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Sammanfattning 

Ett vårdsystem inom IT är ett mycket stort och komplext system som innehåller 

moduler med olika funktioner som behandlar vårddata för t.ex. journalföring, 

läkemedelshantering, remisser, ekonomisystem, planeringsstöd för olika 

verksamhetsgrenar. Journalsystemet är en av de viktigaste komponenterna för 

landstinget inom vårdsystemet, och information i patientjournalen ger ett 

grundläggande underlag för bra vård. Det finns sex olika större journalsystem i 

Sverige och Sveriges landsting har idag möjligheten att fritt välja vilket 

journalsystem de vill använda för att bedriva sin dagliga verksamhet. 

Cambio Healthcare Systems är ett e-hälsoföretag som levererar bland annat 

vårdsystemet Cambio COSMIC. Eftersom olika vårdsystem är helt oberoende av 

varandra uppstår problem när vårdinformation ska hanteras mellan olika 

vårdsystem. För att hämta vårdinformation för patienter från andra vårdsystem 

används en extern nationell tjänst, NPÖ (Nationell patientöversikt). NPÖ samlar 

information från olika vårdsystem hos landsting, kommuner och privata 

vårdgivare. På uppdrag av Cambio utvecklades prototypen OmegaX som ska 

eliminera uthoppen till den externa NPÖ klienten och ska även integreras i 

vårdsystemet COSMIC. Syftet med prototypen är att visa att vårdinformation 

från andra vårdsystem kan användas direkt in i COSMIC. Prototypen är en 

webbapplikation som är utvecklad i HTML5 tillsammans med flera andra 

webbtjänster och ramverk som AngularJS, JavaFX, Java, Apache Tomcat och 

Maven.  

Rapporten beskriver de olika utvecklingsverktyg och komponenter som har 

använts för att ta fram prototypen OmegaX. Rapporten innehåller även en 

beskrivning av designen och hur de olika modulerna i applikationen fungerar. 

Dessutom utreds säkerhetsfrågor kring applikationen. 

En väl fungerade prototyp har tagits fram som körs i applikationen COSMIC. 

Prototypen befinner sig i sitt tidiga utvecklingsstadium då flera moduler körs i 

en simulerad miljö. Det krävs fortfarande en del utredning och vidareutveckling 

samt testning innan prototypen kan sättas i produktion.   

 

 



 

 
 

Förord 

I denna rapport beskrivs vårt examensarbete utfört på 

högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik på Linköpings universitet. Arbetet 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Cambio COSMIC är ett vårdsystem skapad av Cambio Healthcare Systems och 

är ett av många vårdsystem i Sverige. Ett vårdsystem är ett väldigt brett system 

som kan till exempel vara olika digitala verktyg som hjälper läkarens och 

sjuksköterskornas praktiska arbete men också deras administrativa arbete. 

Examensarbetet kommer att fokusera kring det senare, det administrativa 

arbetet. Vårdsystem likt Cambio COSMIC kan lagra och hantera 

vårdinformation som till exempel journaler och vårdkontakter. När ett 

vårdsystem behöver vårdinformation från ett annat vårdsystem, till exempel 

om en patient flyttas mellan olika sjukhus med olika vårdsystem, uppstår 

problem för att olika vårdsystem är helt oberoende av varandra och därmed 

kommunicerar de inte med varandra.  

Nationell Patientöversikt, NPÖ (Inera, 2015), är en tjänst som utvecklades för 

att lösa dessa problem och är en del av den svenska nationella IT-strategin för 

vård och omsorg. NPÖ samlar information från olika vårdsystem hos landsting, 

kommuner och sjukhus. Detta gör det möjligt för behörig vård- och 

omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av vårdinformation som 

finns utanför deras egna vårdsystem. 

Idag görs ett uthopp från en Cambio COSMIC klient till en NPÖ klient när en 

vårdgivare vill se information från ett annat vårdsystem. Cambio COSMIC vill 

förbättra sitt journalsystem och för att stärka känslan av “En Patient - En 

journal” vill man givetvis ta bort uthoppet. Tanken är att ta bort uthoppet från 

Cambios COSMIC klient till Nationell patientöversikts klient och istället hämta 

informationen direkt och visa i Cambios COSMIC klient.  

