att skapa remissvarsmallar där valda sökord 

automatiskt hämtas från journalanteckning. 
 

c Patientjournaluppgifter bör enkelt kunna överföras till och utnyttjas vid 
skapande av svar, t ex epikris, aktuell medicinering. 

 

d Det bör vara möjligt att i svar, förutom text använda inscannat material, 
bilder eller schabloner. 

 

e Exempel på svarstyper som bör finnas:  
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• preliminärsvar 
• delsvar 
• slutsvar 
• kompletterande svar 
• ersättningssvar 

f Slutsvar bör kunna markeras. Dessutom bör det finnas möjlighet att avge 
delsvar och preliminärsvar utan att markeringen om avgivet medicinskt 
svar aktiveras. 

 

g Svar bör alltid gå till remittenten samt till de på remissen andra eventuell 
[sic!] angivna svarsmottagare. 

 

h Det bör vara möjligt att koppla ett brev till ett remissvar.  

4.6  Mottaga Svar - Konsultremiss  
a Exempel på svarstyper som bör kunna hanteras: 

• preliminärsvar 
• akutsvar 
• delsvar 
• slutsvar 
• kompletterande svar 
• ersättningssvar 

 

b Att slutsvar erhållits bör kunna markeras, det bör även finnas möjlighet att 
mottaga delsvar och preliminärsvar utan att markeringen om mottaget 
medicinskt svar aktiveras. 

 

c Det bör finnas en rutin för manuell inskrivning eller scanning av svar.  
d Det bör vara möjligt att mottaga bilder som medföljer svaret.  
e Det bör vara möjligt att hantera när beställd och utförd åtgärd inte 

överensstämmer. 
 

f Det bör vara möjligt att ta emot svar utan att utgående remiss finns 
registrerad. 

 

4.7  Beställda laboratorieanalyser  
a Beställning av laboratorieanalyser bör kunna ske framåt i tiden för senare 

provtagning. En serie av analyser som ska utföras vid olika tidpunkter bör 
kunna beställas samtidigt. 

 

b Det bör gå att markera om analysen är akut eller ej.  
c Beställning och svar på de analyser som utförts internt på en enhet och inte 

sänts till något laboratorium bör gå att hantera. 
 

d Det bör gå att sortera laboratoriesvar på analysnamn i alfabetisk ordning 
samt kunna gruppera beställningar enligt eget gottfinnande. 

 

e Obegränsat antal analyssvar av samma slag bör kunna beställas och noteras 
per dag. 

 

f I en laboratorieremiss bör det gå att ange uppgifter på termnivå exempelvis 
uppgift om patientens längd och vikt. 

 

g Det bör gå att skicka med vårdanteckningar till laboratoriet.  
h Etiketter för provtagning för en eller flera analyser eller specificerade 

grupper av analyser, bör kunna fördefinieras, men ändras vid det enskilda 
provtillfället. Etiketter bör kunna skrivas ut i samband med provtagning 
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innehållande enkla instruktioner, exempelvis typ av rör och analys. 
i Beställd analys bör kunna makuleras.  

4.8  Mottaga laboratoriesvar  
a Funktion bör finnas för att registrera laboratoriesvar. Informationen i 

laboratoriesvaren bör kunna överföras utan förvanskning i förhållande till 
avsändarens prestation och för länet vald syntax. 

 

b Olika metodvarianter bör gå att registrera.  
c Det bör kunna gå att ta hand om och presentera information om på vilket 

laboratorium analyserna utförts. 
 

d Det bör kunna gå att ta emot och införa referensintervallet och enheten t ex 
ml/l tillsammans med svaret. 

 

e Det bör gå att välja om referensintervallet ska visas.  
f Tidpunkt för provtagningen bör gå att registrera och få den presenterad 

tillsammans med analyssvaret. 
 

g Egna laboratorielistor med individuella grupperingar bör kunna gå att 
definiera. 

 

h Det bör finnas en laboratorielista uppdelad på olika typer av 
laboratoriespecialiteter, t ex klinisk kemi, mikrobiologi etc. 

 

i Det bör gå att presentera komprimerad laboratorielista för valbar period 
och valbara analyser. 

 

j Från referensvärdet avvikande värden bör vara markerade. Användaren bör 
kunna utföra egna markeringar av värden, som är medicinskt avvikande, 
även om de är inom referensintervallet. 

 

k Beställda med ej besvarade prover bör presenteras på laboratorielistan.  
l Det bör kunna gå att presentera när det är flera analyser på samma datum 

men vid olika tidpunkter. 
 

m Det bör gå att hantera kommentarer till analyssvaren och ha dessa väl 
synliga för enskild eller grupp av analys. 

 

n Signering bör kunna ske både via central "inkorg" och specifikt via 
patientens laboratorielista. 

 

o För orientering bör nytt vårdtillfälle kunna markeras i laboratoielistan 
[sic!]. 

 

p Möjlighet bör finnas att själv definiera mätserier, skapa 
inmatningsformulär som presenteras som ett laboratoriesvar inklusive 
grafikmöjlighet. 

 

q Laboratorievärden bör kunna presenteras grafiskt tillsammans med andra 
variabler och parametrar t ex åtgärder, på en tidsaxel. 

