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Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Ett problem med elektroniska patientjournalsystem är att 
arkitekturen för patientjournalerna inte är gemensam vilket 
försvårar automatiskt utbyte av patientdata. En arkitektur har 
skapats inom ett projekt som heter openEHR. Förhoppningen är 
att denna arkitektur ska klara av automatiskt utbyte av patientdata 
mellan elektroniska patientjournalsystem. 
 
I openEHRs arkitektur används något som kallas arketyper. 
Arketyper är återanvändbara modeller för att begränsa, 
strukturera och förklara vad som lagras i elektroniska 
patientjournaler som bygger på denna arkitektur. Istället för att 
områdesspecifik information, som vad ett blodtryck är, skapas i 
systemet flyttas den och annan liknande kunskap ut från 
systemarkitekturen och in i arketyperna. Arketyper kan skapas 
och redan existerande arketyper förändras utan att några 
ändringar i systemarkitekturen behöver göras. 
 
Huvudproblemet i examensarbetet har varit att hitta en metod för 
att generera ett grafiskt gränssnitt utifrån en elektronisk 
patientjournal som är konstruerad med hjälp av arketyper. För att 
lösa detta behövdes det först skapas arketyper och ett system för 
att generera journaler utifrån dessa. Därefter har en webbportal 
utvecklats där det går att logga in och läsa de skapade 
patientjournalerna. Metoden för att generera gränssnittet i 
webbsidorna använder sig av en rekursiv funktion för att samla in 
information ur patientjournalerna. Funktionen lagrar den 
insamlade information i en objektstruktur som följer 
designmönstret Composite. Utifrån denna struktur går det sedan 
att generera ett grafiskt gränssnitt. 
 
Webbportalen kan användas för att demonstrera hur ett system 
kan se ut där både patienter och behörig personal får tillgång till 
och möjlighet att läsa inlagda journaler som bygger på openEHRs 
arkitektur. 
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Ordförklaringar 
ADL Archetype Definition Language, ett 

språk som används för att skriva 
arketyper 

ANSI American National Standards Institute, 
amerikanskt standardiseringsorgan 

Arketyp En metod för att strukturera, begränsa 
och beskriva informationen i en 
elektronisk patientjournal 

Demografimodell Inom openEHR den modell som 
beskriver de klasser som representerar 
människor, organisationer, roller och 
relationer mellan dessa 

EHR Electronic Health Record, en 
elektronisk patientjournal 

HTML Hyper Text Markup Language, ett 
språk som bland annat används för att 
skriva webbsidor med 

ICD-10 International Statistical Classification 
of Diseases and Related Health 
Problems Tenth Revision, ett 
medicinskt terminologisystem 

Informationsmodell Inom openEHR den modell som 
beskriver de klasser en elektronisk 
patientjournal kan byggas upp av 

JSF JavaServer Faces, ett ramverk i Java för 
att bygga webbapplikationer 

openEHR Projekt som arbetar med utvecklandet 
av en arkitektur för elektroniska 
patientjournalsystem 

Referensmodell Samlingsnamn inom openEHR för en 
modell som innefattar både 
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informationsmodellen samt 
demografimodellen 

Semantik I den här rapporten betydelsen av olika 
klasser i någon av openEHRs modeller 

Syntax Den grammatiska struktur som ett 
språk följer och är uppbyggt av 

Terminologisystem Uppsättning med termer för begrepp 
inom ett fackområde och relationer 
mellan dessa 
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1 Inledning 
Examensarbetet har utförts på Institutionen för medicinsk teknik, 
IMT, vid Linköpings universitet. IMT är ett nationellt centrum för 
forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. 
Forskningen baseras på behov inom hälso- och sjukvård och sker i 
nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska 
kliniker [1]. Det här examensarbetet är speciellt inriktat mot 
området elektroniska patientjournaler. 
 

1.1 Bakgrund 
I det här avsnittet beskrivs kortfattat bakgrunden till 
examensarbetet. 

1.1.1 Elektroniska patientjournaler 
Patientjournaler innehåller information om en individs 
hälsotillstånd. De används främst för att lagra information om 
sjukdomsförlopp och att motivera behandlingar. [2] 
 
Studier som gjorts där man observerat läkares användande av 
patientjournaler i pappersform visar att det finns flera praktiska 
begränsningar. Traditionella journaler leder till mycket 
administrativt arbete på grund av den tid det tar att lagra och 
organisera den ständigt ökande mängden data inom sjukvården. 
Elektroniska patientjournaler kan lösa många av de 
pappersbaserade journalernas begränsningar samt tillhandahålla 
nya fördelar. [2] 
 
Den elektroniska journalen är oftast lagrad så att det finns 
möjlighet för ett flertal behöriga användare att läsa och lägga till 
ny information i den. Att datorisera journalerna kan ge flera nya 
möjligheter utöver det som gick tidigare. Exempel på några av 
dessa är: aktiva påminnelser, råd vid behandling, kunskapslänkar 
för vårdbeslut och enklare analys av patientdata som ingår i 
studier [2]. Med kunskapslänkar menas länkar till relevant 
information om det aktuella patientfallet, som en utförlig 
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beskrivning av den diagnostiserade sjukdomen eller en 
behandlingsform. Dessa funktioner är dessvärre tekniskt svåra att 
implementera. 
 
Ett problem inom området är att de system som finns i drift ofta 
inte följer någon gemensam standard för strukturen på inlagd 
information [3]. Det leder till att det inte är möjligt att dela med sig 
av journaldata mellan olika system utan att omarbeta 
informationen så det följer det mottagande systemets design. 
Systemen vet inte hur data från andra system ska tolkas på ett 
korrekt sätt. 
 
Ett annat problem som inte bara gäller patientjournalsystem utan 
många av dagens informationssystem i allmänhet är att de är 
byggda kring en arkitektur där information om den verklighet 
systemen modellerar är låst. Resultatet av detta blir ofta snabba 
utvecklingstider men kort livstid för systemet då det blir svårt och 
dyrt att göra förändringar när ny kunskap tillkommer. Problemen 
blir extra påtagliga inom områden där forskningen snabbt går 
framåt, som inom sjukvården. För att göra informationssystemen 
bättre lämpade för förändringar krävs en separering mellan 
förändringsbar områdesspecifik information från 
systemarkitekturen. [3] 
 

1.1.2 Arketyper 
En idé som har introducerats för att lösa problemet med dagens 
elektroniska patientjournalsystem är något som kallas arketyper.  
 
Arketyper är återanvändbara modeller för att begränsa, 
strukturera och förklara vad som kan lagras i ett informations-
system. En av de främsta funktionerna för arketypen är att 
separera informationsmodeller (som t.ex. objektmodellen i 
mjukvara eller databasscheman) från områdesspecifika modeller 
[3]. 
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Med arketyper är det möjligt att sätta restriktioner på vilken indata 
som är tillåten, vilken information som är intressant samt 
informationens struktur vid återkommande datainmatningar. Det 
finns också en förhoppning om att arketyper ska bidra till att 
förenkla utbyte av data mellan olika system inom samma område. 
Det kan bli möjligt eftersom data som lagras i systemen utifrån 
arketyper medför att informationen kan begränsas, struktureras, 
tolkas och valideras på ett enhetligt sätt. [4] 
 
I sammanhanget elektroniska patientjournaler kan en arketyp ses 
som en specifikation för det föredragna sättet att i en journal 
representera information. Vilket det föredragna sättet är bestäms 
av författarna till arketypen som bör vara speciallister inom 
området som arketypen omfattar. När arketypen är skapad kan 
den användas till att: [5] 
 

• skapa nya journalanteckningar 
• verifiera rimligheten på en datainmatning 
• utbyta information mellan olika journalsystem 

 
Ett exempel på en arketyp inom sjukvården är en modell för 
blodtrycksundersökningar. Arketypen beskriver vilken 
information vårdgivaren måste rapportera från undersökningen 
men ger även möjlighet att skriva in godtycklig fritext. Arketypen 
kan bestämma att vårdgivaren måste ange blodtrycket inom ett 
visst intervall och även ange i vilken position patienten befann sig 
i under mätningen, samt vilken utrustning som använts. 
 

1.1.3 openEHR 
openEHR (open Electronic Health Record) är ett projekt som 
startades av Ocean Informatics i Australien och University College 
London. En stor del av openEHRs arbete är att ta fram 
arkitekturspecifikationer som de vill ska ligga till grund för 
elektroniska patientjournalsystem. [6] 
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Specifikationerna använder arketyper och är uppdelad i en 
arketypmodell, en referensmodell och en tjänstehanteringsmodell. 
Arketypmodellen specificerar hur arketyper ska se ut och 
referensmodellen hur journaldata ska representeras i ett 
elektroniskt journalsystem. Tjänstehanteringsmodellen ska hantera 
åtkomst och lagring av patientjournaler och arketyper. 
Arkitekturen har utformats för att vara omfattande, portabel och 
följa de lagar som omfattar elektroniska patientjournaler. 
Ursprunget till specifikationerna kommer från projektet Good 
European Health Record (GEHR). [6] 
 
I dagsläget finns bara ett fåtal system i drift som använder 
arketyper och är byggda enligt openEHRs specifikationer. Det 
behövs implementationer som visar att deras idéer är möjliga och 
fungerar i praktiken. 
 

1.2 Uppgift 
Syftet med examensarbetet är att bidra till den fortsatta 
utvecklingen inom openEHR genom att i praktiken testa den 
arkitektur för elektroniska journalsystem som openEHR har tagit 
fram. 
 
Det ska göras genom systemutveckling i Java av en 
webbapplikation för visning av patientjournaler. I 
webbapplikationen ska kopplingen mellan arketyper och 
referensmodell testas. Det främsta användningsområdet för 
applikationen är att demonstrera hur ett system där patienterna 
själva kan se sina journaler kan se ut. 
 
Applikationen ska ta hjälp av en existerande implementation av 
arketyp- och referensmodellen som openEHR tagit fram. Hur 
journalerna är strukturerade och vilka värden som är tillåtna i dem 
begränsas med hjälp av arketyper. 
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Specifikationer för och implementation av en 
tjänstehanteringsmodell som ska hantera lagring, sökning och 
uppdatering i patientjournaler var under tiden för examensarbetet 
inte klara. Därför ingår det även i uppgiften att göra egna 
lösningar för detta. 
 

1.3 Problemformulering 
Tre problem identifierades i ett tidigt skede av arbetet: 
 

1. Hur kan det kontrolleras att journaldata uppfyller de 
restriktioner som arketyper sätter? 

2. Hur ska konstruktionen av en journal utifrån den 
förutbestämda strukturen i arketyper gå till? 

3. Hur går det att generera ett gränssnitt för visning av 
journalerna i en webbläsare när journalerna använder 
godtyckliga arketyper? 

 

1.4 Dokumentöversikt 
Här ges en kort beskrivning om varje kapitel. 

Kapitel 2 – Teoretisk bakgrund 
Kapitlet ger en bakgrund till de begrepp och tekniker som vi har 
studerat och använt i detta arbete. Kapitlet börjar med en 
introduktion till patientjournaler och hur de utvecklats fram till 
dagens elektroniska patientjournaler. Sedan följer en beskrivning 
av terminologisystem samt en mer grundlig genomgång av 
arketyper, openEHR och relaterad forskning.  
 

Kapitel 3 – Systemutveckling 
Kapitlet beskriver webbapplikationens arkitektur, vilken 
utvecklingsmetod som använts, vilka krav som tagits fram och 
vilka designbeslut som fattats. Kapitlet avslutas med en 
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genomgång av de verktyg som använts under utvecklingsarbetet 
för att underlätta för eventuellt framtida arbete. 
 

Kapitel 4 – Resultat 
Kapitlet beskriver och visar bilder på den utvecklade 
webbportalen. Det innehåller också information om de tester som 
utförts. 
 

Kapitel 5 – Diskussion 
Kapitlet innehåller en diskussion om elektroniska patientjournaler, 
arketyper, openEHR, de ursprungliga och nya problem som 
uppstått under utvecklingen, användbarheten hos det färdiga 
systemet och idéer för en framtida vidareutveckling. 
 

Kapitel 6 – Slutsats 
Kapitlet innehåller några avslutande tankar om openEHR och hur 
den utvecklade webbportalen kan tillföra något till det fortsatta 
arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Kapitlet ger en översikt av patientjournalens historia. Sedan följer 
en teoretisk bakgrund till terminologisystem, arketyper, openEHR 
och relaterad forskning inom elektroniska patientjournaler. 
 