 

1.2 Syfte 

Uppgiften är att utveckla en körbar prototyp inklusive analys av nödvändig 

infrastruktur för att visa information från andra vårdsystem direkt i Cambio 

COSMIC och ersätta uthoppen till Nationell patientöversikts klient. Prototypen 

skall så småningom leda till en kommersiell del i COSMIC. 
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1.3 Frågeställningar 

Är det möjligt att hämta och presentera data från andra vårdsystem i Cambio 

COSMIC? 

Vilka nödvändiga infrastrukturer behövs för att visa information från andra 

vårdsystem direkt i COSMIC? 

Vilka verktyg finns tillgängliga och hur ska man gå tillväga för att utveckla en 

körbar prototyp inuti COSMIC? 

 

1.4 Avgränsningar 

Prototypen kommer bara att hämta och visa journalanteckningar och 

vårdkontakter, dvs. en liten del av den informationsmängd som finns 

tillgängligt. Hämtning av information från andra vårdsystem kommer att 

simuleras genom att hämta informationen från olika vårdsystem inom 

Cambios’ nätverk. 
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2 Metod 

2.1 Teoretisk studie 

Inför skapandet av prototypen gjordes en omfattande teoretiskt studie där en 

mängd dokument med tjänstekontrakt studerades. Dessa tjänstekontrakt 

fungerar ungefär som en nationell standard och specificerar bland annat hur 

utbyte av information går till (Inera, 2014a). Den teoretiska bakgrunden 

behövdes för att få en första idé till en hållbar design. Parallellt med att förstå 

hur informationsutbytet går till studerades alla de olika verktyg och ramverk 

som behövdes för att skapa prototypen. 

2.2 Scrum 

Scrum metodiken (Schwaber & Sutherland, 2010) är en utvecklingsmetod inom 

systemutveckling och tillämpades under arbetets gång. En prioriterad backlogg 

gjordes med ett antal huvudmål. Dessa huvudmål delades ner i delmål som 

prioriterades utifrån hur viktiga de var för att applikationen skulle ta sig fram 

till nästa fas. Arbetet delades in i sprintar. Varje sprint var en vecka lång och 

inleds med ett möte med planerade ändringar och avslutades med en 

granskning av de utlovade ändringarna.  

Det finns andra utvecklingsmetoder som Rational Unified Process (Kruchten, 

2002) eller Extrem Programmering (Beck, 2005). Dessa metoder är också agila, 

det vill säga lättrörliga, iterativa och testbaserade. Skillnaden finns i de olika 

livscykler, faser och värderingar som används till respektive utvecklingsmetod. 

Dessa två utvecklingsmetoder tillsammans med Scrum är kända och 

välfungerade utvecklingsmetoder och valet av utvecklingsmetod till ett arbete 

av denna storlek har mindre betydelse för slutresultatet.  
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3 Design av prototyp 

3.1 Översikt 

 

 

 

 

Figur 1 beskriver hur flödet mellan de olika modulerna hänger ihop. COSMIC-

klienten kör OmegaX prototypen som är integrerad i COSMIC-klienten med 

hjälp av bibliotek från JavaFX. Vid varje patient-sök görs en begäran av COSMIC-

klienten med personnummer till en FindContent-tjänst som befinner sig på den 

nationella plattformen. Detta görs för att användaren ska veta vilka källor 

(vårdgivare ur ett verksamhetsperspektiv, källsystem ur ett tekniskt perspektiv) 

det finns information, av den efterfrågade typen (journaler/vårdkontakter) för 

den aktuella patienten i. FindContent-tjänsten hämtar engagemangsIndex för 

givet personnummer i sin databastabell (OmegaXEI). I engagemangsindex står 

var det finns information (tekniska adressen) om patienten. FindContent-

tjänsten svarar till COSMIC-klienten med alla engagemangsindex den hittade 

för det givna personnumret. Svaret används för att visa för användaren var det 

finns information av olika typer för den aktuella patienten. Information i svaret 

används för att presentera för användare en lista med tekniska adresser till 

HTTP request med patientId 

HTTP Svar med 
adresseringsinformation för att 
skicka förfrågningar till källor 

HTTP requst till 
NSCGetService 

HTTP svar med 
journaler/Kontakter 

Skickar frågan om 
kontakter/journaler 

Cosmic 

 OmegaX 

modul 

Nationella plattformen 

Simulerad miljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FindContent 

OmegaXEI tabell 

NSCGetServices 
CCP UpdateEI 

Hitta EI för 
given 
PatientID 

Returnerar alla 
EI för given 
patientID 

Updaterar tabellen vid 
informations ändring 

Returnerar 
kontakter/journaler 
för given patientID  

Figur 1 Flöde-översikt 
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källor för patientinformation. Användaren väljer en adress, typ av information 

(vårdkontakter eller journaler) och datumintervall. Sedan används den tekniska 

adressen för att skicka en ny begäran till COSMIC-tjänsten NSCGetServices 

tillsammans med ett personnummer och datumintervall. Användaren har 

möjlighet att hämta informationen från en eller flera källor samtidigt. 