 

r Det bör gå att hantera labvärden från annan vårdgivare (utan remissvar).  
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Bilaga B – Krav från RIV – Riktlinjer 
Kraven som härstammar från dokumentet RIV – Riktlinjer återfinns i denna bilaga. Hänvis-
ningar i rapporten som avser dessa krav beskrivs på formen B-kravnummer. Ett exempel kan 
vara B-1.1.1 som avser det första kravet i den här bilagan. Kravens numreringar motsvarar 
inte de i dokumentet RIV – Riktlinjer, numreringen har lagts till i det här examensarbetet för 
att underlätta hänvisningar från texten och istället hänvisas här till vart i dokumentet RIV – 
Riktlinjer kraven kan återfinnas. I kolumnen längst till höger i respektive tabell har vi hänvi-
sat till vart i vårt examensarbete som vi har använt kravet. Om alla krav under en viss rubrik-
nivå omnämns i samma avsnitt i examensarbetet har vi endast hänvisat på samma rad som ru-
briken. 

1 Övergripande krav 
Dessa krav motsvarar kraven som står i kapitel 3 Övergripande krav i RIV – Riktlinjer. Egen 
numrering har införts här för att det ska gå att hänvisa till kraven var och ett för sig. 
 

1.1 HAS  

1.1.1 
Organisationer som deltar i ett informationsutbyte enligt RIV skall använda 
HSA18för lagring av identiteter för applikationer/tjänster samt för lagring av 
certifikat19. Detta innebär att informationen ska finnas publicerad i HSA med 
möjlighet till extern åtkomst i enlighet med HSA-specifikation och policy. 
 
(Ett alternativ för en mindre organisation, t ex en kommun, som vill slippa 
etablera en egen HSA-katalog, kan vara att ”hyra in” sin HSA-information 
hos en större organisation, t ex ett landsting med redan etablerad HSA-katalog 
(HSA-hotell)) 

7.3.2

1.2 SITHS  

1.2.1 
SITHS-modellen (Säker IT i Hälso- och Sjukvården) skall användas som del 
av infrastrukturen för informationssäkerhet vid informationsutbytet. 

 

1.3 SJUNET  

1.3.1 
En tjänst skall kunna kommunicera över Sjunet och Sjunet skall vara 
huvudalternativet vid informationsutbyte mellan organisationer inom vård och 
omsorg. 

 

                                                 
18 HSA (Hälso- och sjukvårdens Adressregister) är en nationell katalogtjänst för vård och omsorg som innehåller 
uppgifter om personal, roller/funktioner och enheter (inklusive X.509-certifikat som stöd för säker 
kommunikation). 
 

19 Certifikatet bildar tillsammans med den tillhörande privata nyckeln (lagrad på ett säkert sätt) en e-
legitimation. Mer precist är certifikatet ett av en utfärdare stämplat intyg i elektronisk form som kopplar ihop ett 
nyckelpar med en innehavare och bekräftar vem innehavaren är. 
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1.4 PLUS  

1.4.1 
Utgångspunkten för systemkonstruktion bör vara en tjänsteorienterad 
arkitektur20 baserad på Carelink PLUS21. 

7.2.3

1.5 Web Services 

1.5.1 
Väl beprövade standards inom Web Services22 familjen bör användas.  

2 Krav på information 
Dessa krav motsvarar kraven som står i kapitel 4 Information i RIV – Riktlinjer. Egen 
numrering har införts här för att det ska gå att hänvisa till kraven var och ett för sig. 
 

2.1 ”Nationell beslutsgrupp”  

2.1.1 
Innan framtagna informationsspecifikationer får användas skall de fastställas 
av Nationella beslutsgruppen för informationsstrukturer inom vård och 
omsorg. Fastställda informationsspecifikationer skall rapporteras till 
nationella biblioteket. Särskilda anvisningar för detta kommer att tas fram av 
den Nationella beslutsgruppen. 

7.2.2

2.2 Metodanvisningar  

2.2.1 
Metodanvisningar för informationsspecifikationer (CIS 5/2004) skall följas 
vid framtagning av nya informationsspecifikationer. Särskilda kompletterande 
anvisningar för detta kan komma att tas fram av den Nationella 
beslutsgruppen. 

5.3.2

2.3 Verksamhetsstyrning  

2.3.1 
Både initiering av arbetet och själva framtagandet av 
informationsspecifikationer skall ske med deltagande av 
verksamhetsföreträdare. 

 

                                                 
20 SOA, Serviceoriented Architecture 
 
21 Carelink PLUS – Plattformsutveckling i Sverige – ett projekt där beställare och leverantörer har enats om en 
gemensam beskrivning av en referensarkitektur och beskrivningar av några basala tjänster. 
 
22 Web Services är den övergripande benämningen på dne [sic!] standardisering som pågår kring 
informationsutbyte över Internet mellan applikationer/tjänster. I detta ingår såväl kommunikation som säkerhet. 
SOAP, Si mple [sic!] Object Access Protocol är kärnan i denna standardfamilj. 
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2.4 Begrepp, termer, klassifikationer, koder  

2.4.1 
Begrepp och termer, klassifikationer och koder skall hanteras enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och anvisningar samt enligt särskilda anvisningar 
från den Nationella beslutsgruppen. 

 

2.5 Svenska regelverk  

2.5.1 
Standarder, rekommendationer skall följas utifrån Metodanvisningarna och 
Nationella beslutsgruppens eventuella kompletterande anvisningar. 