2.1 Patientjournaler 
Patientjournaler innehåller information om en patients hälsa och 
sjukdomar efter att personen har sökt hjälp inom sjukvården. Den 
traditionella patientjournal som används inom sjukvården 
innehåller anteckningar av vårdgivares observationer, samt ofta 
testresultat från laboratorieprover och övriga undersökningar som 
t.ex. röntgen och ultraljud. [7] 
 
Avsikten med patientjournaler är enligt Reiser [2] att:  
 

• övervaka tillstånd och för att rättfärdiga en behandling 
• påminna om observationer 
• informera andra vårdgivare om en patients tillstånd 
• instruera studenter 
• inhämta ny kunskap i forskningssyfte 

 
Dessa användningsområden har ett gemensamt mål och det är att 
gynna den fortsatta utvecklingen inom sjukvården för att skapa 
bättre förutsättningar för patienterna. [2] 
 
Med några få undantag kan majoriteten av informationen i en 
patientjournal uttryckas i bokstäver och siffror. För att få tillgång 
till information som inte kan uttryckas i text måste ofta en 
förfrågan göras och det kan till och med vara nödvändigt för 
läkare eller sköterska att gå till en speciell plats för att se 
materialet. En direkt konsekvens av det här sättet att arbeta är att 
situationer kan uppstå när helheten av en patients vård och 
provresultat inte finns tillgänglig. [7] 
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En viktig fråga när det gäller journaler är hur informationen bör 
struktureras för att den ska vara lätt att hitta och ge en bra 
överblick över sjukdomsförlopp och relationer mellan 
hälsoproblem. Tre olika metoder som finns att föra en 
patientjournal på är: tidsorienterat, källorienterat och 
problemorienterat. [7] 
 

2.1.1 Tidsorienterade 
Den tidsorienterade patientjournalen går tillbaka i tiden ända till 
Hippokrates dagar, ca 500 före Kristus. Hippokrates förespråkade 
att medicinska journaler ska uppfylla två mål; de ska korrekt följa 
en sjukdoms utveckling och de ska i den mån det är möjligt 
indikera de troliga orsakerna till sjukdomen. Utifrån de 
observationer han gjorde skrev han journalanteckningar i rent 
kronologisk ordning. Anteckningarna innehöll främst patienternas 
egna redogörelser av hälsoproblemen de led av. Figur 1 visar hur 
några tidsorienterade inlägg i en journal kan se ut. Det är det strikt 
kronologiska sättet som anteckningarna fördes in på som är 
definitionen på en tidsorienterad patientjournal. [7] 
 

 
Figur 1, tidsorienterade journalanteckningar, exempel från [7] 
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2.1.2 Källorienterade 
En källorienterad journal innebär att journalen är indelad i 
sektioner beroende på insamlingsmetod för informationen, t.ex. 
besöksanteckningar, laboratorieresultat och röntgenresultat. Som 
det går att se i Figur 2 är informationen under varje sektion ordnad 
kronologiskt som i en tidsorienterad journal. Anledningen till en 
uppdelning i sektioner är bland annat att det underlättar 
trendanalyser och att det går snabbare att hitta information. [7] 
 

 
Figur 2, källorienterade journalanteckningar, exempel från [7] 

 

2.1.3 Problemorienterade 
Problemorienterade patientjournaler kom till under 1960-talet då 
Lawrence Weed arbetade på att förbättra överblicken och 
strukturen av dem. Den här typen av journaler struktureras efter 
en patients hälsoproblem. Noteringar förs per problem enligt 
SOAP-modellen som kan ses i Figur 3. SOAP är en förkortning 
som står för: [7] 
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• Subjective: besvären enligt patienten 
• Objective: de observationer läkare och annan 

sjukvårdspersonal gör 
• Assesment: testresultat, slutsatser och diagnos 
• Plan: den behandling som föreslås 

 

 
Figur 3, problemorienterade journalanteckningar, exempel från [7] 

Huvudsyftet med en problemorienterad journal är att det ska vara 
lättare att följa de resonemang och slutsatser som vårdgivaren 
kommer fram till. Upplägget blev snabbt accepterat på ett 
teoretiskt plan men har visat sig svårare att använda i praktiken, 
bland annat för att data tillhörande mer än ett problem måste 
journalföras på mer än ett ställe. [7] 
 

2.1.4 Patientcentrade journaler 
Hippokrates journaler som förklarades i avsnitt 2.1.1 var inte 
specifika för en enda person utan innehöll alla hans möten och 
observationer. Det här sättet att föra journal på fortsatte fram till 
1907 då Mayokliniken i Rochester, Minnesota kom fram till att de 
utspridda anteckningarna från flera patienter gjorde det svårt att 
få en bra överblick över en enskild patients sjukdomshistoria. 
Kliniken införde därför en journal för varje patient för att 
underlätta arbetet och detta var ursprunget till den 
patientcentrerade journalen. Något som är anmärkningsvärt är att 
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det fortfarande inte fanns några regler för vad en journal skulle 
innehålla. Det dröjde fram till 1920 innan ledningen för 
Mayokliniken bestämde sig för att alla journaler skulle innehålla 
en viss förbestämd information som alla läkare var tvungna att 
rapportera. Denna information lade grunden för hur nutidens 
patientjournaler ser ut. [7] 
 

2.1.5 Pappersbaserade patientjournaler idag 
Som följd av utvecklingen inom medicinsk forskning har många 
kliniska specialiseringar uppstått. Specialiseringen har fått som 
följd att människor behandlas på flera olika platser och av flera 
vårdgivare under sin livstid. Av logistiska skäl är det därför inte 
möjligt att använda en och samma fysiska patientjournal överallt. 
Det här är ett av de största problemen med pappersbaserade 
journaler och några andra nackdelar är att: [2] 
 

• innehållet är i fritext vilket gör att ordningen på 
återkommande anteckningar kan variera och anteckningarna 
kan vara ofullständiga eller tvetydiga 

• handstilar kan vara otydliga vilket kan göra anteckningar 
oläsliga eller ge upphov till missförstånd 

• för vetenskapliga undersökningar behöver den information 
som är intressant väljas ut från journalen och sedan skrivas 
in på nytt i undersökningsunderlaget. När det här arbetet 
utförs kan nya fel i informationen uppkomma 

• en pappersbaserad journal har inga möjligheter att ge aktiva 
råd, påminnelser eller varningar vid avvikande värden 

• det inte går att göra automatiska sökningar i 
pappersbaserade journaler. Automatiska sökningar kan 
underlätta för forskning och framtagande av statistik 

 
De flesta journaler som används idag, både pappersbaserade och 
elektroniska, är källorienterade och huvudsyftet är att stödja 
vården av den enskilde patienten. I andra hand kommer 
sekundära anledningar som: [7] 
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• juridiska skäl 
• att föra forskningen framåt 
• utbildningsändamål 
• fakturering av vård 

 

2.1.6 Elektroniska patientjournaler 
Uppkomsten av den elektroniska patientjournalen beror på de 
problem som identifierats för den pappersbaserade varianten. 
Datorer ger möjlighet att förbättra säkerhet, åtkomstmöjligheter 
och struktur av patientjournaler. Men för att det ska vara möjligt 
ställs det strikta krav på hur information samlas in, hur 
informationen struktureras och hur systemen är konstruerade. För 
att garantera att systemen innehåller tillförlitlig information samt 
lämpar sig för forskning och beslutsstödssystem är det viktigt att 
datainmatning sker utifrån en förutbestämd struktur. Med 
beslutsstödssystem menas att journalsystemet kan ge förslag på 
behandling. Strukturerad datainmatning har blivit ett av de 
främsta forskningsområdena när det gäller elektroniska 
patientjournaler. [7] 
 
Dagens system för elektroniska patientjournaler stödjer vanligtvis 
de tidigare nämnda vyerna: tids- och källorienterad [7]. Det 
vanligaste är att den källorienterade används precis som för de 
pappersbaserade journalerna [7]. Om informationen läggs in 
under korrekt källa är det enkelt för systemen att generera en 
tidsorienterad vy. Däremot att gå åt andra hållet är av naturliga 
skäl inte möjligt. Några system har stöd för en problemorienterad 
vy men för denna krävs det att användaren av systemet 
specificerar patientens problem och relationer mellan problem och 
observationer, vilket kan vara tidsödande och svårt. 
 
Som tidigare nämnts är otillgänglighet en av de stora nackdelarna 
med pappersbaserade patientjournaler. En journal kan vara 
otillgänglig under flera dagar när en annan avdelning arbetar med 
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den. Med hjälp av elektroniska patientjournaler kan alla personer 
som har behörighet få tillgång till informationen direkt när 
behovet uppstår. Vårdpersonal som behöver få tillgång till en 
patientjournal kan komma åt den från kontoret, hemmet eller 
akutavdelningen. [2] 
 
Inmatad information är tydligare än i en pappersbaserad journal 
eftersom all data skrivs in med hjälpmedel som tangentbord vilket 
eliminerar problemet med svårlästa handstilar. Informationen kan 
genomgå en stavningskontroll men det kan också uppstå nya 
problem som att en felaktig tangenttryckning orsakar en etta där 
det ska vara en nolla. Datorn kan dock kontrollera den data som 
vårdpersonalen skriver in mot förbestämda kriterier och i vissa fall 
upptäcka fel på inmatad data. Exempel på detta är kontroller av 
att mätdata är teoretiskt möjliga eller att ett datum för en 
inplanerad undersökning inte redan har passerat. Systemen kan 
också begära svar på vissa fält där data är nödvändig för den 
aktuella typen av ärende, så att ingen viktig information glöms 
bort. I dessa fall lagras inte bara data utan den kontrolleras också 
för att vara fullständig och korrekt. [2] 
 
En annan fördel med elektroniska journaler är att information kan 
återanvändas [2]. Ett exempel är när en läkare ofta skriver remisser 
med ett återkommande innehåll och där endast ett fåtal fält är 
unika för den aktuella patienten. I dessa fall kan läkaren använda 
en färdig mall och endast göra ändringar på ett fåtal ställen. 
Användandet av sådana mallar bidrar till att minska den 
administrativa arbetsbördan och kan på så sätt öka effektiviteten 
för sjukvårdspersonalen. Återanvändandet av information kan 
även öka kvalitén jämfört med att skriva in den på nytt för varje 
tillfälle; av anledningen att felaktigheter lättare hittas i mallarna 
eftersom de används ofta och av flera användare [2]. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den elektroniska 
patientjournalen kan ha många fördelar jämfört med den 
pappersbaserade. Det finns dock några problem som måste lösas 
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för att göra det här möjligt. Ett problem är hur det effektivt går att 
underhålla system inom sjukvården och få ett framtidssäkert 
system. Med framtidssäkert menas att systemet inte ska behöva 
ändras om vårdrutiner eller information inom sjukvården ändras. 
Ett annat är problem är om och hur patientjournalen ska 
struktureras. Kostnaden av utveckling och underhåll måste också 
tas i beaktande. 
 

2.1.7 Lagar vid journalhantering 
Vid lagring av patientuppgifter är det ett flertal lagar som måste 
tas hänsyn till. Patientjournallagen (PjL, 1985:562), 
Vårdregisterlagen (VrL, 1998:544), Personuppgiftslagen (PuL, 
1998:204), Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område (1998:531) samt Sekretesslagen (1980:100). [8] 
 
Patientjournallagen bestämmer att vid vård av patienter inom 
hälso- och sjukvården skall det föras en patientjournal. Med vård 
avses även undersökningar. En patientjournal skall föras för varje 
patient och får inte vara gemensam för flera patienter. PjL rör 
också innehållet i journalen och styr vilken obligatorisk 
information som ska lagras. Det är bl.a. patientens identitet, 
bakgrund, ställd diagnos, planerade åtgärder och information som 
lämnats till patienten. De andra paragraferna i PjL bestämmer hur 
en journal ska hanteras, att all text ska vara på svenska, hur 
ändringar får göras och hur länge en journal ska bevaras. PjL är 
teknikneutral och gäller för såväl pappersbaserade som 
elektroniska patientjournaler. [9] 
 
Vårdregisterlagen kom 1998 och rör speciellt elektroniska 
journaler och behandling av personuppgifter inom hälso- och 
sjukvården. Datainspektionen säger i [8] att VrL har tillkommit för 
att säkerställa patientens rätt till integritet i vårdarbetet samtidigt 
som effektiviteten inte blir eftersatt. Innan VrL, när i huvudsak PjL 
användes, var det inte möjligt att söka och sammanställa statistik 
utifrån en patientjournal. Därför fanns inga sådana regler tidigare. 
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I VrL tas detta upp och det finns begrepp som inte får användas 
som sökbegrepp i ett vårdregister. Sökningar på uppgifter som 
t.ex. ras, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse är 
lagöverträdelser [8]. VrL anger också vilka som får ha tillgång till 
en journal nu när det är möjligt att dela journaler genom bl.a. 
Internet, något som inte var möjligt när PjL kom. 
 
Vid lagring av personregister utanför sjukvården används 
personuppgiftslagen. VrL är en speciallag i förhållande till PuL 
och om behandlingen av personuppgifter till någon del inte 
regleras av VrL gäller bestämmelserna i PuL. [8] 
 
Andra lagar som också ska följas vid användning av 
patientjournaler är lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område samt sekretesslagen. Sekretesslagen 
innehåller bestämmelser om vad som skall hållas hemligt i statens, 
landstingen och kommunernas verksamhet. Den måste även 
beaktas vid samkörningar med andra journalsystem även om 
samkörningar är tillåten enligt vårdregisterlagen. [9] 
 

2.2 Forskning och standardisering 
Det här avsnittet ger en inblick i utvalda delar av den forskning 
och standardisering som skett kring elektroniska patientjournaler. 

2.2.1 GEHR 
Good European Health Record (GEHR) var ett projekt som pågick 
mellan 1991 och 1995 inom forskningsprogrammet European 
Health Telematics (Advanced Informatics in Medicine). Projektet 
involverade 21 organisationer i sju europeiska länder. [10] 
 
De kom fram till en samling krav för patientjournalsystem för att 
de ska vara kliniskt omfattande. Dessa var att: 
 

• journaler ska vara patientcentrerade 
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• journaler ska kunna användas i och delas mellan alla 
sektorer inom sjukvården 

• journalsystemen ska kunna utvecklas under en patients 
livstid 

 
De kom också fram till att det är viktigt att systemen tillåter klinisk 
uttrycksfrihet. Detta kan uppnås genom att: 
 

• strukturen i journaler är flexibel 
• det finns ett rikt och varierat ordförråd och nödvändig 

uppsättning av termer 
• det finns stöd för multimedia som t.ex. bilder och ljud 

 
Utifrån dessa krav resulterade forskningen i en sammanfattande 
arkitekturspecifikation för användning och delning av medicinska 
journaler, som mötte de kliniska, tekniska, etiska och legala krav 
som bör ställas på ett sådant system [10]. Resultatet ligger till 
grund för en del av den forskning och de standardiseringsförslag 
som pågår även i dagsläget. 
 