NSCGetServices är en COSMIC-tjänst som hämtar journaler och vårdkontakter 

från databasen CCP. NSCGetServices skickar hämtade journaler och 

vårdkontakter till COSMIC klienten. Kontakter och journaler som hämtades 

skickas vidare av COSMIC klienten till OmegaX prototypen. 

Informationsmängden i svaret plockas isär och relevant data presenteras för 

användaren. När patientinformation ändras eller uppdateras i CCP, då kallas 

tjänsten UpdateEI som uppdaterar OmegaXEI-tabellen med nya 

engagemangsindex. 

 

3.2 Krav 

Grundkraven till prototypen togs fram av uppdragsgivaren: 

Funktionella krav: 

⁻ Prototypen skall visa informationstyperna kontakter och 

vårddokumentation för vald patient. 

⁻ Vald patient skall kunna följa övriga COSMIC funktioner.  

⁻ Prototypen skall kunna filtrera data i klienten på fr.o.m. och t.o.m. 

datum och dessutom på vårdenhet och vårdgivare. 

Icke funktionella krav: 

⁻ Ta fram en konceptuell lösning för att konsumera (visa) vårdinformation 

från andra vårdgivare i andra vårdsystem direkt i Cambio COSMIC. 

Lösningen skall ersätta uthopp till den Nationella patientöversiktens 

klient vilket gör det enklare och bättre för användaren (t.ex. en läkare). 

⁻ Ta fram en körbar prototyp inklusive analys av nödvändig infrastruktur 

för att konsumera information direkt från respektive vårdsystem via 

gemensamma (nationella) tjänstekontrakt. 

⁻ Säkerhetslösningar skall utredas och prioriteras. 
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⁻ Skall leda till en kommersiell del i COSMIC för alla COSMIC användare i 

Sverige 

⁻ Den tekniska designen skall möjliggöra att lösningen kan köras i COSMIC 

Windows klient.  

⁻ Utred hur möjligheten är att använda de regional- eller nationell 

spärrtjänster för att styra åtkomst till information lagrad i annat system 

⁻ Bestäm hur arbetsflödet i den nya tillämpningen ska se ut. 

⁻ Bestäm hur layouten ska se ut i applikationen som visar 

vårdinformationen 

Kraven prioriteras uppifrån och ner, dvs. De kraven med högst prioritet står 

högst upp på listorna. 

 

3.3 Komponenter och verktyg 

I komponenter ingår alla verktyg och ramverk som användes för att utveckla 

och köra prototypen. 

HTML5 (W3 Schools, 2014a)  

HyperText Markup Language är ett standardiserat språk som används för att 

bland annat urskilja text och så kallade “taggar” eller “element” i ett dokument. 

I praktiken används HTML till att generera webbsidor. HTML5 är den senaste 

standarden och erbjuder utvecklare många nya förbättringar. I prototypen 

används bland annat en av de nya indatatyperna ”date”. Den tidigare versionen 

HTML4 hade varit tillräcklig med större komplexitet. 

JavaScript (W3 Schools, 2014b) 

JavaScript är ett programspråk som används för att bland annat manipulera ett 

HTML dokument. 

CSS (W3 Schools, 2014c) 

Cascading Style Sheets definierar hur designen i ett HTML dokument ska se ut. 

AngularJS (Freeman, 2014) 

AngularJS är ett ramverk för att skapa dynamiska singel-page 

webbapplikationer. AngularJS fungerar som en förlängning till HTML och är vad 

HTML skulle ha varit ifall HTML var designat för skapa applikationer. D.v.s. 

Webbsidor med komplex logik. 
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Node.Js (Joyent, 2014)  

Node.js är en plattform byggt på Googles Javascript motor och används för att 

bygga snabba, skalbara nätverks applikationer. 