 

2.6 Syntax  

2.6.1 
Informationen skall formateras som XML-dokument utifrån 
Metodanvisningarna och Nationella beslutsgruppens eventuella 
kompletterande anvisningar. 

 

3 Krav på kommunikation 
Dessa krav motsvarar kraven som står i kapitel 5 Kommunikation i RIV – Riktlinjer. Egen 
numrering har införts här för att det ska gå att hänvisa till kraven var och ett för sig. 
 

3.1 Användningsfall  

3.1.1 
Tekniska anvisningar 
RIV Tekniska anvisningar skall följas vid implementering av 
informationsutbytet. 

 

3.1.2 
Kommunikationsmetod 
Riktlinjer angående val av kommunikationsmetod återstår att ange. Dessa 
riktlinjer kommer att införas utifrån resultatet från arbetet med RIV Tekniska 
Anvisningar/-specifikationer. 

 

3.1.3 
Löst kopplade tjänster 
Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare samt mellan vård- och 
omsorgsgivare och externa parter bör utformas så att en lös koppling erhålls 
mellan de system och tjänster som kommunicerar. 

 

3.2 Adressering och katalog  

 
För att skapa ett flexibelt informationsutbyte mellan löst kopplade tjänster 
fordras att mycket av den intelligens som tidigare varit hårt kodat i respektive 
system flyttas till generella stödregister/kataloger med standardiserade 
innehåll och som kan nås via standardiserade gränssnitt. 
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3.2.1 
Samtliga kommunikationsparter skall ha unika namn.  

3.2.2 
Samtliga kommunikationsparter skall vara unikt adresserbara.  

3.2.3 
Tjänsten skall ha adress baserad på URI23.  

3.2.4 
Partens unika namn skall finnas i den e-legitimation som används för att 
identifiera parten. 

 

3.2.5 
Information som sänds från part skall innehålla uppgift om avsändande parts 
unika namn. 

 

3.2.6 
HSA-katalogen skall användas för beskrivning av parter.  

3.2.7 
Varje part (person, organisation, funktion), som vill kommunicera med annan 
part i enlighet med Tekniska anvisningar, skall finnas sök- och läsbar i HSA-
katalogen (den externa). Till sådant objekt i HSA skall kopplas: 

 

 
• Entydig adress (URI) till tjänst inkl tjänstebeskrivning  

 
• certifikat för autenticering/kryptering  

 
• certifikat för signering.  

3.2.8 
Varje tjänst som inför kommunikation enligt RIV mellan parter, skall ha 
funktionalitet för att söka och hämta certifikat för autenticering/ kryptering 
och verifiering av signatur samt hämta adress i form av URI till partens tjänst.  

 

3.3 Tjänstebeskrivning  

3.3.1 
En tjänstebeskrivning skall finnas för de organisationer/funktioner som 
elektroniskt utbyter information. Viktiga delar som bör ingå i 
tjänstebeskrivningen: 

 

 
• Avtalstid och uppsägningstid.  

 
• Organisationens/funktionens unika namn.  

 
• Typ av information som får sändas (t ex specificering av aktuella 

informationsmängder). 
 

 
• Medgivande att lämna ut information elektroniskt.  

 
• Ansvarsregler vid fel och när översänd information skall anses vara 

mottagen. 
 

 
• Regler angående eventuell användning av tredje part för att 

åstadkomma informationsutbytet. 
 

                                                 
23 URI = Universal Resource Identifier, ett system för att identifiera resurser på nätet, se Tekniska anvisningar. 
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• Kommunikationsregler inklusive regler för kvittering/bekräftelser.  

 
• Säkerhetsregler.  

3.4 Transport 
 

3.4.1 
http skall kunna användas som transportprotokoll för informationsutbytet. 
Utöver http kan andra transportprotokoll användas vid överenskommelse 
parter emellan.  

 

4 Krav på informationssäkerhet 
Dessa krav motsvarar kraven som står i kapitel 6 Informationssäkerhet i RIV – Riktlinjer. 
Egen numrering har införts här för att det ska gå att hänvisa till kraven var och ett för sig. 
 

4.1 Regelverk  
4.1.1 Säkerhetsregelverk för organisationer med ett elektroniskt utbyte av 

information skall utgå ifrån en helhetssyn på informationssäkerheten som 
inkluderar riskanalyser och ett synsätt på helheten motsvarande TIHS24 och 
SS-ISO/IEC 17799. I detta ingår även en kontinuitet i 
informationssäkerhetsarbetet.  

 

4.1.2 Organisation som använder sig av ett elektroniskt utbyte av information skall 
ha säkerhetsregelverk (exempelvis policies, riktlinjer och anvisningar) som 
reglerar IT- verksamheten.  

 

4.2 Riskanalys  
4.2.1 En övergång till ett elektroniskt informationsutbyte av information eller större 

förändringar av detta utbyte som inte täcks av befintligt säkerhetsregelverk för 
informationssäkerhet skall föregås av en analys (riskanalys) av 
informationssäkerheten utifrån det planerade utbytet och planerad 
implementation.  

 

4.3 Tekniska anvisningar  
4.3.1 RIV Tekniska anvisningar skall följas vid implementering av 

säkerhetslösningar.  
 

4.4 Behörighetshantering  
4.4.1 Sändande part skall förvissa sig om att mottagande part har rätt att ta emot 

översänd information. 
 