2.2.2 HL7 
Läkare och andra som arbetar inom sjukvården runt om i världen 
har behov av att kunna sända och ta emot sjukvårdrelaterad 
information som patientinformation och labbrapporter. Stora 
mängder sjukvårdsrelaterad information utbyts dagligen. Det här 
låter kanske inte som någon större svårighet, men medicinsk 
information är komplicerad som följd av rikedomen på klinisk 
terminologi och att den ofta har en komplex struktur. Därför 
behöver informationen presenteras enligt ett standardiserat format 
som ser till att informationen kan tolkas universellt och organiserat 
på ett korrekt sätt. [11] 
 
Behovet av ett standardiserat protokoll för utbyte av klinisk 
information är vad HL7 men även ENV 13606 som beskrivs i nästa 
avsnitt försöker fylla. HL7 som är en organisation bildad 1987 har 
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tagit fram en ANSI-standard för hur meddelanden mellan olika 
kliniska datorapplikationer bör se ut. Det är i dagsläget den mest 
använda meddelandestandarden för utbyte av klinisk information. 
[11] 
 
Det ingår en meddelandestandard även i ENV 13606 men HL7 är 
den som för närvarande har fått störst acceptans. [11] 
 

2.2.3 CEN  
European Committee for Standardization, CEN, som är det 
europeiska standardiseringsorganet fastslog 1990 att elektroniska 
patientjournaler är ett av de viktigaste områdena för införandet av 
en europeisk standard. Gruppen TC 251 (European 
Standardization of Health Informatics) inom CEN har i dagsläget 
publicerat två förstandarder inom området. [12] 

1995 kom den första som går under namnet ENV 12265. Den 
definierar de grundprinciper som arkitekturen för elektroniska 
patientjournaler bör bygga på. Över 80 % av kraven togs direkt 
ifrån GEHR-projektet. [12] 

1999 kom sedan en ny standard, ENV 13606, som innehöll dels en 
vidareutveckling av arkitekturen specificerad i ENV 12265, dels de 
tre nyheterna: [12] 
 

1. en termlista för lämpliga namn på komponenter som 
förekommer i en elektronisk patientjournal 

2. distribueringsregler som ger metoder för att kontrollera 
säkerheten och åtkomsträttigheter till journalerna 

3. en samling meddelandeformat för att standardisera delning 
och utbyte av klinisk information mellan olika system 
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2.3 Medicinska terminologisystem 
Det här avsnittet förklarar vad medicinska terminologisystem är 
och hur de kommer till användning inom elektroniska 
patientjournaler.  
 

2.3.1 Behovet 
Ursprunget till terminologier kommer ifrån människans behov att 
kommunicera och dela med sig av sina erfarenheter och kunskap. 
När människor från olika kulturer möts behöver de en gemensam 
språklig grund med vilket de kan kommunicera med varandra. 
Det ger upphov till behovet av ett gemensamt språk och ett 
samförstånd av innebörden. Inom sjukvården är behovet av ett 
gemensamt språk stort eftersom det ofta görs nya upptäckter och 
betydelsen av ord kan förändras. Det är detta behov medicinska 
terminologier försöker fylla. [13] 
 

2.3.2 Uppbyggnad och struktur 
Medicinska terminologier är precis som alla språk uppbyggda av 
en uppsättning ord, kallat termer i terminologisammanhang. En 
term har precis som ett ord en betydelse. I kliniska sammanhang 
står en term för ett definierat medicinskt begrepp som diabetes 
mellitus (sockersjuka) eller penicillin. Vanligtvis kan flera termer 
beskriva samma begrepp, av den anledningen har det i de flesta 
terminologier lagts till alfanumeriska koder för varje distinkt 
begrepp. Det här har gett upphov till kodning där en grupp ord 
som beskriver något medicinskt begrepp översätts till en kod. 
Denna kod används sedan istället för begreppet. Kodens betydelse 
analyseras när behovet uppstår. [13] 
 
Ett exempel på en medicinsk terminologi är 
Världshälsoorganisationens (WHO) International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems Tenth 
Revision (ICD-10). Den innehåller termer som alla hänvisar till 
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någon sjukdom eller annan typ av hälsoproblem [14]. Figur 4 visar 
ett exempel på hur termer för solbränna är strukturerade i ICD-10.  
 
Som bilden visar är termerna strukturerade i en 
klassificeringshierarki. Det är vanligt eftersom terminologierna 
ofta är stora. Att klassificeringen oftast är hierarkisk beror på att 
det känns naturligt för de flesta människor och det ger ett enkelt 
sätt att navigera till eftersökt term och få översikt i terminologin. 
[15] 
 

 
Figur 4, exempel på termer för olika svårighetsgrader av solbränna i ICD-10 

 

2.3.3 Terminologier i elektroniska patientjournaler 
Medicinska terminologisystem spelar en viktig roll i elektroniska 
patientjournaler. Behovet av terminologisystem inom elektroniska 
patientjournaler finns för att: [13] 
 

• säkerställa att de begrepp som uttrycks i en journal inte ska 
kunna missförstås 

• underlätta översättningar med bestående betydelse 
• hjälpa beslutsstödssystem 
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2.4 Informationssystem 
Det här avsnittet beskriver två olika sätt att utveckla 
informationssystem och vilka för- och nackdelar det finns med 
båda. 
 

2.4.1 Single Level-informationssystem 
De flesta publicerade metoder för att utveckla informationssystem 
går ut på att områdesspecifika begrepp som ska lagras modelleras 
direkt i mjukvara och databaser. Denna metod kallas för Single 
Level-metoden i [3]. 
 
Figur 5 visar hur ett Single Level-system utvecklas. 
Systemutvecklaren modellerar databasscheman och t.ex. 
klassdiagram efter den informationen han eller hon får från 
områdesexperten. I fallet med elektroniska patientjournaler kan 
områdesexperten vara en läkare eller någon annan med stor 
kunskap inom sjukvården. 
 

 
Figur 5, Single Level-informationssystem, bild från [3], återgiven med 

tillåtelse av openEHR 

 
När systemutvecklaren har gjort klart systemdesignen utvecklas 
en mjukvara och ett databassystem utifrån dessa. De 
områdesspecifika begrepp som utvecklaren modellerat utifrån 
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diskussionen med områdesexperten är nu låst i mjukvaran. Om 
något begrepp inom området förändras eller nya nödvändiga 
begrepp tillkommer så måste utvecklaren göra förändringar i 
systemarkitekturen. Det här leder till att förändringar blir både 
tidskrävande och kostsamma när nya versioner tas i drift eftersom 
det inte bara är extra utvecklingstid som tillkommer utan även det 
praktiska arbetet för att byta ut den befintliga versionen och utföra 
nya systemtester. [3] 
 
Sjukvården är ett område där nya upptäckter och förändringar i 
kunskapen sker kontinuerligt som konsekvens av det ständigt 
pågående forskningsarbetet. På grund av detta är Single Level-
metoden inte lämplig vid utveckling av ett system för hantering av 
patientjournaler. En mer flexibel och framtidssäker metod vore att 
föredra [3]. 
 

2.4.2 Two Level-informationssystem 
En idé som snabbt har fått stor acceptans kallas Two Level-
metoden. I den här metoden har områdesspecifika begrepp 
separerats från informationsmodellen och kan förändras utan att 
någon ändring av systemarkitekturen måste göras [3]. Figur 6 
visar hur utveckling efter den här metoden går till. 
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Figur 6, Two Level-informationssystem, bild från [3], återgiven med 

tillåtelse av openEHR 

Som bilden visar är nu inte längre områdesexperter beroende av 
systemutvecklarna. Det här sättet att arbeta möjliggör för 
områdesexperter som t.ex. läkare, sjuksköterskor eller tandläkare 
att själva kontrollera vad som ska lagras i systemet [4]. När 
kunskap upptäcks eller förändras inom området ska det inte 
längre ge upphov till någon förändring av systemdesignen [3]. Det 
räcker med att områdesexperterna lägger till eller förändrar något 
i begreppsbiblioteket (”concept library” i Figur 6) som systemet 
använder. 
 
Systemutvecklarens uppgift är att ta fram en minimal 
referensmodell och det språk områdesexperterna kan använda för 
att beskriva vilken information som är möjlig att lagra. Modellen 
bör vara omfattande på så sätt att den kan hantera allt som 
experterna kan tänkas vilja lagra men på samma gång konstruerad 
av så få komponenter som möjligt för att inte skapa ett onödigt 
komplext system. Referensmodellen bör följa en väl genomtänkt 
design som efter implementering och test inte behöver ändras 
under systemets livstid. [3] 
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Informationssystem som baseras på Two Level-metoden är svårare 
att utveckla än system baserade på Single Level-metoden. Det 
uppstår flera svåra designproblem som: [3] 
 

• valet av vad som ska finnas i referensmodellen 
• hur strukturen för respektive nivå ska se ut 
• att förstå den formella relationen mellan de två nivåerna 
• att utveckla ett system baserat på referensmodellen men som 

har kännedom om den andra nivån 
 
Som angavs ovan ska referensmodellen innehålla ett litet antal 
robusta klasser. Vilka klasser som ska tas med är ett av de 
viktigaste besluten vid design av referensmodellen. Det varierar 
stort beroende på vilken typ av system som ska byggas. För ett 
informationssystem som ska representera patienter och personal 
inom ett sjukhus så kan referensmodellen innehålla klasser för bl.a. 
person, vårdenhet, kontaktdetaljer och sjukvårdspersonal. [3] 
 

2.5 Arketyper 
Det här avsnittet innehåller information om vad en arketyp är, hur 
de kan representeras med en textfil och varför behovet av dem 
finns. 
 
Thomas Beale och Sam Heard kom med ursprungsidén till 
begreppet arketyper inom sjukvården. En arketyp beskrivs som en 
återanvändbar, strukturerad och formell modell av det föredragna 
sättet att journalföra en viss information inom sjukvården [4]. 
Exempel på sådana kan vara undersökningar av hjärtfrekvens, 
kontroll av längd, vikt och syn, blodtryck och laboratorieresultat. 
 
Arketyper är skapade för att uppfylla flera syften. Ett syfte är att 
ge möjligheter för experter inom ett visst område att på ett formellt 
sätt göra en modell av den information de vill lagra i ett 
patientjournalsystem [3]. Modellen kan användas vid 
datainmatning till ett journalsystem för att bestämma vilken 
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information som är nödvändig och tillåten. Några andra 
användningsområden är att: [3] 
 

• de kan användas för separeringen mellan information och 
kunskap i informationssystem som beskrivs i avsnitt 2.4, 
vilket medför flexibla och framtidssäkra system 

• de medför att olika system kan utbyta informationen med 
hjälp av arketyper och tolka informationen på ett enhetligt 
sätt 

• de medför att experter inom respektive område som skapar 
arketyperna kan kontrollera vad och hur information ska 
lagras i ett informationssystem utan hjälp av 
systemutvecklarna 

• de tillåter metoder för sökningar bland information som är 
lagrad med hjälp av arketyper 

 

2.5.1 Archetype Definition Language 
Archetype Definition Language, ADL, är ett formellt språk för att 
uttrycka arketyper [16]. En komplett ADL-fil består av de tre 
sektionerna beskrivning, definition och terminologi. I 
beskrivningen finns det specificerat: [16] 
 

• vem som skrivit arketypen 
• vilket företag och organisation som står bakom 
• det datum som arketypen skapades 
• vilken version av arketypen som används 
• vilken version av ADL som används 
• vilka förändringar som har gjorts sedan senaste versionen 
• en kort förklaring vad som omfattas och vad arketypen ska 

användas till 
• om det finns några restriktioner kring rättigheter för 

användandet 
 

I definitionen finns specificerat hur information ska lagras och 
vilka datatyper som ska användas från referensmodellen. Här 
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används en trädstruktur med olika begränsningar på datatyper i 
referensmodellen. Innebörden av noderna i trädstrukturen 
beskrivs i detalj i en lokal terminologi i arketypen. [16] 
 
Nedan visas ett exempel över hur definitionen i en arketyp 
beskriver hur en persons namn och adress kan lagras. 
Representationen av data kallas data ADL (dADL) 
 

 
Figur 7, dADL, exempel från [16] översatt till svenska 

 
För att beskriva strukturen på den information som ska lagras med 
hjälp av arketyper används constraint ADL (cADL). Det kan också 
användas om begränsningar önskas på inlagd information. Figur 8 
visar en begränsning som anger att det bara får finnas ett namn 
som inte får vara tomt. En person kan däremot ha flera adresser 
vilket visas i figuren med cardinality matches {0…*}. 
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Figur 8, cADL, exempel från [16] översatt till svenska 

 
I Figur 8 syns en kod som heter at0000. Koden används för att 
tilldela den tillhörande termen i arketypen en beskrivande text. 
Den kan användas för att underlätta inmatning i en patientjournal. 
Koden at0000 är unik i arketypen och nästkommande term som 
behöver en förklaring har numret at0001 osv. Bokstäverna at är en 
förkortning för archetype terminology. I Figur 9 kan at1001 ses 
med en tillhörande text och description. Dessa exempel är tagna 
från två olika arketyper men i fallet med Person skulle texten 
kunnat förklara att vårdgivaren ska ange ett namn och adress i 
fälten. 
 