Sublime Text (Skinner, 2014) 

Sublime Text är en text och kodredigerare som används för att utveckla 

applikationer. 

Eclipse Kepler (Araujo, Durelli & Teixeira, 2013) 

Eclipse Kepler är en integrerad utvecklingsmiljö som används primärt för att 

utveckla Java-applikationer. 

JavaFx (Oracle, 2014a) 

JavaFx är en mjukvaruplattform som använda för att skapa RIA-applikationer 

(Rich Internet Applications) som fungerar på många olika plattformar. RIA-

applikationer delar många karaktäristiska drag med skrivbordsapplikationer. 

JRE (Oracle, 2014b) 

Java Runtime Environment används för att köra java applikationer. 

Java programmeringsspråk (Oracle, 2014c) 

Ett programmeringsspråk för att skapa java-applikationer. 
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3.4 Användarfalls-vy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur användarens perspektiv skall flödet se ut som i Figur 2. En användare ändrar 

patientID i en Cambio COSMIC klient varpå Omega X applikation uppdateras 

automatiskt med samma patientID. En vy för journaler presenteras för 

användaren som har valet att bläddra mellan en vy för journaler, en vy för 

kontakter och en vy för journalanteckningar. Om inget patientID anges visas en 

tom vy for journaler. De tre olika vyerna visar information till det motsvarande 

patientID. Användaren har även valet att sortera och filtrera informationen. 

 

OmegaX 

Vy för 

journaler 

Vy 

Journalanteckningar 

Vårdpersonal 

Vårdtagare 

Användare 

Ändra 

patientid i 

Cosmic 

Vy för 

kontakter 

Figur 2 Användarfalls-vy 
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Användingsfallen för OmegaX är: 

⁻ Logga in i Cambio COSMIC 

 

⁻ Sök Patient med ett patientID.  

 

 

Figur 3 Logga in 

Figur 4 Sök Patient 
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- Se journaler 

 

 

Se en samling av patientens journaler i en ordnad tabell. Det går att filtrera 

journaler och ändra vilken källa journalerna kommer ifrån. Det går att se alla 

källor patienten har journaler sparade. 

Figur 5 Journaler 

Figur 6 Alla källor 
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- Se vårdkontakter 

Se en samling av patientens vårdkontakter i en ordnad tabell. Det går att 

filtrera vårdkontakter och ändra vilken källa vårdkontakterna kommer ifrån. 

Det går att se alla källor patienten har vårdkontakter sparade. 

Figur 7 Vårdkontakter 
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- Se journalanteckningar 

 

Visa en journals anteckning. 

 

Figur 9 Journalanteckning 

Figur 8 Klicka mer information för att se en journalanteckning 
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3.5 Logisk-vy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Views 

Varje vy i view visar en interaktiv sida för användaren och ska representera de 

olika användarfallen. 

 

Views innehåller följande tre vyer: 

– JournalPage 

– JornalMoreInfoPage 

– KontaktPage 

 

Controllers 

Varje kontroll kontrollerar vad som ska visas i den motsvarande view-klassen. 

Controllers innehåller följande tre kontroller: 

– JournalPageController 

– JornalMoreInfoPageController 

– KontaktPageController 

 

 

Services 

 

Controllers 

 

Views 

 

OmegaX modul 

I COSMIC 

 

Extern 

kommunikation 

OmegaX 

Figur 10 Logisk vy 
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Services 

Services innehåller 2 services: 

– XmlService 

Denna service sparar XML-filer och svar från externa källor. 

– DataService 

Denna service formaterar data från XML-filer och förser kontrollerna med 

data. 
 

OmegaX modulen 

En simpel COSMIC modul som kapslar in FxInternalFrame. 
 

FxInternelFrame 

Denna komponent sköter kommunikationen mellan controllers och Cosmic-

klienten, anropar externa tjänster för att hämta XML-filer och använder JavaFx 

bibliotek för att läsa HTML5 dokument i COSMIC. 

Extern Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

I extern kommunikation ingår tjänster som används för att kommunicera med 

API/moduler utanför OmegaX prototypen. Det ingår tre olika moduler inom 

den externa kommunikationen: OmegaXEI databastabell, NSGgetServices och 

FindContent.  