4.4.2 Mottagande part skall begränsa åtkomsten av mottagen information till 
behöriga användare. 

 

                                                 
24 TIHS = Tillämpningsråd för Informationssäkerhetsarbete inom Hälso- och Sjukvården 
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4.5 Insynsskydd  
4.5.1 Insynsskydd för känslig information skall kunna ges för hela kedjan från 

avsändande part till mottagande part. 
 

4.5.2 Insynsskyddad information via kryptering vid parten skall kunna utbytas utan 
störningar från sättet att paketera och transportera informationen. 

 

4.5.3 Kryptering av transporterad verksamhetsinformation skall göras på 
verksamhetsfunktionsnivå så att informationen kan läsas av samtliga behöriga 
inom verksamhetsfunktionen. 

 

4.6 Riktighet  
4.6.1 Identiteter på de i informationsutbytet ingående parterna skall kunna 

verifieras. 
 

 a) Mottagande part skall på ett säkert sätt kunna verifiera identiteten på 
avsändande part. 

 

 b) Sändande part skall på ett säkert sätt kunna förvissa sig om att 
informationen sänds till rätt part. 

 

4.6.2 Avsändande part skall på ett säkert sätt kunna förvissa sig om att 
informationen nått rätt mottagande tjänst. 

 

4.7 Ändringsskydd/Oavvislighet  
4.7.1 Informationens äkthet skall kunna garanteras för hela kedjan från avsändande 

part till mottagande part.  
 

4.7.2 Patientinformation skall vara elektroniskt signerad (elektronisk underskrift) av 
person som skapat informationen.    

 

4.7.3 Vid signering skall verksamhetsinformation ha egen signatur som inte 
dessutom inkluderar ”kuvertinformation”. På så sätt ges möjlighet att även 
efter mottagning bevara verksamhetsinformationen signerad där så krävs.  

 

4.7.4 Avsändande parts signerade dokument skall kunna kontrolleras av 
mottagandepart utan störningar från sättet att paketera och transportera 
informationen. 

 

4.8 Spårbarhet  
4.8.1 Informationsutbytet skall i efterhand kunna härledas på ett säkert sätt.  

4.8.2 Sändande part bör vid begäran kunna få signerad leveranskvittens från 
mottagande part. 

 

4.8.3 Loggning skall göras av viktig information och händelser som krävs för 
spårbarhet. 

 

4.8.4 Tillförlitliga tidsstämplar skall användas vid loggning.  

4.8.5 Loggar skall kunna skyddas mot förändring och icke planerad rensning.  

4.8.6 Loggning bör utformas i enlighet med Carelink PLUS tjänstearkitektur.  

4.7 Tillgänglighet  
4.7.1 Sändande part skall vid begäran kunna få leveranskvittens från mottagande 

part. 
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4.8 Standard  
4.8.1 Säkerhetslösningen för signering och kryptering av information som utbyts 

mellan parter skall vara PKI-baserad och använda e-legitimationer baserade på 
X.509 version 3 certifikat. 

 

4.8.2 SITHS e-legitimationer skall användas av parter inom RIV-sfären.  

5 Krav på införande och testning 
Dessa krav motsvarar kraven som står i kapitel 7 Införande och testning i RIV – Riktlinjer. 
Egen numrering har införts här för att det ska gå att hänvisa till kraven var och ett för sig. 
 
5.1 Tjänster som deltar i ett informationsutbyte skall för att kunna hänvisa till att 

vara RIVgodkända vara granskade och testade avseende sättet att utbyte 
information. I detta ingår följsamheten mot riktlinjerna i RIV Riktlinjer.   

 

5.2 Leverantör av berörda programvaror skall leveranstesta alla införda 
informationsmängder eller nya versioner av befintliga informationsmängder. 

 

5.3 Leverantör skall vid anfordran lämna information om hur leveranstesterna 
utförts till beställare. 

 

5.4 Beställare skall ansvara för att alla berörda programvaror acceptanstestas.   

5.5 Carelink bör ansvara för att alla berörda programvaror certifieras för RIV-
användning.  

 

5.6 Tjänsteförvaltare skall införa alla tillämpliga ändringar i berörd HSA-tjänst.   
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Bilaga C – Krav från Carelink PLUS 
Kraven som härstammar från Carelink PLUS, IT-tjänster, återfinns i denna bilaga. Hänvis-
ningar i rapporten som avser dessa krav beskrivs på formen C-kravnummer. Ett exempel kan 
vara C-1.1.1 som avser det första kravet i den här bilagan. Kravens numreringar motsvarar 
inte de i dokumentet Carelink PLUS, IT-tjänster, numreringen har lagts till i det här examens-
arbetet för att underlätta hänvisningar från texten och istället hänvisas här till vart i doku-
mentet Carelink PLUS, IT-tjänster kraven kan återfinnas. I kolumnen längst till höger i re-
spektive tabell har vi hänvisat till vart i vårt examensarbete som vi har använt kravet. Om alla 
krav under en viss rubriknivå omnämns i samma avsnitt i examensarbetet har vi endast hänvi-
sat på samma rad som rubriken. 

1 Krav 
Dessa krav motsvarar kraven som står i kapitel 3 Tjänstebeskrivningar i Carelink PLUS, IT-
tjänster. Egen numrering har införts här för att det ska gå att hänvisa till kraven var och ett för 
sig. 
 