Terminologidelen kan vara uppdelad i två delar där termer 
respektive begränsningar förklaras, se Figur 9. ADL har även stöd 
för flera språk och i början av terminologin finns en lista över de 
språk som termer och begränsningar i arketypen är översatta till. 
[16] 
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Figur 9, arketypens lokala terminologi, exempel från [16] översatt till 

svenska 

 
I terminologin är det möjligt att skapa kopplingar till externa 
terminologisystem [16]. Detta görs genom att en intern at-kod 
kopplas samman med en av koderna i den externa terminologin 
och information lagras om vilket terminologisystem som koden 
tillhör. Sedan kan systemen som använder arketypen genom en 
terminologikoppling hämta information om det begrepp koden är 
till för. 
 

2.5.2 Mallar 
Inom området arketyper finns det något som kallas för mallar 
(engelska ordet templates). En mall kan användas för att knyta 
samman ett antal arketyper som ska användas tillsammans vid 
insamlande av data. De kan även användas för att göra ett urval av 
delar i en arketyp när all information inte är nödvändig. En mall 
kan aldrig införa nya begränsningar utan utgår alltid från det som 
finns i arketyperna. [17] 
 
Mallar har inte använts i examensarbetet men de spelar en viktig 
roll i fullskaliga patientjournalsystem som använder arketyper. I 
kommande fyra stycken förklaras deras användningsområden 
ytterligare.  
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Mallar kan användas för att gruppera de arketyper som behövs för 
en viss händelse [17]. För avancerade undersökningar där det 
ingår besök hos flera vårdgivare på olika avdelningar räcker det 
inte med bara en arketyp som anger vilken data som ska lagras. 
Detta skulle bli för komplicerat och det skulle vara lätt att missa 
information om flera vårdgivare ska skriva in varsin del i samma 
gränssnitt. Här kan mallar användas för att ange vilka arketyper 
som tillsammans beskriver en händelse för patienten. 
 
Mallar kan även användas för att reglera vad som ska respektive 
inte ska användas i en viss arketyp. Arketyper bör vara grundliga i 
det område de beskriver. Nackdelen kan vara att det blir svårt för 
en vårdgivare som inte är lika insatt i området som personen som 
skapade arketypen. Här kan mallar användas för att begränsa 
vilka fält som är nödvändiga vid t.ex. undersökningar som endast 
använder en liten del av arketypen. [17] 
 
För arketyper där terminologin är översatt till flera språk kan 
mallar användas för att bestämma vilket språk som ska användas i 
ett visst användargränssnitt [17]. I arketypen anges alltid vilket 
språk som är det förvalda och som därför ska användas om inget 
annat anges [17]. Patientjournallagen som nämns i avsnitt 2.1.7 
säger att all journaldata ska skrivas på svenska. I Sverige skulle en 
mall automatiskt kunna välja svenska språket om det finns 
tillgängligt. 
 
Det sista stora syftet som mallarna fyller är att utöka 
begränsningar på redan existerande begränsningar i en arketyp. 
Om en arketyp innehåller begränsningar på data som visas i Figur 
8 i kapitlet om ADL kan en mall användas för att ytterligare öka 
dessa. [17]  
 



2. Teoretisk bakgrund 

 29

2.6 openEHR 
openEHR arbetar med att ta fram öppna specifikationer för 
elektroniska patientjournalsystem. De har återanvänt stora delar 
av GEHRs forskningsresultat och flera personer som arbetade med 
GEHR har valt att fortsätta forskningen inom openEHR. 
Specifikationerna som de skrivit uppdateras kontinuerligt och är 
baserade på många års arbete. [5] 
 

2.6.1 Arkitektur 
Det som skiljer openEHR åt från mer traditionella system för 
elektroniska patientjournaler är att de använder sig av Two Level-
metoden och arketyper. openEHR arbetar med öppna 
specifikationer. Förändringar sker efter en plan där alla som har ett 
intresse av arbetet har möjlighet att komma med synpunkter. Two 
Level-metoden som nämnts tidigare separerar områdesspecifik 
kunskap från datastrukturen av journalerna. Det möjliggör att IT-
specialister designar strukturen för en generell journal, medan 
människor med medicinsk kunskap med hjälp av arketyper kan 
kontrollera vad en journal ska innehålla när systemet är i drift. [5] 
 
Figur 10 visar hur ett hälsojournalsystem som följer openEHRs 
arkitektur kan se ut. Examensarbetet har inte involverat alla delar 
som visas i bilden utan har fokuserat på EHR, Archetypes, Query, 
Portal och Demographics. 
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Figur 10, exempel på ett informationssystem för hantering av elektroniska 

hälsojournaler som följer openEHRs arkitektur 

 
Specifikationerna är uppdelade mellan tre olika modeller: en 
arketypmodell, en referensmodell och en tjänstehanteringsmodell. 
 

2.6.2 Arketypmodellen 
I arketypmodellen beskrivs allt som är relaterat till arketyper inom 
openEHR. Här beskrivs språkregler för ADL och hur objektträdet i 
minnet ska se ut efter inläsning av en arketyp från en ADL-fil. 
Arketypmodellen innehåller även alla de möjliga begränsningar 
det går att sätta på klasserna i referensmodellen. 
 

2.6.3 Referensmodellen 
Referensmodellen innehåller informationsmodellen som kan ses i 
Figur 11 och en demografimodell med klasser som representerar 
personer och organisationer. Informationsmodellen beskriver vilka 
klasser en patientjournal är uppbyggd av och följer 
designprincipen för Two Level-informationssystem. Principen är 
att informationsmodellen ska vara uppbyggd av ett minimalt antal 
klasser. I det här fallet det minimala antalet som behövs för att 
representera informationen i en patientjournal. 
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Objekt av klassen EHR representerar elektroniska patientjournaler. 
I det här objektet finns sedan de objekt som bygger upp 
informationen i journalerna. Ett av dessa är Composition som kan 
liknas vid ett signerat dokument i en pappersbaserad 
patientjournal. Det kan exempelvis vara en undersökning som 
patienten varit på eller något laboratorieresultat. Med signerat 
menas att en eller flera vårdgivare är ansvarig för den här delen i 
journalen. Alla Compositions är versionshanterade genom objekt av 
klassen Versioned_Composition. [18] 
 
Tack vare versionshanteringen kommer ingen information att tas 
bort när något måste ändras eller om något blev fel vid första 
inmatningen. För varje ny version som läggs till lagras även 
information om vilken som ansvarade för tillägget och när det 
utfördes. Versionshanteringen är viktig ur ett rättsligt perspektiv 
så det går att visa exakt vad som fanns i en journal som 
motiverade beslutet om en viss behandling. Information om vilken 
del i en arketyp som strukturerar och sätter begränsningar på en 
ett specifikt objekt i referensmodellen finns i instanser av klassen 
Archetyped. Archetyped ligger i objekt av klassen Locatable som 
övriga klasser ärver. [18]  
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Figur 11, klassdiagram över informationsmodellen i openEHR, tagen ur [18] 

återgiven med tillstånd av openEHR 

Figur 11, klassdiagram
 över inform

ationsm
odellen i openEH

R
, bild från [18], återgiven m

ed tillstånd av openEH
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Attributet directory (i klassen EHR) och klassen Folder som kan ses i 
Figur 11 gör det möjligt att strukturera information i journalerna 
på ett källorienterat sätt. Det kan uppnås genom att vårdgivaren 
skapar foldrar för de olika typer av källor som finns. Instanser av 
klassen Composition kan sedan efter de skapats kopplas samman 
med rätt folder av de som finns tillgängliga. [18] 
 

2.6.4 Tjänstehanteringsmodellen 
Syftet med tjänstehanteringsmodellen 1 är bland annat att 
specificera en tjänst för kopplingar till externa terminologier och 
en EHR-tjänst. Exempel på vad en referensimplementation utifrån 
specifikationer på EHR-tjänsten ska klara av är att: [19] 
 

• hämta arketyper och patientjournaler från en permanent 
lagringsplats 

• skapa och lagra mallar från ett urval av arketyper 
• hantera förändringar och tillägg av information i 

patientjournaler 
• söka efter information i patientjournaler 
• hantera säker inloggning och åtkomsträttigheter 

 
Specifikationerna för tjänstehanteringsmodellen var inte färdiga 
när den här rapporten skrevs. Det blev därför nödvändigt att 
implementera några av EHR-tjänstens funktioner innan 
specifikationerna var klara, annars hade det inte varit möjligt att 
lösa problemen beskrivna i avsnitt 1.3. 
 

2.6.5 Referensimplementation i Java 
ACode är ett företag som grundades 2001 i Stockholm. De arbetar 
med systemutveckling och ofta i projekt med öppen källkod [20]. 
De har varit delaktiga i att praktiskt testa openEHR genom att 

                                         
1 openEHRs ”service model”, se [19] 
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implementera en parser för ADL-filer och en kärna som 
implementerar arketyp- och referensmodellen.  
 
Kärnan vi använde är utvecklad i Java och den följer release 0.9 av 
specifikationerna för arketyp- och referensmodellen. I kärnan finns 
klasserna i arketyp-, demografi- och informationsmodellen 
implementerade. 
 
För att gå från en arketyp som en ADL-fil till objekt i minnet 
behövs en parser som kan kontrollera ADL-filen och skapa objekt 
utifrån den. En parser kan ses som en tolk. I datorsammanhang 
används de när indata behöver tolkas, exempelvis en 
kommandoinmatning eller en datafil. ACode har gjort en som 
utför dessa kontroller. Figur 12 visar arbetsgången från ADL-fil till 
objektträd i minnet när arketypen körs i parsern. Parsern kan 
utföra en kontroll av syntax och semantik som kan ses i den gråa 
rutan i figuren. Om inga fel hittas i arketypbeskrivningen skapas 
ett objekt av klassen Archetype som finns implementerad i 
Javakärnan. 
 

 
Figur 12, parsning av arketyp i ADL-format, förenklad bild från [16], 

återgiven med tillstånd av openEHR 
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Ett exempel på en kontroll som parsern utför är att at-koder 
(beskrivna i avsnitt 2.5.1) inte saknar beskrivningar i arketypens 
lokala terminologidel. Något som däremot inte kontrolleras är att 
namnen på de klasser som begränsas existerar i referensmodellen. 
Att arketypen är korrekt i det avseendet måste alltså kontrolleras 
innan den körs i parsern. Det skapade archetypeobjektet innehåller 
samma information om arketypen som fanns i ADL-filen som 
beskrivs i avsnitt 2.5.1, samt funktionalitet för att komma åt denna 
information. 
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3 Systemutveckling 
Detta kapitel beskriver hur mjukvaran är utvecklad, dess design 
och de tekniker och verktyg som har använts. 
 

3.1 Arbetsgång 
Vi började examensarbetet med att försöka förstå hur openEHRs 
arkitektur var uppbyggd och hur implementationer konstruerade 
enligt specifikationerna är tänkta att fungera. Det här gjordes dels 
genom en grundlig läsning av de viktigaste 
specifikationsdokumenten, dels genom att i ett tidigt skede göra 
små testprojekt i Java för att öka förståelsen. 
 
Det som var bestämt mellan oss och IMT var att resultatet skulle 
vara en webbportal för visning av patientjournaler. Portalen skulle 
använda den tillgängliga Javabaserade referensimplementationen 
av openEHRs referens- och arketypmodell. Praktisk erfarenhet och 
tester av referensimplementationen på IMT saknades, så vi visste 
inte hur fullständig den var. Det fanns också en förhoppning om 
att ett flertal redan färdiga arketyper skulle gå att använda. 
 
För att lösa uppgiften delades i ett tidigt skede arbetet upp i två 
separata utvecklingsprojekt. Det första var ett hjälpsystem för att 
läsa in arketyper och använda dem för att lagra fiktiv journaldata 
och personinformation. Det andra var webbportalen för visning av 
journalerna. När båda delsystemen fungerade tillsammans 
utfördes några grundläggande tester. 
 

3.2 Utvecklingsmetod 
Vi har arbetet i enlighet med utvecklingsmetoden Agile 
development. Agile development som kan ses i Figur 13 går ut på 
stegvis förbättring av applikationen genom att först planera 
projektet, sedan iterera över cykler bestående av analys, design 
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och implementation. Testning av applikationen utförs i 
implementationsfasen efter att ny funktionalitet har lagts till. 
 

 
Figur 13, utvecklingsmetod enligt Agile development 

 
Anledningen till valet av det här arbetssättet istället för en 
sekventiell utveckling som t.ex. vattenfallsmetoden var att: 
 

• mängden specifikationer och information som behövde läsas 
in var omfattande. En tidig prototyp som det gick att arbeta 
med under projektets gång underlättade förståelsen av 
specifikationerna. 

• hela arbetet har skett med närhet till IMT. En iterativ 
utvecklingsmetod ger möjligheten att i ett tidigt skede i 
utvecklingen få fram ett resultat som kan visas för 
handledarna och sedan få återkoppling på. 

• den exakta funktionaliteten i webbportalen var inte helt 
bestämd från början, funktionella och icke-funktionella krav 
kunde komma att tillföras under arbetets gång. 

 
Dessa anledningar fick oss i ett tidigt skede att inse att arbeta 
iterativt skulle lämpa sig bäst i det här projektet. 
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Vattenfallsmetoden som kan ses i Figur 14 förutsätter att det 
önskade resultatet är klart från början. Det behövs för att det ska 
gå att ta fram en komplett kravspecifikation redan i ett tidigt skede 
av projektet. 
 

 
Figur 14, utvecklingsmetod enligt vattenfallsmodellen 

 
I vattenfallsmetoden ska kravspecifikationen sedan helst inte 
genomgå någon omfattande modifikation eftersom varje fas ska 
vara avklarad innan nästa påbörjas. Ändras något av kraven måste 
allting som redan var klart uppdateras och är det en stor ändrig 
kan det bli tidskrävande att göra modifieringar i alla steg. 
 