Figur 12 OmegaX extern kommunikation 
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Flödesschemat i Figur 13 visar de tre OmegaX prototypens kontroller som kan 

anropa funktioner på COSMIC klienten. Beroende på vilken funktion 

kontrollerna anropar skickas en POST anrop till en av webbtjänsterna 

FindContent eller NSCGetService. Vid förändring av patientID kallas alltid 

getFindContent funktionen för att hitta alla engagemangsindex i databasen för 

det givna patientID och som sedan kan användas för att initiera ett anrop till 

NSCGetServices som hämtar kontakter och journaler. All funktioner kan 

anropas av alla kontrollers. Detaljerad beskrivning av varje modul beskrivs 

nedan.  

NSCGetServices 

NSCGetServices är en webbtjänst som hämtar data med patientjournaler och 

patientkontakter och finns på olika källor. Genom att skicka med en http POST 

anrop tillsammans med ett bestämt dataformulär med patientID, startdatum 

och slutdatum fås en XML-fil som svar med patientjournaler eller 

patientvårdkontakter. NSCGetServices enda uppgift är att hitta kontakter och 

journaler för ett patientID och skicka tillbaka. COSMIC klienten skickar http 

anrop och tar emot svar med funktionerna getContacts() och getJournals() och 

det de får som svar skickas vidare till kontrollerna i OmegaX prototypen. T.ex. 

görs ett anrop från OmegaX kontrollerna som anropar på en av de tre 

Figur 13 Flödesdiagram extern kommunikation 
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funktionerna i COSMIC klienten, som i sin tur anropar på NSCGetServices. 

NSCGetServices svarar i XML format och skickar tillbaka som response till 

COSMIC klienten. COSMIC klienten skickar vidare svaren till OmegaX 

prototypens kontrollers som till slut sparar svaren i tjänsten XmlService. 

 

FindContent 

Det finns ett genererat API till FindContent. FindContent är implementerad i 

webbtjänsten Tomcat (The Apache Software Foundation, 2014). Findcontent 

tar emot anrop från COSMIC klienten. Databastabellen OmegaXEI är fylld med 

olika engagemangsindex för olika personer. När tjänsten FindContent anropas 

skickas en förfrågan till databastabellen OmeagaXEI. Databasen returnerar alla 

engagemangsindex för det sökta patientID till FindContent. 

Engagemangindexen innehåller alla olika källsystem med information som finns 

för det sökta patientID. FindContent skickar tillbaka svaret till COSMIC klienten 

som vidarebefordrar svaret till OmegaX prototypens kontrollers och sparar 

svaret i XmlService. För att kunna ta reda på vilken adress som behövs för att 

anropa NSCGetService används modulen DataService som söker i det sparade 

svaret med källsystem och mappar källsystemet till rätt adress dvs. vi mappar 

en URL till en IP adress. URLen är källan där det finns information om journaler 

och kontakter för en viss patientid. URL mappas på klientsidan till en IP adress 

men tanken är att det inte behövs när klienten kopplas mot den riktiga 

nationella plattformen eftersom nationella plattformen själva sköter 

mappningen. OmegaX prototypens kontrollers skickar ett anrop genom 

COSMIC klienten med rätt IP adress till NSCGetService och hämtar upp 

Journaler och kontakter för givet patientID. 

 

Databas 

Engagemangsindex för olika patienter lagras i en SQL databas. All data lagras 

med hjälp av en enkel tabell OmegaXEI. Databasens uppgift är att ta emot 

anrop från FindContent och returnera alla engagemangsindex för ett pateintID. 

Det finns 6 lagrade engagemangsindex. Varje engagemangsindex har 6 olika 

kolumner RegisteredresidentIdentification för personnummret till patient, 

ServiceDomain för tjänstedomän, Categorarization för kategorisering enligt 

kodverk(journaler/kontakter), LogicalAddess är en referens för 

informationskällan och MostRecentContent för senast uppdaterad information 
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som finns tillgängligt i källan. Tabellen skapas och värdet i tabellen läggs in med 

hjälp av ett SQL skript. (Bifogad i Appendix).  