1.1 Grundläggande krav  
1.1.1 Arkitekturen bör baseras på befintlig standards.  

1.1.2 IT-tjänsterna skall kunna fungera bra tillsammans med etablerade och öppna 
protokollstandarder och kommunikationstekniker. 

 

1.1.3 IT-tjänsterna skall bygga på en arkitektur som kan förmedla intyg:  

  •om utförd autentisering och användarens egenskaper  
  •med åtkomstregler och åtkomsträttigheter för viss användare  

  
•egenskaper och åtkomstregler skall administreras av behöriga 
administratörer och förses med signerig av respektive administratör  

1.1.4 Intygen skall vara spårbara tillbaka till den auktoritet (utställare) som ställde 
ut intyget. 

 

1.1.5 Arkitekturen skall möjliggöra användning av valfria standardiserade 
kommunikationsprotokoll, till exempel http, för att möjliggöra 
interoperabilitet oavsett nätverksstruktur och vald teknik. 

 

1.1.6 IT-tjänsterna skall fungera väl i en serviceorienterad arkitektur (SOA).  

1.1.7 Arkitekturen skall vara skalbar både operativt och administrativt, för 
användning inom Hälso- och Sjukvården i Sverige. 

 

1.1.8 Arkitekturen skall möjliggöra interoperabilitet mellan olika organisationer 
som eventuellt har sinsemellan inkompatibla IT-lösningar. Detta krav 
möjliggör att Carelink PLUS kan införas samtidigt som gjorda investeringar 
(arvet) samt speciella behov kan tas tillvara. 

 

1.2 Krav för SSO  
1.2.1 Arkitekturen skall logiskt separera begreppen autentisering respektive Single 

Sign On. Som en följd av detta skall det gå att införa nya 
autentiseringsmetoder inom ramen för SSO-tjänsten.  

1.2.2 SSO-tjänsten skall i första hand använda PKI enligt SITHS som metod för  
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användarautentisering samt för att säkra autenticitet, integritet och 
konfidentialitet i kommunikation med SSO-tjänsten och dess intyg. 

1.2.3 SSO-tjänsten skall harmonisera med HSA i lämpliga delar.  
1.2.4 SSO-tjänsten skall möjliggöra att en användare, under förutsättning att 

rättigheter finns, kan få tillgång till IT-tjänster från en annan administrativ 
domän (ung. organisation), utan att denna behöver hantera användarens konto 
lokalt hos sig.  

1.2.5 SSO-tjänstens gränssnitt skall vara enkelt utbyggbara utan att 
basfunktionaliteten behöver ändras.  

1.2.6 SSO-tjänsten bör kunna uppträda genom ett applikationsgränssnitt som 
döljer implementationen av säkerhetstekniken så långt som möjligt.  

1.2.7 Arkitekturen bör ha stöd för att med enkla medel använda Carelink PLUS 
SSO-tjänst för att uppnå SSO för webbaserade tillämpningar.  

1.3 SITHS, PKI och HSA  
1.3.1 PKI enligt SITHS som utgår från HSA ger en basidentitet för alla användare 

och 
tjänster via HCC. HCC intygar centrala egenskaper för användaren. 
Ytterliggare 
egenskaper skall kunna tillföras via SSO-tjänsterna (exempelvis 
verksamhetsuppdrag), likväl som autentiseringsinformation (mjukt eller hårt 
gömd privat nyckel, giltighetstid mm). 

 

1.4 Gränssnitt  

Där gränssnitt påverkas av teknikval, bör följande krav beaktas:  

1.4.1 Tekniska val skall i största möjliga utsträckning baseras på befintliga 
standarder. 

5.3.1

1.4.2 Det är en fördel om använd formateringsteknik för att i intyget uttrycka 
egenskaper, regler och rättigheter har ett brett stöd i moderna 
utvecklingsverktyg och bygger på en gemensam bas med andra etablerade 
formatstandarder. 

5.3.1

1.4.3 Vald teknik skall hantera de funktionella krav vi ser idag, men även vara 
enkelt utbyggbar utan att basfunktionaliteten behöver ändras. Tekniken bör 
således vara flexibel och samtidigt ha bra stöd för att bibehålla kompabilitet 
bakåt.  

5.3.1

1.4.4 Information (till exempel användaregenskaper) bör paketeras i 
självbeskrivande format. 

5.3.1

1.4.5 Samtliga begrepp och termer som tillåts uppträda i intyget skall följa en 
gemensam standard som utvecklas/godkänns av Carelink. 

5.3.1
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Bilaga D - SAMBA 
I denna bilaga redovisas den processmodell SAMBA arbetat fram. Processmodellen beskriver 
hela vårdprocessen på en detaljerad nivå. Inledningsvis beskrivs hur modellen är uppbyggd 
och sedan ges en översiktlig bild över hela vårdprocessen. Vidare illustreras alla delprocesser 
på en detaljerad nivå, innehållande fler processer och tillstånd. Varje process redovisas i en 
egen illustration där det också ges en bild över hur den kliniska processen, styrprocessen och 
kommunikationsprocessen samspelar.  
 
1 SAMBA-modellens uppbyggnad 
SAMBA-modellen illustreras som fyrkanter och pilar där alla fyrkanter beskriver olika till-
stånd vårdprocessen kan befinna sig i medan pilarna beskriver olika kliniska processer. De 
kliniska processerna är beroende av styrning och resurser enligt SAMBA:s treskiktsmodell, se 
illustration i Figur D.1 nedan. (SAMBA 2004) 
 

 
Figur D.1: Illustration över kliniska processer och olika tillstånd. 
Källa: SAMBA, November 2004, s. 16. 
 