3.3 Systemkrav 
Detta avsnitt beskriver de krav på webbportalen som har arbetats 
fram under examensarbetets gång. De är indelade i funktionella 
och icke-funktionella krav. De funktionella kraven beskriver 
funktioner i webbportalen som en användare kan utföra och de 
icke-funktionella beskriver bakomliggande funktioner. 
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3.3.1 Icke-funktionella krav 
De icke-funktionella systemkraven för webbportalen är: 

1. patientjournaler och patientinformation ska presenteras i en 
webbläsare 

2. journaldata ska lagras och läsas in från en databas 
3. journaldata ska kontrolleras mot tillhörande arketyper för att 

garantera att informationen är korrekt och fullständig enligt 
arketypens restriktioner 

4. informationen i journaler ska kunna presenteras 
tidsorienterat som beskrivs i avsnitt 2.1.1 eller källorienterat 
som beskrivs i avsnitt 2.1.2 

5. journaldata ska efter inläsning från databasen representeras i 
form av de objekt som finns i openEHRs informationsmodell 

6. webbportalen ska klara av arketyper som lagrats i formatet 
ADL 

7. webbportalen ska vara plattformsoberoende 
8. en användare måste logga in med ett användarnamn och 

lösenord för att få tillgång till webbportalen 
9. patienter ska bara se sin egen journal medan personer med 

högre behörighet ska kunna välja patientjournal från en lista 
 
Om möjligt är även följande krav önskvärda: 
 

1. webbportalen ska kunna presentera tidigare versioner av en 
patientjournal 

2. webbportalen ska klara av att använda arketyper lagrade i 
andra filformat än ADL 

3. webbportalen ska föra en logg över vilka journaler en 
användare har tittat på och vid vilken tidpunkt de gjorde det 

 

3.3.2 Funktionella krav 
De funktionella krav som är nödvändiga för att webbportalen 
ska vara användbar för en användare är: 
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1. det ska gå att välja olika patienter 
2. användaren ska kunna navigera i patientjournalerna med 

hjälp av länkar 
3. användaren ska kunna byta mellan en tidsorienterad eller 

källorienterad vy av journalen 
 
Om möjligt är även dessa krav önskvärda: 
 

1. användare ska ha möjlighet att lägga till ny information i en 
patientjournal 

2. det ska vara möjligt för användare att ändra färger och 
textstorlek på informationen som visas 

 

3.4 Säkerhet och lagar 
Webbportalen använder fiktiva patienter och alla personuppgifter 
som förekommer är påhittade. Även om patientjournalerna inte 
innehåller känslig information har säkerheten legat till grund för 
några av designbesluten som tagits för att underlätta för framtida 
utveckling. För tillgång till webbapplikationen krävs en inloggning 
där användare och lösenord verifieras mot en användarlista. 
Användarlistan lagras så att den inte går att läsa för obehöriga 
användare. Enligt datainspektionen bör information som skickas 
över externa nätverk vara krypterad och endast skickas till 
identifierade användare [11]. För krypterad trafik kan inställningar 
göras på webbservern som sköter kommunikationen mellan 
klienten och servern. 
 

3.5 Arkitektur och design 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av JavaServer Faces och 
de två designmönstren MVC och Composite. Dessa tre tekniker 
har alla använts i systemutvecklingsarbetet. Avsnittet fortsätter 
med en beskrivning av några olika databaser och vilket val av 
dessa gjordes. Avslutningsvis innerhåller avsnittet en beskrivning 



3. Systemutveckling 

 42 

av systemets arkitektur och design samt hur dessa löser problemen 
i problemformuleringen. 
 

3.5.1 JavaServer Faces 
JavaServer Faces (JSF) är ett Javabaserat ramverk för att bygga 
webbapplikationer som underlättar utvecklandet av 
användargränssnitt. JSF använder JavaServer Pages (JSP) för 
presentationen men kan även använda andra tekniker som t.ex. 
XUL (XML User Interface Language) [21]. 
 
Som ett grundkrav för att använda den implementation av JSF vi 
använt behövs Servlet version 2.3 och JSP version 1.2. 
 
Servlets är program som körs på webbservern och som genererar 
webbsidan som ska skickas tillbaka till klienten. Fördelen med och 
skillnaden mot metoderna där ett fristående program startas vid 
en sidförfrågning är att en servlet är igång även när ingen klient är 
ansluten. Det medför att en servlet kan hålla databaskopplingar 
levande och spara ofta återkommande förfrågningar i minnet. Alla 
klienter använder samma servlet och blir tilldelad varsin tråd i 
programmet. Jämfört med metoden där varje klient får en egen 
process blir servlets därför en effektivare lösning. [21] 
 
JSP är en teknik som tillåter dynamiskt genererad HTML (Hyper 
Text Markup Language). JavaServer Pages måste köras genom en 
omvandlare innan det endast återstår HTML som kan tolkas av en 
webbläsare.  
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Figur 15, JSP exempel 

Figur 15 visar ett exempel på hur man kan skapa en webbsida som 
slumpar vilken text som ska visas mellan två olika alternativ. JSP-
sidan kompileras till en körbar .class fil på webbservern. Denna fil 
exekvereras och genererar en HTML-sida varje gång någon klient 
ansluter. [21] 
 
JSF använder JSP och består i huvudsak av två komponenter: [22] 
 

1. Ett Javabibliotek för att representera 
gränssnittskomponenter, hantera tillstånd och händelser, 
samt validera inmatning. Det finns också bibliotek som 
stödjer internationalisering och extra läsbarhet för 
synskadade, något som kan vara bra att ha stöd för i ett 
patientjournalsystem.  

2. Två JSP-specialbibliotek för att hantera 
användargränssnittskomponenter i en JSP-sida och för att 
sammanknyta komponenter till serverbaserade objekt.  

 
Figur 16 visar hur användargränssnitt som är skapade med JSF 
exekveras på servern och hur HTML sänds tillbaka till klienten för 
rendering. Servern reagerar sedan på händelser som sker hos 
klienten. 
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Figur 16, anropssekvens i JSF 

 
Figur 17 visar livscykeln hos ett JSF-anrop. När användaren eller 
något i applikationen genererar en förändring som kräver 
behandling på servern görs en ”Faces request” och händelser 
bearbetas sedan efter en händelselista, beroende på vad det var för 
typ av händelse kan flera utfall ske. Värden kan behöva genomgå 
en validering eller så kan en uppdatering av användargränssnittet 
göras direkt. 
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Figur 17, livscykeln hos ett JSF-anrop, bild från http://builder.com.com/ 

5100-6387-5080747.html, återgiven med tillstånd av builder.com 

 
Vi valde att använda JSF för att skapa användargränssnittet i 
webbportalen. JSF är en relativt ny teknik och även om vi i 
dagsläget inte använt så många av de nya funktioner som tekniken 
erbjuder så blir systemet bättre lämpat för vidareutveckling än om 
bara JSP används. Det beror på att det blir enklare att byta ut 
utseendet om webbportalen vid en vidareutveckling även ska 
kunna hantera inmatning av information till patientjournaler. Då 
finns det ett flertal färdiga komponenter i JSF som kan användas 
för datainmatning. 
 

3.5.2 Designmönster 
Här beskrivs de designmönster som har använts i webbportalen, 
hur de fungerar och vad fördelarna med att använda dem är. 
 
Upphovsmannen till designmönster är arkitekten Christopher 
Alexander. Han säger att ett designmönster beskriver ett problem 
som förekommer om och om igen och en grundläggande lösning 
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till detta problem. Designmönster har visat sig vara lämpliga att 
använda även i objektorienterad programmering där det är vanligt 
med återkommande problem. [23] 
 

3.5.2.1 Model-View-Controller 
Många problem kan uppstå när programkod för dataåtkomst, 
programlogik och användargränssnitt blandas. Programmen blir 
svåra att underhålla eftersom kopplingarna mellan de olika 
komponenterna gör att ändringar får konsekvenser på andra delar 
i programmet. Ändringar i koden för användargränssnittet kan 
medföra att förändringar måste göras i programlogiken. Samma 
problem kan uppstå vid förändringar i anropen till databasen eller 
om programlogiken ändras. Blandingen av kod gör också att 
klasserna blir svåra att återanvända eftersom de inte blir 
tillräckligt specialiserade. [24] 
 
Designmönstret Model-View-Controller, MVC, löser detta 
problem genom att bryta kopplingen mellan dataåtkomst, 
programlogik och gränssnitt. Programmet delas upp i tre logiska 
enheter vilket resulterar i en svag koppling mellan klasserna, se 
Figur 18. 
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Figur 18, designmönstret Model-View-Controller (MVC) 

 
• Model (modellen) representerar all applikationsdata och 

sköter den programlogik som rör tillgång till och 
uppdatering av dessa data. Modellen sköter t.ex. 
beräkningar och databasanrop. [24] 

 
• View (vyn) renderar innehållet från modellen. Den hämtar 

applikationsdata via modellen och specificerar hur det ska 
presenteras för användaren. Det är vyns uppgift att vara 
konsekvent i sin presentation när modellen ändras. Det kan 
göras genom att vyn registrerar sig själv i modellen och får 
en uppmaning när något ändras eller att vyn meddelar 
modellen när den behöver nya data att visa. [24] 

 
• Controller (kontrollen) översätter handlingar som gjorts i 

gränssnittet och meddelar modellen vilka åtgärder som 
behöver göras. I en applikation kan användarhandlingar 
vara knapptryckningar eller val i menyer. Beroende på vad 
användaren utfört och vilka funktioner som exekverats i 
modellen svarar kontrollen med att välja en passande vy. 
[24] 
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3.5.2.2 JSF och MVC 
En av de stora fördelarna med JSF är att det är ett ramverk som 
följer designmönstret MVC. Detta gör JSF-applikationer praktiska 
eftersom användargränssnittet (View) är helt skiljt från all 
applikationsdata och logik (Model). För att förbereda en koppling i 
JSF som tillhandahåller dataåtkomst till sidor, och för att se till att 
ingen otillåten tillgång till sidorna är möjlig, sköts alla 
interaktioner med applikationen via ett gränssnitt "Faces Servlet” 
(Controller). Se Figur 19 för dessa kopplingar. [25] 
 

 
Figur 19, JSF använder designmönstret MVC, bild från [25], återgiven med 

tillstånd av Oracle 

 

3.5.2.3 Composite 
Grafiska applikationer som rit- och cadprogram tillåter 
användaren att bygga upp komplexa diagram och figurer av enkla 
komponenter. Det går också att gruppera komponenter för att 
forma större komponenter, som i sin tur kan formge ännu större 
komponenter. En enkel implementering för detta skulle kunna 
innehålla klasser som beskriver mindre komponenter som linjer 
och text och ett antal större klasser som innehåller objekt av dessa 
komponenter. [23] 
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Men det finns ett problem med denna lösning; kod som använder 
dessa klasser måste behandla de små komponentklasserna och de 
större klasserna olika fastän användaren behandlar dem nästan 
likadant. Behovet att behandla objekten annorlunda gör att 
programmet blir komplext att utveckla. Designmönstret 
Composite beskriver hur rekursiva komponenter kan användas så 
att programmet inte behöver behandla objekten olika. [23] 
 
Nyckeln till designmönstret Composite är en abstrakt klass som 
representerar både primitiva objekt och dess behållare [23]. Ett 
exempel kan ses i Figur 20 där den abstrakta klassen är 
Component. 
 

 
Figur 20, designmönstret Composite, bild från [26], återgiven med tillstånd 

av JavaWorld.com 

 
Component deklarerar funktionerna Operation1 och Operation2 som 
är implementerade olika beroende på typen av underklass. Den 
tillhandahåller även funktioner som alla Compositeobjekt delar, 
som funktionen att komma åt och hantera objekt längre ner i 
trädstrukturen. [26] 
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3.5.3 Databas 
openEHR har idag inga specificerade förslag eller riktlinjer för 
lämplig metod att använda vid permanent lagring av 
patientjournaler. 
 
Vid lagring och inläsning av journaler behövdes därför ett 
alternativ där informationen kan lagras permanent och där 
sökningar var möjliga. Redigering av redan lagrad data var som 
nämndes i avsnitt 3.3 inte ett krav. Alternativen som fanns att välja 
bland var att använda en databashanterare eller att göra en 
egenutvecklad design där information lagras och hämtas med filer.  
 
Det alternativ av dessa två som var enklast var att föredra eftersom 
om systemet ska följa openEHRs specifikationer i framtiden så får 
det ändå bytas ut senare. En existerande databaslösning är enklare 
än att att skapa en egen metod eftersom den funktionalitet som 
önskas redan finns. Vi valde därför mellan tre olika databaser: en 
relationsdatabas, en objektdatabas och en relationsobjektdatabas. 
Dessa tre typer av databaser har alla sina för- och nackdelar, 
beroende på hur den information som ska lagras representeras, 
vilken komplexitet den har, vilka krav som ställs på sökningar och 
om redigering ska vara möjlig.  
 