 

3.6 Flödesschema och process-vy för OmegaX integrerat i Cambio 

COSMIC 

 

Figur 14 Flödesschema OmegaX 
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Figur 15 Process-vy OmegaX 

 

Figur 16 Processvy OmegaX 
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3.7 Beskrivningar av moduler och klasser 

I bilden ovan beskrivs de olika moduler och klasser som används. AngularJS 

förser med två-vägs databindning vilket betyder att om data ändras i någon av 

viewklasserna så ändras även motsvarande data i controllerklasserna och vice 

versa. Variabeln tableItems i controller-klasserna är en array av objekt som 

innehåller sagd data. T.ex. så binds data mellan String variabeln p_proName i 

view-klassen Kontakter med tableItems.p_proName i controller-klassen 

KontaktPageController. Vidare förser AngularJS med routing som binder en 

view-klass och controller-klass: 
 

Journaler – JournalPageController 

 

Kontaker – KontaktPageController 

 

JournalPageMerInfo – JournalPageMerInfoController 

 

OmegaX applikationen är en arkitektur av typen MVVM, kort för Model View 

ViewModel. Vilket betyder att det är en klar separation mellan view-klasserna 

och controller-klasserna. Ingen logik sker i view-klasserna och därför saknar de 

metoder. I en MVVM skall data i Model, som är i detta fall är controller-

klasserna, vara tillräckligt exponerade för att View skall enkelt kunna 

konsumera det. I AngularJS finns något som kallas Scope (Google, 2014a). 

Scope är i detta fall ViewModel och limmet mellan view-klasserna och 

controller-klasserna. ViewModel ansvarar för att data i Model exponeras för 

View, vilket Scope i AngularJS gör. Det blir inte bara lätt för view-klasserna att 

konsumera data utan två-vägs databindning möjliggörs. Detta medför att det 

blir enklare att implementera funktioner som t.ex. filtrering. 
 

Det finns flera anledningar till att MVVM arkitekturen valdes, förutom två-vägs 

databindningen är det en klar separation mellan view och controllers som gör 

att komplexiteten minskas. Det går att ändra i view-klasserna utan att påverka 

controller-klasserna och vice versa. Det underlättar dessutom när projektet 

växer för att det är enkelt att lägga till en ny view eller controller. Det är möjligt 

att använda en controller till flera views men i det här projektet är det en 

controller till en view just för att minska på komplexiteten. 
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Service-klasserna förser controller-klasserna med data av värde. XmlService 

sparar XML-filer och DataService formaterar och tar viktiga värden ur XML-

filerna. Det är alltså DataService som använder sig av XmlService för att förse 

controller-klasserna med de relevanta data. 
 

Notera att det finns en view-klass som heter TreeSection. Den fungerar som en 

förlängning till JournalPageMoreInfo view-klassen. Den används när OmegaX 

vill visa en journalanteckning och anropas rekursivt eftersom XML-filen till 

motsvarande journalanteckning är i ett format som kan beskrivas som en 

trädstruktur. 
 

Filtrering av data görs med AngularJS två-vägs databindning. Notera att det 

saknas metoder i controller-klasserna för att göra filtreringar. Det sker 

”automagiskt” för att det går att välja vad för data som skall visas med hjälp av 

AngularJS filters(Google, 2014b) och implementeras i view-klasserna. 

 

3.8 OmegaX i Cambio COSMIC 

För att köra OmegaX prototypen i Cosmic behövs en modul med biblioteket 

JavaFX. Med JavaFX kan man läsa in OmegaX prototypen likt en webbläsare. 

Dock uppstår vissa problem som t.ex. att göra post anrop till externa källor 

genom JavaScript. Detta går att kringgå genom att flytta över logiken för att 

göra anrop från JavaScript (XmlService) till komponenten med JavaFX 

biblioteket (FXinternalFrame) och sedan genom databindning kommunicera 

med OmegaX kontrollers. Databindningen sker genom att modulen med JavaFX 

biblioteket kan injicera sina klasser in i OmegaX prototypens kontroller vilket 

gör att OmegaX prototypen exponeras för de funktionerna som finns i modulen 

med JavaFX bibliotek(FXinternalFrame). Därmed kan kontroller klasserna i 

OmegaX prototypen anropa funktioner i FXinternalFrame som gör post anrop 

och skickar tillbaka svaret till kontroller klasserna. FxInternalFrame injicerar den 

skapta klassen JavaApplication in i OmegaX prototypen kontrollers. Klassen 

JavaApplication kapslar in det 3 funktionerna som OmegaX applikationen 

behöver: getFindContent, getJournals, getContacts.  
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4 Säkerhetsanalys 

4.1 Säkerhetstjänster 

Det finns säkerhetstjänster (Inera, 2014b) som är viktiga för att tillgodose 

lagliga krav och att rätt person ska få rätt information. Patienten ska känna 

förtroende för vårdens sätt att hantera patientinformation. 