Varje klinisk process kan i sin tur innefatta ett antal andra processer, se illustration i Figur D.2 
nedan. (SAMBA 2004) 
 

 
Figur D.2: Illustration över processer. 
Källa: SAMBA, November 2004, s. 16. 
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2 Vårdprocessen enligt SAMBA 
I Figur D.3 nedan illustreras hela vårdprocessen och de övergripande processerna. Fyrkan-
terna illustrerar olika tillstånd vårdprocessen kan befinna sig i medan de fyllda pilarna illu-
strerar olika delprocesser. Varje delprocess kan i sin tur innefatta andra processer och till-
stånd. (SAMBA 2004) 
 

 
Figur D.3: Illustration över hela vårdprocessen. 
Källa: SAMBA, November 2004, s. 22. 
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3 Vårdprocessens inledning 
I Figur D.4 nedan illustreras vad som händer i den första processen, dvs vad som händer efter 
en vårdbegäran. De dokumentationspunkter, se avsnitt 6.2 Dokumentationspunkter, som 
identifierats till examensarbetets IT-stöd för processorienterad vårddokumentation är numre-
rade och markerade med cirklar.   
 
Vårdprocessen startar i kommunikationsprocessen av att en vårdbegäran inkommer. I styrpro-
cessen  
 

 
Figur D.4: Illustration över vårdprocessens inledning med de identifierade dokumentations-
punkterna numrerade och markerade med cirklar. 
Källa: SAMBA, modifierad med markeringar och numreringar. 
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4 Bedömning och prioritetssättning av vårdbehov 
I Figur D.5 nedan illustreras vad som händer efter ett vårdåtagande.  
 

 
Figur D.5: Beskrivning av vad som händer efter vårdåtagande. 
Källa: SAMBA, modifierad med markeringar och numreringar. 
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5 Vårdplanering 
I Figur D.6 nedan illustreras vad som händer efter att man satt ett mål i vårdplanen.  
 

 
Figur D.6: Beskrivning av vad som händer vid planering av aktiviteter. 
Källa: SAMBA, modifierad med markeringar och numreringar. 
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6 Utförande 
I Figur D.7 nedan illustreras vad som händer efter resurssatt vårdplan. 
 

 
Figur D.7: Beskrivning av vad som händer när de planerade aktiviteterna utförs. 
Källa: SAMBA, modifierad med markeringar och numreringar. 
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7 Utvärdering 
I Figur D.8 nedan illustreras vad som sker vid utvärdering. 
 

 
Figur D.8: Beskriver vad som sker vid utvärdering. 
Källa: SAMBA, modifierad med markeringar och numreringar. 
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8 Avveckling av vårdåtagande 
I Figur D.9 nedan illustreras vad som händer vid avveckling av vårdåtagande. 
 

 
Figur D.9: Beskriver vad som sker vid avvecklingsbart vårdåtagande.  
Källa: SAMBA, modifierad med markeringar och numreringar. 
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Bilaga E – EN 13606 
Kraven som härstammar från europastandarden prEN 13606-2 återfinns i denna bilaga. Hän-
visningar i rapporten som avser dessa krav beskrivs på formen E-kravnummer. Ett exempel 
kan vara E-1.1.1 som avser det första kravet i den här bilagan.  

1 Archetype definition, description and publication 
information 
 

1.1. The definition of an archetype must include the following 
information. 
1.1.1        The globally-unique identifier of this archetype definition. 
1.1.2        The identifier of the repository in which this archetype originated or is now 

primarily held, or of the authority responsible for maintaining it. This 
repository will be the one in which the definitive publication status of this 
archetype will be managed. 

1.1.3        The concept that best defines the overall clinical scope of instances 
conforming to this archetype as a whole, expressed as a coded term or as free 
text in a given natural language. 

1.1.4       The health informatics domain to which this archetype applies (e.g. EHR). 
This will map to a set of Reference Models with which this archetype may be 
used. 

1.1.5        The underlying Reference Model for which this archetype was ideally 
fashioned. (Note: an archetype might be capable of use with more than one 
relevant Reference Model within a given health informatics domain, but it is 
expected that the archetype will be optimised for one.) 

1.1.6        The natural language in which this archetype was originally defined, 
represented by its ISO 639- code. In the event of imprecise translations, this is 
the definitive language for interpretation of the archetype. 

1.2 The definition of an archetype may include the following 
information, if applicable.  
1.4.1      The globally-unique identifier for the archetype of which this archetype is a 

specialisation and to which it must also conform. 
1.4.2        The globally-unique identifier of the former archetype that this definition 

replaces, if it not the first version of an archetype. 
1.4.3       The reason for defining this new version of a pre-existing archetype. 
1.4.4        The identifier of the replacement for this archetype, if it has been superseded. 

Note: it might only be possible to add this information by reference within a 
version-controlled repository; how this is effected is not in scope for this 
standard. 

1.4.5         An archetype must have one or more description sets, defining its usage and 
purpose. Multiple versions of this information may be included, represented 
in different natural languages or to inform different kinds of potential user. 
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1.3 An archetype description set must include the following 
information. 
1.3.1        The uniquely-identified party responsible for providing this description set. 