3.5.3.1 Relationsdatabas 
Den vanligaste typen av databas är relationsdatabaser. I en 
relationsdatabas lagras data i tabeller. Tabellen är en oordnad 
samling av dataposter som kallas rader. Raderna i en enskild tabell 
har alla samma format och samma uppsättning datafält som kallas 
kolumner. I relationsdatabasen är det systemutvecklaren som tar 
fram ett databasschema som anger vilka tabeller som systemet 
behöver och sambanden mellan dessa. Sambanden uttrycks med 
primära och sekundära nycklar i varje tabell som ser till att 
posterna är unika samt knyter samman informationen i tabellerna. 
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Det kan liknas med referenser mellan olika objekt i ett 
objektorienterat sammanhang. [27] 
 
Relationsdatabasen lämpar sig bäst då informationen som ska 
lagras är väldefinierad och förutsägbar eftersom dessa tabeller 
skapas innan några data kan lagras. För sökningar och frågor i en 
relationsdatabas används vanligen Structured Query Language 
(SQL). Det är ett språk där frågor kan uttryckas på ett sätt att de är 
lätta att förstå och utveckla. SQL är en standard enligt ANSI/ISO 
och används i de flesta relationsbaserade databassystem. På senare 
tid har det även utökats för att klara av objektrelationsdatabaser. 
[27] 
 

3.5.3.2 Objektdatabas 
Objektdatabasen försöker föra den objektorienterade 
programutvecklingen närmare datalagringen i databaser. I en 
objektdatabas lagras information som hela objekt. Objekt kan vara 
datafiler eller objektinstanser av klasser. [27]  
 
Objektorienterade databaser lämpar sig bra för komplexa objekt 
som har ett oförutsägbart utseende. För komplexa data kan 
objektdatabaser i vissa fall också vara snabbare eftersom 
relationsdatabaser måste utföra många SQL-frågor för att hämta 
och lagra information om ett objekt och dess relationer. [28] 
 

3.5.3.3 Objektrelationsdatabas 
En objektrelationsdatabas är en blandning mellan relationsdatabas 
och objektdatabas. Från relationsdatabaser tas principen med 
tabeller och rader men det data som lagras är inte text och siffror 
utan hela objekt enligt objektdatabasernas modell. [27] 
 
Termen objektrelationsdatabassystem brukar användas för att 
beskriva externa programvaror som använder traditionella 
relationsdatabaser för att tillhandahålla funktionaliteten hos en 
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objektrelationsdatabas. Dessa system genererar automatiskt SQL-
frågor som kopplar samman objektinstanser av klasser med 
respektive tabell enligt klassbeskrivningen. 
 

3.5.3.4 Jämförelse 
En stor skillnad mellan objektorienterade databaser och 
relationsdatabaser är att objektorienterade databaser representerar 
samband explicit, vilket ger åtkomst till information genom både 
navigering och association [29]. När komplexiteten hos de inre 
sambanden mellan information ökar, så blir fördelen med att 
representera relationerna explicit större. Enligt McFarland G, 
Rudmik A, Lange D [29] är en annan fördel med att representera 
data explicit ökningen i prestanda för dataaccess jämfört mot en 
metod med samband. 
 
Figur 21 visar hur relationsdatabaser delar upp och lagrar objekt i 
respektive tabell medan en objektdatabas lagrar hela objektet i sin 
ursprungliga form. 
 

 
Figur 21, jämförelse mellan relation och objektdatabas, anpassad bild från 

[31], återgiven med tillstånd av db4o 

 
Generellt kan man säga att relationsdatabaser är bättre att använda 
i applikationer när det finns behov att söka genom stora 
informationsmängder och uppdaterade dessa. Objektdatabaser är 
mer användbara för applikationer som hanterar komplex data där 
dataaccessen följer förutbestämda mönster som t.ex. CAD/CAM 
program. 
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3.5.3.5 Val av databas 
Många av klasserna i informationsmodellen som beskrivs i avsnitt 
2.6.3 kan bindas samman i godtyckliga trädstrukturer med hjälp 
av arketyperna. Därför kan dessa objektstrukturer bli komplexa. Vi 
behövde en databas som fungerar bra i webbapplikationer och 
som klarade av den komplexa information som ska lagras. 
 
Den första typen av databas vi tänkte använda var en 
relationsdatabas. Denna typ av databas har vi arbetat med flera 
gånger tidigare och var därför det naturliga första valet som 
undersöktes. MySQL är en relationsdatabashanterare som är 
mycket använd i webbapplikationer. Den är också enkel att 
använda då det finns färdiga bibliotek till Java för användning av 
relationsdatabaser och MySQL är en av många som stöds. För att 
använda MySQL behövs ett databasschema; som förklarades i 
avsnitt 3.5.3 är dessa ännu inte specificerade av openEHR. Att göra 
ett databasschema för att lagra arketyper och patientjournaler är 
ett svårt och tidskrävande arbete och vi beslutade att undersöka ett 
annat alternativ. 
 
Vi undersökte möjligheten att använda en objektrelationsdatabas 
som heter Hibernate och som finns tillgänglig för Java. Hibernate 
lagrar hela objekt till databasen. Det behövs inga förskapade 
tabeller som i MySQL men däremot behövs en beskrivning av 
varje klass som ska lagras [30]. Att ta fram klassbeskrivningar hade 
gått snabbare än att skapa det databasschema som behövdes för 
MySQL men även detta alternativ trodde vi skulle ta för lång tid.  
 
Det sista valet som undersöktes var att använda en objektdatabas. 
db4o är en objektdatabas som finns tillgänglig för både Java och 
.NET. Den klarar av komplexa objekt med i princip obegränsat 
djup när det gäller arv och relationer mellan objekt [31]. Vid 
användning behöver den varken ett databasschema eller några 
klassbeskrivningar för de objekt som ska lagras. Vi valde att 
använda db4o eftersom en enkel databas var önskvärd och den är 
lättare att använda till webbportalen än både MySQL och 
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Hibernate. Eftersom det är en objektdatabas passar den också bra 
för den komplexa data som hanteras i ett patientjournalsystem.  
 

3.5.4 Systemlösning 
För användningen av db4o utvecklades ett funktionsbibliotek där 
funktioner för att läsa in och lagra arketyper, patientjournaldata 
och patienter ingick. Hjälpbiblioteket för db4o är kompilerad till 
en JAR-fil med namnet db4o-manager. En JAR-fil kan importeras i 
andra projekt som behöver tillgång till den funktionalitet filen 
inkapslar.  
 
När examensarbetet påbörjades fanns ingen patientjournaldata 
som följde openEHR-tekniken tillgänglig. Då huvuduppgiften var 
att presentera journaldata blev första delmomentet att utveckla ett 
hjälpsystem för att generera patientjournaler. 
 

3.5.4.1 Hjälpsystem för generering av patientjournaler 
Hjälpsystemet använder sig av arketyper och fiktiv journaldata för 
att skapa patientjournaler. De objekt en journal är uppbyggd av 
kan ses och beskrivs i avsnitt 2.6.3 som handlar om 
referensmodellen. Den information som genereras för presentation 
i webbportalen lagras med hjälp av db4o-manager. 
 
Vid projektets början fanns det flera arketyper att tillgå. Dessvärre 
upptäcktes att dessa inte var anpassade för den 
referensimplementation i Java som har använts under 
examensarbetet. Till hjälpsystemet skapades därför en arketyp för 
att generera objekt som representerade personer och ett flertal 
arketyper för att skapa Compositions. Objekten för personer har 
använts för att representera patienter och vårdgivare genom att de 
fått sådana roller tilldelade. Compositions representerar vårdbesök 
och övriga händelser som är vanligt förekommande i en 
patientjournal. 
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Genom att använda parsern tillsammans med en arketyp i ADL-
format skapas enligt Figur 22 ett arketypobjekt. Arketypobjektet 
lagras i databasen för att webbportalen senare ska kunna 
återskapa detta objekt. Det gör att webbportalen inte behöver ha 
tillgång till vare sig ADL-filen eller parsern.  
 
Funktionen buildRMObject som finns implementerad i Javakärnan 
är en medlemsfunktion i ett arketypobjekt. I ett arketypobjekt för 
personer tar funktionen personuppgifter som indata och 
kontrollerar att dessa följer de begränsningar på referensmodellens 
klasser som arketypen anger. Om det i denna kontroll inte hittas 
några värden som bryter mot begräsningarna bygger funktionen 
ett referensobjekt av typen Person. Med referensobjekt menas en 
instans av någon godtycklig klass som finns specificerad i 
referensmodellen, och enligt samma princip skapas sedan 
referensobjekt av typen Composition. 
 

 
Figur 22, hjälpsystemet som genererar och lagrar patientjournaler 
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Ett antal Compositions och en patient sammankopplades sedan 
genom skapandet av ett EHR-objekt. Denna koppling görs genom 
att EHR-objektet innehåller en lista med referenser till unika ID-
nummer. Dessa ID-nummer pekar ut vilka Compositions och vilken 
patient som tillhör ett EHR-objekt. EHR-objektet representerar hela 
den elektroniska patientjournalen. Det är informationen i det här 
objektet som ska presenteras enligt uppgiftsbeskrivningen av 
examensarbetet. Det sista som hjälpsystemet gör är att lagra ett 
antal EHR-objekt tillsammans med tillhörande Compositions och 
patient med hjälp av db4o-manager. 
 
I problemformuleringen i avsnitt 1.3 listas tre svårigheter. 
Hjälpsystemet löser de två första och det problem som återstod var 
hur visningen av patientjournalerna i en webbläsare skulle gå till. 
 

3.5.4.2 Webbportal för visning av patientjournaler 
Webbportalen använder JSF för att dynamiskt skapa ett 
användargränssnitt. Patienter och begärda patientjournaler läses in 
för varje enskild användare av portalen med hjälp av db4o-manager. 
För varje inloggad användare skapas en session som innehåller 
unik information för varje användare. 
 
Systemarkitekturen bygger på tre lager: ett lager för dataåtkomst 
som hanterar kommunikationen mot en databas, ett lager för logik 
som sköter beräkningar och informationsbehandling och det sista 
lagret är för presentation och det kommunicerar med användaren 
av systemet genom att visa information och hantera 
användarhandlingar. Fördelen med uppdelning i lager är att det 
enkelt går att byta ut t.ex. databasen genom att göra ändringar i 
dataåtkomstlagret utan att övriga delar av applikationen påverkas. 
 
En översikt av webbportalens klassdiagram kan ses i Figur 23. 
Överst i figuren syns JSF-sidorna och Controller-klasserna som 
ingår i presentationslagret, i mitten finns Session-, Demographics- 
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och EHRManager som alla ingår i logiklagret och längst ner i 
figuren finns db4o-manager som ingår i dataåtkomstlagret. 
 

 
Figur 23, översiktligt klassdiagram för webbportalen 

 
När användaren begär att få se en patientjournal läses 
journalinformationen och de använda arketyperna först in från 
databasen till EHRManager. Hela patientjournalen finns nu i 
logiklagret men informationen måste bearbetas för att kunna visas 
i användargränssnittet. Det är här problem nummer tre i 
problembeskrivningen kommer in i bilden. 
 
Eftersom arketyper kontrollerar informationens struktur i 
patientjournalerna kan den vara godtycklig. Informationen kan 
vara lagrad i en lista där varje element i listan i sin tur är en lista. 
Det går därför inte att känna till nivådjupet på objekten. Det som 
behövdes var en generell metod som extraherade begärd 
information ur ett EHR-objekt och byggde upp en struktur som det 
gick att generera ett gränssnitt utifrån. 
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Alla klasser i informationsmodellen ärver av Locatable. Det är 
därför möjligt att stega igenom strukturen av ett objektträd i 
informationsmodellen med en rekursiv funktion som tar ett 
Locatable-objekt som indata. Metoden som användes blev att med 
den beskrivna rekursiva metoden som namngavs TraverseLocatable 
stega igenom ett EHR-objekt. I varje anrop till TraverseLocatable 
som kan ses i Figur 24 utförs en Run-Time Type Identification, 
RTTI, som tar reda på vilken klass objektet egentligen är en instans 
av. För alla klasser som ärver av Locatable finns en 
undersökningsfunktion. Med hjälp av RTTI anropas den rätta 
funktionen och objektet ”dammsugs” på den information som är 
intressant för en användare av webbportalen. I figuren visas 
översiktligt hur traverseringen går till, av utrymmesskäl visas bara 
några av de 36 klasser som undersöks. 
 

 
Figur 24, traversering av objektträd i informationsmodellen 

 
Den information som samlas upp i TraverseLocatable lagras i en 
objektstruktur enligt designmönstret Composite. Som beskrivs i 
avsnitt 3.5.2.3 lämpar sig Composite bra för generering av grafiska 
användargränssnitt. 
 
Webbsidor är normalt uppbyggda av en kombination av text, 
tabeller, listor, länkar och bilder. Eftersom journaldata ska visas i 
en webbläsare så behövs det göras en konvertering till HTML 
Därför valde vi att den objektstruktur som returneras från 
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TraverseLocatable är uppbyggd av instanser av klasserna Link, Text, 
Image, Tree, Table och List. Klassdiagrammet kan ses i Figur 25. 
 

 
Figur 25, objektstruktur som följer designmönstret Composite 

 
Det är enkelt att generera HTML för hela objektstrukturen då varje 
enskild klass innehåller en överlagrad funktion getHTML som 
returnerar journalinformationen som HTML. 
 

 
Figur 26, generering av HTML från PageComponent 
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En rekursiv iterering över hela objektstrukturen enligt Figur 26 
skapar den sida som presenteras i webbläsaren. Designen är 
dynamisk och klarar av de komplexa strukturer som 
informationen i patientjournaler kan ha. Detta löser det sista 
problemet i problemformuleringen. 
 

3.6 Implementering 
Det bestämdes i ett tidigt skede av projektet att för att få en rimlig 
utvecklingstid så skulle en redan utvecklad implementering för 
openEHRs referens- och arketypmodell samt en parser för att 
skapa ett objektträd från en ADL-fil användas. Den enda kända 
implementeringen av parsern, arketyp- och referensmodellen i 
Java är den ACode gjort som finns beskrivet i avsnitt 2.6.5. Därför 
har vi använt oss av den. 
 