Säkerhetstjänsterna består av. 

·         Autentisering 

·         Logg 

·         Samtycke 

·         Spärrtjänst 

·         Patientrelation 

Autentiseringstjänst 

Autentiseringstjänst har till uppgift att kontrollera och fastställa en användares 

identitet vid inloggning i ett IT-system. Denna tjänst kontrollerar identiteten av 

fysiska personer. Informationen lagras för att sedan användas som underlag för 

styrning och rättigheter. 

Loggtjänst 

Loggtjänsten lagrar information om vem som har gjort vad. Loggtjänsten tar 

emot åtkomstloggar från vårdsystem som innehåller uppgifter om användare, 

vårdenhet, aktuell patient och vilka åtgärder som vidtagits med 

patientuppgifterna sam när detta skedde. Detta för att man i efterhand ska 

kunna se om åtkomsten varit berättigad eller inte. 

Patientrelation 

Patientrelationtjänsten registrerar och lagrar information om relationer mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. I tjänsten registreras och lagras den 

relation som finns och tjänsten svarar ja eller nej på frågan om patientrelation 

existerar. Registrering av patientrelation utförs manuellt. 

 



 

22 
 

Samtycke 

Samtyckestjänsten registrerar och lagrar information om patientens samtycke 

till åtkomst av sammanhållen vårddokumentation. Tjänsten svara ja eller nej på 

frågan om en patient har gett sitt samtycke till att information får lämnas ut 

mellan vårdgivare. Tjänsten talar om vem som får ta del av informationen. Ett 

samtycke anger alltid vem/vilka som får ta del av patientens information. Vill 

patienten göra ett undantag och exkludera en vårdenhet eller liknande, 

hanteras detta vid säkerhetstjänsten spärr. 

Spärrtjänst 

Spärrtjänsten registrerar spärrar och kontrollerar om en patient har spärrat 

tillgång till patientinformation inom och mellan vårdgivare. Den talar om vem 

som inte får ta del av informationen. 

 

4.2 Cambio COSMIC översikt 

Cambio COSMIC är ett komplett vårdsystem som täcker hela vårdkedjan – från 

primärvård till slutenvård, med hög patientsäkerhet och integritet i 

focus(Cambio Healthcare Systems, 2012a). Idag är COSMIC-klienten väldigt 

bred och består av flera olika produkter, i grunden är den byggd som en 

traditionell tresiktslösning, dvs. klient, server och databas. 

Både COSMIC-klienten och servern är konfigurerad enligt HISA-standarden 

(europeisk standard för informations utbyte mellan medicinska system). 

COSMIC är redan utrustad med ovannämnda säkerhetstjänster och för att öka 

säkerheten krypteras all information innan informationen skickas mellan 

server, klient och databas. Autentisering i COMSIC hanteras av en instickstjänst 

som erbjuder flera olika sätt för användaren eller externa system att verifiera 

sig som Cambio COSMIC användare. De flesta kunder idag använder ”stark 

autentisering” lösningar som smartcards(SITHS-kort) (Inera, 2014c) med en 

extern huvudtjänst, t.ex. Microsoft AD (Microsoft, 2014). SITHS-kortet fungerar 

ungefär som bankkort där man behöver mata in en pinkod för att kunna logga 

in på COSMIC. Cambio COSMIC innehåller två olika system för autentisering, 

Access Control och informationssäkerhet (Cambio Healthcare Systems, 2012b). 

Access Control tjänsten styr all information i plattformen, dvs. att den 
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definierar vad en användare kan göra i COSMIC och vilken information den har 

tillgång till. Informationssäkerhet är ett autentiseringsverktyg. 

Alla informationsobjekt innehåller en säkerhetsklass som beskriver vad som 

händer när man försöker läsa specifik data t.ex. kan användaren varnas, 

motiveras till åtkomst eller nekas åtkomst. Givetvis så loggas all aktivitet som 

händer i COSMIC för att i efterhand kunna granska felaktig användning av 

COSMIC. 