This identification might optionally include the organisation which that party 
represents or the authority on which he or she is acting. This may incude 
contact information for that party. 

1.3.2        The natural language in which this description set is provided, represented by 
its ISO 639-code. 

1.3.3       A formal statement defining the scope and clinical purpose of this archetype, 
expressed as a coded term or as free text in a given natural language. 

    
  Note: It is recommended that these criteria are expressed as coded terms to 

improve queries for relevant archetypes from the repository. For example, the 
clinical scope and purpose might specify: 

  • the principal clinical specialty for which it is intended; 
  • a list of clinical, medical or procedural terms (keywords): diagnoses, 

acts, drugs, findings etc. 
  • the kind of patient in whom it is intended to be used (age, gender, etc.) 

1.4 An archetype description set may include the following 
information, if applicable. 
1.4.1        A formal statement of the intended use of this archetype. 
  Note: ideally this would be a coded expression, although a suitable 

terminology for this is not yet available. 
1.4.2        A formal statement of situations in which users might erroneously believe this 

archetype should be used. This may also stipulate any kinds of Reference 
Model for which it is unsuitable. 

1.4.3        A detailed explanation of the purpose of this archetype, including any features 
of particular interest or note. This may include an indication of the persons for 
which this definition is intended e.g. for students. This information might be 
included explicitly, and/or by reference (e.g. via a URL). 

1.4.4       A description, reference or link to the published medical knowledge that has 
underpinned the definition of this archetype. 

1.5 An archetype definition must include a statement of its 
publication status. 
1.5.1         An archetype definition may evolve through a series of publication states, for 

example an approval process, without otherwise being changed. These 
successive states must be retained as part of the archetype, for audit purposes. 
However, the modification of the publication status of an archetype must not 
itself constitute a formal revision of the identifier by which the archetype is 
referenced within an EHR_EXTRACT, since the constraint specification will 
not have been changed. 
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1.6 The publication status of an archetype must specify the 
following information. 
1.6.1        The publication status of this archetype, taken from the following 

(provisional) list: 
  • Test/demo 
  • Tentative 
  • Draft 
  • Private 
  • Public 
  • Preferred 
  • Former 
  • Deprecated 
1.6.2        The date when this particular publication status applied. (Note: the first 

instance of a publication status for this archetype will also be the date when it 
was first composed.) 

1.6.3       The unique identifier of the party committing this archetype to the repository 
and thereby asserting this publication status. This identification might 
optionally include the organisation which that party represents. 

1.6.4        The unique identifier of the body authorising this change in publication status.
1.6.5        The date when it is anticipated that the present publication status, and the 

archetype content itself, ought to be reviewed to confirm it remains clinically 
valid. 

2 Archetype node constraints 
An archetype definition will include a specification of the hierarchical schema to which 
instances of data (e.g. EHR data) must conform. This schema defines the hierarchical 
organisation of a set of nodes, the relationships between them, and constraints on the 
permitted values of attributes and data values. These will also conform to the underlying 
Reference Model(s) for which this definition is applicable. 

2.1 Archetype node references 
2.1.1        Any node in the archetype hierarchy might be defined explicitly or, by 

reference, be specified to be part or whole of a pre-existing archetype. 
2.1.2        A reference to a pre-existing archetype or archetype fragment may be explicit, 

by specifying the archetype identifier, and optionally the archetype node of 
the archetype fragment insertion point. 

2.1.3        A reference to an archetype fragment may be internal to (i.e. part of) the 
current archetype. 

2.1.4        An archetype node may be specified to be one of a set of possible archetypes, 
by defining an explicit list of candidates and/or by specifying a set of 
constraints on any of the attributes of an archetype definition. 

2.1.5        In addition to specifying one or more archetype fragments by reference or 
constraint, it must be possible to include an explanation of the rationale for 
incorporating that specification at the given point in the current archetype 
hierarchy. 
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2.2 The specification of an archetype node (if not by reference) 
must include the following information.  
2.2.1        An internally-unique identifier of this archetype node. When combined with 

the globally-unique identifier of this archetype definition, it must be a 
globally unique reference to the node itself. 

2.2.2       The class in the instance hierarchy, mapping to the underlying Reference 
Model for which this archetype was ideally fashioned, that must be 
instantiated in order to conform to this archetype node. For an EHR hierarchy 
conforming to this standard, this class must be specified using one of the 
following (provisional) agreed values: 

  • FOLDER 
  • COMPOSITION 
  • SECTION 
  • ENTRY 
  • CLUSTER 
  • ELEMENT 
  The number of occurrences, expressed as a range, that may be instantiated 

corresponding to this archetype node within an instance hierarchy. 
2.2.3        Other constraints and rules may optionally be specified to govern the creation 

of instances corresponding to this archetype node. 
2.2.4        Constraint rules might be expressed as logical conditions, and may include 

reference to environment parameters such as the current time or location or 
participants, or be related to the (pre-existing) values other nodes in the 
instance hierarchy. Constraint rules might be used to represent the relationship 
between EHR data and workflow or care pathway processes. 

2.2.5        Any constraint rule specification must identify the formalism (including 
version) in which it is expressed (e.g. ADL, OWL). 

2.3 Binding archetype nodes to terms 
2.3.1        Every node of an archetype schema hierarchy must be associated with at least 

one clinical term, which most accurately expresses the intended concept to be 
represented by that node on instantiation in the corresponding instance 
hierarchy. This term will usually be included or referenced within the 
instance. 