Något som dessvärre upptäcktes under projektets gång var att 
kärnan och parsern inte var färdigimplementerade och många 
funktioner vi hade haft nytta av saknades eller fungerade inte. Det 
här diskuteras ytterligare i avsnitt 5.2.2. 
 
Som utvecklingsmiljö användes Eclipse version 3.1. För 
versionshantering av källkoden har Subversion använts. Eclipse 
har stöd för Subversion med tilläggsprogrammet Subclipse. 
Tilläggsprogrammet Exadel Studio är ett annat hjälpmedel för 
Eclipse som underlättar utveckling av applikationer som använder 
JSF. Referensimplementationen från ACode kompilerades med 
hjälp av programvaran Maven. Ant som det finns inbyggt stöd för 
i Eclipse har använts för att underlätta kompileringen av 
webbprojektet och för att installera det på webbservern. 
Webbapplikationen körs på webbservern Apache Tomcat 5.5.12 
och använder JSF 1.1.01.  
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4 Resultat 
Kapitlet beskriver och visar bilder på den utvecklade 
webbapplikationen samt resultatet på de tester som utförts. 
 

4.1 Utseende 
Eftersom en idé med webbportalen är att även tillåta patienter att 
se utvalda delar ur sin journal är det viktigt att presentera 
informationen i ett format som känns naturligt för denna 
användargrupp. 
 
Patientjournalen ska visas i en webbläsare och vi bestämde oss för 
ett upplägg av portalens utseende som många webbsidor följer, 
med en logotyp överst, en meny till vänster och den information 
användaren valt att se i mitten. 
 
Logotypen visar namnet på systemet som är EHR Portal. I menyn 
placerades olika valmöjligheter beroende på vilken sida som 
besöks i systemet. Innan inloggning innehåller menyn inga länkar. 
I mitten presenteras patientjournalerna och det är här en 
användare kan navigera och välja vilken del av journalen som ska 
visas. Patientjournaler presenteras med textstycken, listor och 
tabeller samt navigeras med länkar som på de flesta webbsidor. 
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4.2 Implementerad funktionalitet 
Vid ankomst till webbportalen presenteras användaren av ett 
gränssnitt enligt Figur 27. Användaren kan här logga in i systemet 
och en kontroll utförs på servern om användarnamn och lösenord 
är giltiga. Om lösenord eller användarnamn är felaktigt får 
användaren ingen tillgång till patientjournalerna. 
 
I rutan under meddelandet ”Welcome!” byts texten ”EHR Portal” 
ut mot menyn efter att en användare loggat in. 
 

 
Figur 27, webbportalens välkomstsida, användaren måste logga in för att 

några patienter/patientjournaler ska visas 
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Efter inloggning hämtas alla patienter in som lagras i systemet och 
presenteras enligt Figur 28. Alla patienter visas endast om en 
användare som har denna behörighet loggar in. Om en patient 
loggar in ska de direkt komma till sin egen journal. Information 
om vilken användare som är inloggad visas under logotypen. 
 
För vårdpersonal som får fram en lista med flera patienter kan ett 
val göras vilken patientjournal som ska visas genom att klicka på 
namnet. Efter att en patient valts hämtas dennes patientjournal 
från databasen och visas i en tidsorienterad vy. 
 

 
Figur 28, webbportalens lista över patienter som finns lagrade i systemet 
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Den tidsorienterade vyn som kan ses i Figur 29 och som beskrivs i 
kapitlet 2.1.1 visar alla Compositions som ingår i patientjournalen 
sorterade efter det datum de skapades. Det står också vem som 
skapat varje Composition och det går att följa en länk till mer 
information om den personen. Överst i gränssnittet kan 
användaren välja att byta till en källorienterad vy med hjälp av 
länken ”Folder oriented view”. 
 
Vilken vårdtagare som är vald visas till höger om namnet på 
användaren som är inloggad. I det här fallet har patienten ”Sven 
Svensson” valts. 
 
Det finns även två knappar (”back” och ”forward”) för att snabbt 
navigera mellan de senast besökta sidorna i webbportalen. 
 

 
Figur 29, tidsorienterad vy av en patientjournal i webbportalen som visar 

alla Compositions, tiden de skapades och av vilken vårdgivare 
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Figur 30 visar hur ”Folder oriented view” kan se ut. Folder som 
beskrivs i avsnitt 2.6 representerar i patientfallet i figuren en 
källorienterad vy som beskrivs i avsnitt 2.1.2. Patientjournalen är 
uppdelad i foldrar där vårdpersonal som ansvarar för den lägger 
in information i rätt folder. Om det inte finns några foldrar för den 
valda journalen är det bara möjligt att se journalen ur det 
tidsorienterade perspektivet. 
 
Som beskrivs i avsnitt 3.5.4 byggs informationen som visas från 
journalerna upp av små komponenter som representerar 
textstycken, tabeller, länkar och bilder. Figur 30 visar hur HTML-
komponenter genererats utifrån journaldata. Journalen presenteras 
med foldrar och gränssnittet byggs upp av bl.a. rubrik, bilder, 
länkar och textstycken. 
 

 
Figur 30, källorienterad vy i webbportalen 
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Figur 31 visar en del ur en patientjournal. All information som 
visas här är även den genererad från den objektstruktur som 
beskrivs i systemutvecklingen. Utseendet här beror på de 
arketyper som använts för att skapa denna Composition. 
Beskrivningstexterna som t.ex. ”drug strength” och ”drug form” är 
hämtade från arketypen. Den här informationen finns inte lagrad 
tillsammans med journaldata i databasen. Det var därför som även 
arketyperna lagrades. 
  

 
Figur 31, del av en patientjournal 
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4.3 Tester 
Vid utvecklande av webbapplikationer är några av de vanligaste 
testerna som behöver göras kompatibilitetstester för att se så den 
resulterande webbsidan renderas likadant i olika webbläsare. 
Webbportalen har testats i de tre vanligaste webbläsarna som 
används idag, Microsoft Internet Explorer version 6, Mozilla 
Firefox version 1.5 och Opera version 8.5. Internet Explorer och 
Firefox visar webbportalen på önskat sätt men i Opera blir menyn 
till vänster annorlunda. Problemet rör dock bara utseendet och det 
går fortfarande att navigera sidan och all funktionalitet fungerar 
som den ska.  
 
Den genererade HTML-koden har testats i en HTML-validator 
som kontrollerar att den följer den standard som satts upp av 
W3C. Resultatet från detta test visar att vi använder ett onödigt 
antal avslutande HTML-taggar men det är i sig inte fel. Vi valde 
att ha kvar dessa eftersom det gör HTML-koden lättare att förstå 
och felsöka. I övrigt följer den HTML-standarden version 4.0. 
 
Vi har gjort ett enkelt test för att kontrollera att flera användare 
kan använda webbportalen samtidigt. Det utfördes genom att fem 
användare testade webbportalen samtidigt ifrån olika datorer. 
Både webbservern och databasen db4o klarade de samtidiga 
förfrågningarna utan att några problem inträffade. 
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5 Diskussion 
I kapitlet diskuteras framtiden för elektroniska patientjournaler, 
arketyper och openEHR samt den resulterande webbportalen och 
de möjligheter för vidareutveckling som finns.  
 

5.1 Elektroniska patientjournaler 
Vi hoppas att den elektroniska patientjournalen i framtiden 
kommer att bidra med alla de möjliga fördelar som beskrivs i 
avsnitt 2.1.6 och åtgärda de brister som finns med den 
pappersbaserade patientjournalen. Detta kan bidra till en bättre 
och säkrare vård för patienter och underlätta för den fortsatta 
forskningen inom sjukvården [7].  
 
För att alla fördelar ska komma till sin rätt skulle det underlätta 
om det endast fanns en väldokumenterad informationsmodell för 
patientjournalstrukturer. Utbyte av information mellan 
patientjournalsystem som använder sig utav denna 
informationsmodell går då att utföra utan manuella anpassningar. 
Detta kommer dock antagligen inte att uppnås eftersom det råder 
delade meningar om vilken informationsmodell som är lämpligast. 
 
Enligt Van Ginneken AM och Moorman PW [7] är det också känt 
att journalanteckningar skapade efter en strukturerad 
datainmatning är nödvändigt för att erhålla tillförlitlig information 
som inte bara är användbar för patientvård utan även för 
beslutsstöd och studier. För att patientjournalerna ska gå att 
använda tillsammans med beslutsstödssystem måste 
informationen vara strukturerad efter ett väldefinierat format, 
annars kan inte beslutsstödsystem tolka informationen. Det finns 
två primära strategier för insamlandet av strukturerad data. I [7] 
beskrivs en metod som heter Natural Laungague Processing, NLP, 
som går ut på att patientjournalsystem ska kunna tolka betydelsen 
av vanlig fritext som antingen har skrivits eller talats in av 
vårdgivarna. I dagsläget är den här tekniken ännu under 
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utveckling och det kommer att dröja många år innan den kan 
komma till användning inom större delen av sjukvården. Den 
andra metoden är direkt inmatning i patientjournalsystemen på ett 
strukturerat sätt. Det är sannolikt att det är denna metod som 
kommer att ersätta fritext allt eftersom gamla patientjournalsystem 
byts ut. 
 
Terminologisystem kan också komma att spela en stor roll i 
elektroniska patientjournaler. I dagsläget finns det flera olika 
terminologisystem som fyller olika funktioner [32]. Enligt Rector, 
AL i [32] är kliniska terminologier svåra att utveckla och ett enda 
som uppfyller alla behov är förmodligen inte en realistisk 
möjlighet, men det är kanske inte heller nödvändigt. Därför är det 
viktigt att patientjournalsystem har stöd för kopplingar till flera 
olika terminologisystem. 
 

5.1.1 Arketyper 
Om arketyper kommer ha en stor betydelse i kommande 
elektroniska patientjournalsystem är ännu oklart. Det medför dock 
många fördelar gentemot dagens system. Möjligheterna för dem 
som arbetar inom sjukvården att själva förändra vad de vill kunna 
rapportera i systemen utan att ta hjälp av utvecklare för att ändra 
systemarkitekturen ger en ökad frihet. Begränsningarna det går att 
göra med hjälp av arketyper är välspecificerad teknik för att göra 
datainmatningen strukturerad och kontrollerad. Detta tillsammans 
med terminologikopplingar gör att informationen inmatad från 
arketyperna förhoppningsvis är lättare än fritext att använda för 
studier och beslutsstöd eftersom en dator lättare kan ”förstå” 
innehållet. 
 
Kopplingen till godtycklig extern terminologi genom arketyperna 
samt möjligheten att översätta den till flera olika språk är ett sätt 
som kan ge informationen i en patientjournal samma innebörd 
oavsett vem som läser den. 
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Ett stort frågetecken kring arketyperna är dock hur de ska tas 
fram. Det är inte riktigt bestämt än men det är viktigt att en 
arketyp genomgår noggranna kontroller innan de används i skarpt 
bruk. Fel i arketyper kan orsaka felaktig eller utebliven 
information i journaler. När en arketyp är godkänd anser vi att 
den bör distribueras från en central server i objektform istället för 
som ADL-fil. Fördelarna med detta är att den inte behöver köras 
genom en parser varje gång arketypen ska användas samt att den 
inte kan ändras av misstag. 
 
Bra utvecklingsverktyg och arbetsmetoder för att skriva arketyper 
är också viktigt. Vi har själva provat att skriva korrekta arketyper i 
en ordbehandlare och det är svårt. Det finns redan idag ett par 
utvecklingsverktyg men alla är fortfarande under utveckling 
eftersom den slutgiltiga specifikationen av ADL inte är klar.  
 
En arketypeditor vi har provat under examensarbetet är utvecklad 
av Ocean Informatics. Den saknar en del grundläggande 
funktionalitet samt innehåller ett flertal buggar. 
Användargränssnittet i den är svårt att förstå vid första anblick 
och användaren måste testa sig fram för att veta vad många av 
knapparna är till för. En annan arketypeditor som vi testat är 
under utveckling på IMT. Fördelarna vi märkte med denna i 
jämförelse med Oceans är att den är plattformsobereonde och har 
ett bättre och mer estetiskt tilltalande användargränssnitt. 

5.1.2 openEHR 
I examensarbetet har openEHR spelat en viktig roll. Deras 
specifikationer ligger till grund för hela webbportalen. Det är 
viktigt för ett enkelt och tillförlitligt informationsutbyte mellan 
kliniska system att de bygger på samma informationsmodell.  
 
Informationsmodellen som openEHR specificerat är baserad på 
många års erfarenheter men huruvida den kan hantera all 
information som kan förekomma i en patientjournal vet vi inte.   
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openEHRs arkitektur bygger på Two Level-metoden som beskrivs 
i avsnitt 2.4.2. Därför bör den vara mer framtidssäker och flexibel 
än om informationen i arketyper och terminologier hade varit låst i 
systemarkitekturen. 
 
I dagsläget förändras fortfarande specifikationerna för både 
arketyp- och referensmodellen och specificeringen av 
tjänstehanteringsmodellen är ofullständig. När alla dessa är klara 
och några referensimplementationer finns tillgängliga kommer 
utveckling av system som använder arketyper att bli enklare än 
idag. Skillnaderna i systemarkitekturen mellan olika system 
kommer normalt inte att vara särskilt stor då vad som ska lagras i 
systemen bestäms av vilka arketyper som används och hur dessa 
ser ut. 
 
openEHR-designen har varit intressant att arbeta med men det är 
viktigt att poängtera att openEHRs idéer än så länge är oprövade i 
stor skala. 
 

5.2 Systemutveckling 
I det här avsnittet diskuteras den utvecklingsmetod som har 
använts, problem som har uppstått och resultatet. 

5.2.1 Metodkritik 
Den metod vi valde att använda var Agile Development. Med all 
ny kunskap som har inhämtats under arbetets gång för att lösa de 
problem som dykt upp hade arbete efter en linjär 
utvecklingsmetod varit svårt. Vi har flera gånger ändrat 
designbeslut som tagits då det upptäckts att dessa inte varit 
möjliga för att de antingen inte löser problemen fullständigt eller 
skulle ta för lång tid att använda. Några exempel är valet av 
databas där beslutet ändrades två gånger och valet att använda JSF 
istället för bara JSP och servlets. Hur patientjournalerna skulle 
genereras var inte klart från början och är något som vi har provat 
oss fram till under arbetets gång. 
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En nackdel med det här sättet att arbeta är att dokumentationen 
blivit lidande. Några ordentliga krav-, arkitektur- och 
designspecifikationer har inte skrivits. Men förhoppningsvis är det 
inte heller så viktigt då resultatet endast är tänkt att användas i 
demonstrationssyfte och inte med riktiga patientjournaler ute i 
vården. 
 

5.2.2 Problem med referensimplementeringen 
Parsern och kärnan från ACode har varit användbara under 
projektets gång och det hade nog inte varit möjligt att genomföra 
det här examensarbetet utan dessa hjälpmedel. Utveckling av 
kärna och parser hade varit ett examensarbete i sig själv. Vi måste 
dock nämna några problem som har uppstått och som tagit en hel 
del tid att åtgärda.  
 
Det första problemet som upptäcktes var att när några av de första 
arketyperna inte gick att använda tillsammans med parsern. Det 
visade sig att det fanns flera arketyper som alla skulle följa version 
1.2 av ADL, men som ändå hade olika syntax. Problemet var inte 
så avancerat då det berodde på att vissa arketyper använde 
hakparenteser istället för vanliga parenteser som parsern kunde 
tolka. Enligt 1.2 av ADL var det hakparenteser som var korrekt så 
parsern klarade av de felaktiga arketyperna. 
 
Ytterligare ett problem som var relaterat till kärnan var att en 
funktion för att hämta information från arketypens lokala 
terminologi inte var implementerad korrekt. Termdefinitionerna 
försvann och endast begränsningsdefinitionerna blev kvar. För att 
lösa det här ändrade vi själva kärnan och skickade ett förslag på en 
lösning till ACode. 
 
När examensarbetet påbörjades fanns det redan en hel del 
färdigskrivna arketyper för exempelvis blodtrycksundersökningar, 
laboratorieresultat, administrativ information för medicinering, 
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familjehistorik och mätning av puls. Vi hade hoppats på att kunna 
använda dessa i webbportalen som vi har utvecklat. Det visade sig 
att trots att det gick att köra dessa ADL-filer i parsern och få en 
instans av ett arketypobjekt i minnet så var inte namngivningen 
eller begränsningarna i arketypen kompatibla med kärnans 
implementation av referensmodellen. Det gick alltså inte att 
konstruera objekt från referensmodellen utifrån dessa arketyper.  
 
Det hade säkerligen varit möjligt att skriva om arketyperna men 
det hade varit ett mödosamt arbete då de måste ändras med 
ordbehandlare och det gör det svårt att följa den struktur som 
ADL-formatet kräver. Ocean Informatics arketypeditor gjorde inte 
heller arketyper kompatibla med Javakärnan. Istället användes en 
demoarketyp för kärnan. Den innehöll inte något realistiskt 
exempel på information som förekommer i verkliga 
patientjournaler men den räckte för att demonstrera att metoden 
fungerar. Utifrån denna arketyp har vi skapat några som är mer 
realistiska, men inte så fullständiga som arketyper i ett riktigt 
patientjournalsystem skulle vara. 
 

5.2.3 Utvecklingsmiljön 
Webbportalen har utvecklats i Eclipse som är gratis. Det enda 
klagomål vi har haft är att prestandan varit under önskvärd nivå i 
vissa fall. I övrigt har Eclipse fungerat bra och det finns många 
plugins som kan utöka funktionalitet när det behövs. Vi 
rekommenderar detta verktyg för fortsatt utveckling av 
webbportalen. 
 
Exadel Studio som är ett plugin till Eclipse har underlättat arbetet 
genom att ge grafisk hjälp vid utvecklingen av JSF-sidor samt 
hanteringen med inställningar för webbservern. Den version av 
Exadel Studio vi har använt var gratis och har en något begränsad 
funktionalitet vid skapandet av användargränssnitten. Det går 
exempelvis inte att placera JSF-komponenter med hjälp av ”drag 
and drop” i en JSF-sida. Det finns en kommersiell version som bör 
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undersökas vid en eventuell vidareutveckling. Subversion har 
använts för versionshantering av källkoden. Det har underlättat 
arbetet från flera olika platser både vid utvecklingen av 
webbportalen och vid rapportskrivandet. Subclipse är ett plugin 
till Eclipse som ger tillgång till funktioner för att använda 
Subversion.  
 
Ant och Maven som är verktyg för att underlätta kompileringen av 
Javaprojekt krävde en del inlärningstid men har varit till hjälp för 
utvecklingsarbetet. Javakärnan använder Maven för kompilering 
så det är nödvändigt att lära sig detta om några ändringar ska 
göras i den. Ant är enkelt att använda med hjälp av det inbyggda 
stödet i Eclipse. 
 

5.2.4 Resultatet 
I problemformuleringen i avsnitt 1.3 togs det upp tre större 
problem som hade identifierats med det här arbetet.  
 
Den första var hur kontrollen av att journaldata uppfyller 
arketypens begränsningar skulle gå till. Det här löstes genom 
funktionalitet som fanns inbyggd i kärnan. Arketypobjektet hade 
en inbyggd funktion som hette buildRMObject. Det här problemet 
löstes alltså enkelt när vi väl hade skapat arketyper för 
Javakärnans referensmodell. I början när vi ännu inte hade 
upptäckt problemet med att många arketyper inte stämde så 
trodde vi att det var buggar i den här funktionen så en annan 
lösning diskuterades.  
 
Den gick ut på att rekursivt stega igenom definitionen av en 
arketyp (definitionen förklaras i avsnitt 2.5.1) och för varje 
påträffat element skriva egen kod som kontrollerade så indata 
uppfyllde begränsningarna. Den rekursiva funktionen som 
stegade igenom definitionen programmerades men sen upptäcktes 
varför den första metoden inte fungerade och då återgick vi till 
den istället. buildRMObject löste även problem två som hade 
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identifierats eftersom den skapade de önskade objekten och gav 
dem som returdata. Vi har inget negativt att säga om den här 
metoden. Det är praktiskt när funktionaliteten finns 
implementerad direkt i kärnan för det sparade oss mycket tid. Det 
är en viktig funktionalitet och att den finns i kärnan garanterar att 
begränsningarna kommer att åtföljas på ett enhetligt sätt i de 
system där kärnan används. 
 
Beträffande användarvänligheten för hjälpsystemet som 
utvecklades finns det mycket kvar att önska. För att lägga till fler 
patienter, ändra information i exempeljournalerna och vilka 
arketyper som används måste användaren ändra i programkoden. 
 
Svårighet tre handlade om att hitta en metod för att generera 
användargränssnittet för visning av en generell patientjournal. 
Tekniken som vi beslöt att använda för att skapa ett 
användargränssnitt var JSF. Ingen av oss hade använt JSF tidigare 
så det har vi fått lära oss under tiden för examensarbetet. Metoden 
för att hämta den information i journalerna som ska visas gick ut 
på att rekursivt traversera de objekt som bygger upp en 
patientjournal och lagra det som är intressant i ny objektstruktur. 
Den nya strukturen följer designmönstret Composite. Metoden 
fungerar bra eftersom det är enkelt att generera HTML utifrån den 
nya strukturen. Den underlättar också utbyte av det sätt 
journalinformation visas med, i det här fallet HTML, mot något 
annat då ny funktionalitet endast behöver läggas till i den nya 
strukturen.  
 
Utseendet på webbportalen följer en design som påminner mycket 
om de flesta webbsidor. Vi tror det medför att en användare som 
aldrig sett en patientjournal tidigare ändå ska kunna navigera och 
hitta den information som önskas. 
 
En annan metod vi hade kunnat använda oss av var att bara 
använda JSP och det hade bidragit till att vi lite snabbare kommit 
igång med utvecklingsarbetet eftersom inlärningsperioden hade 
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blivit kortare. JSF är en nyare teknik än JSP och vi anser därför att 
det var värt att lägga extra tid på att använda detta från början. 
Fördelen med JSF medför att det blir lättare att vidareutveckla 
webbportalen om det t.ex. ska läggas till stöd för editering av 
journaldata, eftersom det finns flera färdiga komponenter för 
datainmatning som kan bindas till önskad funktion på 
webbservern. 
 

5.3 Vidareutveckling 
Som det stod i uppgiftsformuleringen av det här examensarbetet 
så har webbportalen utvecklats i demonstrationssyfte av hur 
patientjournaler byggda enligt openEHR specifikationerna och 
med arketyper skulle kunna se ut. 

En grundförutsättning för att webbportalen skulle kunna tas i drift 
och användas någonstans inom vården är att patientjournalsystem 
byggda på openEHR används någonstans. Webbportalen skulle 
också behöva vidareutvecklas på flera punkter.  

En av dessa är att det idag inte går att lägga till eller ändra någon 
information i systemet. Det vore en klar förbättring om det fanns 
möjlighet för administratörer att skapa nya patienter och 
anteckningar i patientjournaler direkt i webbportalen. Att lägga till 
patienter skulle kunna göras utifrån speciella patientarketyper 
medan när det ska genereras ny journalinformation bör det gå att 
välja en arketyp från ett flertal tillgängliga. Sedan genereras en 
sida för datainmatning utifrån den valda arketypen. På den här 
sidan bör begränsningarna arketypen sätter synas tydligt. Ocean 
Informatics har i sin arketypeditor en vy som visar hur ett 
gränssnitt genererat utifrån en arketyp skulle kunna se ut. Det 
skulle kunna användas som inspirationskälla. 
 
En annan viktig vidareutveckling handlar om versionshantering. 
I dagsläget kan portalen endast visa den senaste versionen av all 
inlagd information. Eftersom all information är versionshanterad 
kommer ny information som läggs till inte att skriva över eller ta 
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bort tidigare inlagd. Det bör implementeras funktionalitet i 
webbportalen för visning av alla versioner. 
 
De lagar och säkerhetskrav som ställs kring patientjournaler 
uppfyller inte webbportalen i nuvarande status. Säkerheten för 
inloggningen till webbportalen är idag inte tillräcklig. Det räcker 
med att ta reda på ett användarnamn och ett lösenord för att 
kunna läsa en godtycklig journal. För att ett system av den här 
typen skulle kunna tas i drift och verkligen kunna användas av 
patienter hemifrån skulle de vara tvungna att godkända om de vill 
att sin journal ska finnas tillgäng genom webbportalen. Det skulle 
också behövas en mer avancerad kontroll av vem som loggar in. 
Ett sätt att göra det här på skulle kunna vara samma metod som 
används av flera Internetbanker. Där används en säkerhetsdosa 
som genererar ett tillfälligt lösenord varje gång sidan besöks. 
Säkerhetsdosan kräver ett personligt lösenord för att den ska gå att 
använda. 
 
Funktionalitet för att ändra utseendet på själva patientjournalerna 
vore också en förbättring. Olika inställningar som ändring av 
färger och storlek på text kan göra informationen lättare att läsa för 
människor med nedsatt syn. Här kan det också finnas flera olika 
personliga preferenser som påverkar vilket utseende en användare 
vill använda. I JSF som har använts för användargränssnittet finns 
ett bibliotek som stödjer internationalisering (t.ex. olika format på 
datum och tid) och extra läsbarhet för synskadade. Det här har inte 
använts men bör nyttjas vid en vidareutveckling. 
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6 Slutsats 
openEHR är ett stort och ambitiöst projekt med många bra idéer 
men för att se om dessa fungerar i praktiken och för att 
felaktigheter ska kunna hittas behövs fler projekt som testar dem. 
 
Med webbportalen som har utvecklats i det här examensarbetet 
har några av de idéer som openEHR har angående elektroniska 
patientjournalsystem samt referensimplementationen i Java testats.  
 
I problemformuleringen angavs tre problem som alla hade med 
kopplingen mellan arketyper och elektroniska patientjournaler att 
göra. De var hur journaler kan skapas, hur dess journaldata kan 
kontrolleras samt huvuduppgiften som var hur ett gränssnitt kan 
genereras utifrån en godtycklig patientjournal. Vi har lyckats lösa 
dessa problem. 
 
Metoden för att lösa huvuduppgiften är en rekursiv funktion som 
samlar in den information som är intressant i en patientjournal och 
tillhörande arketyper. Den bygger samtidigt upp en ny 
objektstruktur där den insamlade informationen läggs in. 
Objektstrukturen följer designmönstret Composite och utifrån 
denna genereras HTML som kan visas i en webbläsare. 
 
Den utvecklade webbportalen innefattar bara en begränsad del av 
de visioner openEHR har för elektroniska patientjournalsystem 
men den visar att openEHRs arkitektur för elektroniska 
patientjournaler har varit tekniskt gångbar i detta projekt. 
Referensimplementationen av arkitekturen har gått att använda 
men inte helt felfritt då den innehåller en del buggar som behöver 
åtgärdas och den skulle behöva uppdateras snabbare när det sker 
förändringar i openEHRs specifikationer. 
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