2.3.2        Any node of an archetype may be mapped to any number of additional 
concepts, terms and synonyms from terminology systems, to support either 
the interrogation of the archetype repository or of the corresponding instances.

2.3.3        Any concept mapping term or text must specify the purpose that this mapping 
serves, using one of the following (provisional) list of values. 

  • Principal concept 
  • Term binding 
  • Synonym 
  • Language translation 
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2.3.4        Any reference to a coded term must include the code, rubric, and the coding 
system (including version) from which the code and rubric have been taken. 
In addition, it must be possible to specify the natural language in which this 
term was mapped, or in which a translation is expressed. 

2.4 Attribute and association constraints 
2.4.1        An archetype node may specify constraints on any attributes or associations 

that correspond to the attributes and associations of that node in the 
underlying Reference Model. 

    
  Note. These constraints may pre-determine or restrict some or all of the 

contextual information that is included within the corresponding instance, as 
represented within the Reference Model. Context information, such as the 
person to whom a particular observation or inference relates, is formally-
represented in most generic EHR-like models to facilitate safe querying and 
retrieval, even if that information might be inferred from the archetype name 
or an axis within a terminology system used for the data value. Some 
archetypes or fragments will pre-determine the values of some of these, which 
must be capable of specification within the archetype definition (for example, 
to constrain the subject of information to be a relative of the patient, and not 
the patient, in an archetype for family history). The applicability of any aspect 
of context to a given archetype node will be determined by the context 
attributes in the corresponding node of the target EHR Reference Models. For 
example, in the CEN 13606 Reference Model the subject of information is 
represented at the Entry level. There is significant commonality within the set 
of context information between reference models (for example, between CEN 
EN13606 and HL7 CDA Release 2), and ideally a common set of labels for 
these should be adopted to permit relevant context constraints to be applied to 
more than one Reference Model. 

2.5 For any given Reference Model attribute or association it 
must be possible to specify the following information. 
2.5.1       The name of the attribute or association, mapping to the underlying Reference 

Model for which this archetype was ideally fashioned, to which this constraint 
applies. 

2.5.2       A common label for this aspect of context. For EHR archetypes, this value is 
to be taken from a (provisional) list of values as specified in Table A.1. 

2.5.3       For a given Reference model, if an attribute or association corresponding to 
this aspect of context is mandatory to be included within a valid EHR 
instance. 

2.5.4        The number of instances (expressed as a range) corresponding to this aspect 
of context that may be instantiated. 

2.5.5      If multiple instances are permitted, it must be possible to specify if these are 
to be represented as an ordered or unordered list. 

2.5.6       If multiple instances are permitted, it must be possible to specify if the 
corresponding data values (of leaf nodes or attributes) must be unique. 

2.5.7        Constraints may be specified for the data values of leaf nodes of leaf 
attributes. 
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2.5.8     Other constraints and rules may optionally be specified to govern the creation 
of instances corresponding to a Reference Model attribute or association. 

3 Data Value constraints 

3.1 It must be possible to specify constraints and rules for the 
data values of leaf nodes in the Reference Model hierarchy, or 
for any other attributes of any archetype node. 

3.2 It must be possible to specify the following data value 
constraint information. 
3.2.1 If the data is permitted to have a null value, and optionally to specify a reason 

(e.g. to specify a null flavour value). 
3.2.2      If the constraint or rule is an inclusion or exclusion criterion. 
3.2.3       The formalism (including version) in which this constraint specification is 

represented. 
3.2.4        The intended fixed (prescribed) value for conforming instances. 
3.2.5        The intended default value for conforming instances. 
3.2.6        A list of permitted candidate values for conforming instances (i.e. to be a 

subset of those values legally permissible in the underlying Reference Model).

3.3 For quantity data types it must be possible to specify: 
  • a value range within which values for conforming instances must lie; 
  • a range within which values are considered clinically exceptional or 

critical; 
  • the intended measurement units for conforming instances. 

3.4 For date and time types it must be possible to specify: 
  • a value range within which values for conforming instances must lie; 
  • the intended measurement units for conforming instances. 

3.5 For textual data types if must be possible to specify: 
  • a string pattern defining a range of possible values; 
  • the intended coding scheme to be used for conforming instances. 
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3.6 Constraint rules might be expressed as logical conditions, 
and may include reference to environment parameters such as 
the current time or location or participants, or be related to the 
(pre-existing) values other nodes in the instance hierarchy. 

3.7 The reference to a pre-existing value must specify that 
instance precisely and unambiguously. For example, it may be 
necessary to include a reference to: 
  • the archetype identifier 
  • the archetype node identifier 
  • the attribute or association name 
  • the occurrence in the instance hierarchy e.g. 
  o first 
  o most-recent 
  o any 
  o n ordered by y (the nth element of a set of instances ordered on 

y) 
  o highest value 
  o lowest value 
  o one or more instances within a (definable) recent time interval 
  • the intended relationship between this specified instance value and the 

data value being constrained e.g. 
  o the same value as 
  o a subset or substring of 
  o greater than, greater than or equal to, less than, less than or 

equal to 
  o earlier than, later than, etc. 
  o if … then … 
  o must not be the same as 

3.8 These relative constraints may be nested, and include 
logical or set operators in order to represent compound rules. 
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