Fel som driftstopp, systemfel eller felaktig användning av systemet kan leda till 

felaktig behandling, stress hos användaren, fördröjning av behandling eller 

skadad patientintegritet.  Därför kör COSMIC med flera 

applikationsserverinstanser i en COSMIC-installation för att uppnå bättre 

tillgänglighet och lastbalansering. En serverinstans innehåller alla moduler som 

ingår i en COSMIC-installation. Det görs även regelbundna databasunderhåll för 

att på längre sikt få en högre tillgänglighet och datasäkerhet. Vid långa 

driftstopp kan man utnyttja COSMIC läskopia. Läskopian innehåller kopian av 

COSMIC primärdatabas i read-only läge med begränsade funktioner.  

 

4.3 Vad gäller för OmegaX?  

Vilka säkerhetstjänster behöver OmegaX och hur ska OmegaX använda dem? 

OmegaX prototypen samverkar med en COSMIC-klient. Notera att OmegaX 

prototypen inte är en del av en COSMIC-klient utan är egentligen en egen 

webbapplikation likt en webbsida som är skrivet i HTML, CSS och JavaScript. 

Detta medför extra omtanke när det kommer till säkerhet. Om OmegaX 

applikationen någon gång tas i produktion kan det tänkas att applikationen 

görs publikt (dvs. går att ansluta till via Internet) för att alla COSMIC-klienter 

runt omkring Sverige skall ha tillgång till applikationen och detta medför tyvärr 

att även alla webbläsare har tillgång till applikationen. Med nuvarande design 

finns det inget som hindrar utomstående att köra applikationen med t.ex. en 

webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox etc). En stor nackdel men 

webbapplikationer är att man inte kan skydda källkoden, en webbläsare 

”kopierar” källkoden och kör den sedan lokalt. En kreativ utomstående person 

kan med hjälp av en webbläsare och lite kunskaper om JavaScript hämta 

obehörig information om inga kontroller görs på serversidan. Det är inte 
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konstigare än att i dagsläget så styr en COSMIC-klient OmegaX prototypen med 

JavaScript. Detta låter väldigt illa men det finns såklart en del lösningar på 

problemet. Bara det att OmegaX prototypen är en read-only applikation 

underlättar det hela eftersom det inte går att göra några skadliga ändringar i 

t.ex. någon databas och det enda man behöver fokusera på är att skydda 

informationen från vissa ögon och då kan ovan nämnda säkerhetstjänster bli 

intressanta. Alla webbtjänster som används i prototypen befinner sig på en 

simulerad miljö och använder endast HTTP för dataöverföring tack vare att det 

inte sker några känsliga dataöverföringar mellan olika tjänster. HTTPS är en 

lösning som säkrar känsliga dataöverföringar mellan olika tjänster. Skulle dessa 

tjänster läggas i produktion där känslig patientdata överförs bör HTTPS 

användas för att skydda data. 

 

Med alla detta i tanke bör säkerheten vara uppdelad i två säkerhetsnivåer. En 

för COSMIC-klienten och en för COSMIC-klientens OmegaX-modul 

(FxInternalFrame). Det görs kontroller på serversidan och idag kommer 

OmegaX-applikationen förbi dem genom hårdkodade värden. Detta ska såklart 

tas bort. Alla hårdkodade värden ska tas bort men det betyder också att dessa 

hårdkodade värden måste kunna skapas dynamiskt, Och tanken bör då vara att 

COSMIC-klienterna skall skapa dessa värden. Dessa värden är dock inte unika 

vilket betyder att systemet fortfarande är sårbart då en utomstående skulle 

kunna, även om sannolikheten är mycket liten, gissa fram rätt värde och på sätt 

komma förbi kontrollerna på serversidan. Om vi bortser från problemet att 

applikationen går att köras utanför en COSMIC-klient och låtsas att bara 

COSMIC användare har tillgång till OmegaX-applikationen, så bör OmegaX-

modulen på sin egen säkerhetsnivå utnyttja en spärrtjänst. OmegaX-

prototypen är endast en read-only applikation och därför bör den styras av en 

tjänst som kan avgöra om en COSMIC användare får se informationen och om 

patienten i fråga har godkänt att information får visas.   Alla andra 

säkerhetstjänster bör ske en nivå upp, dvs. på COSMIC-klientens säkerhetsnivå. 

(Notera: En OmegaX-modul och en OmegaX-applikation är inte samma sak, 

OmegaX-applikation är en webbapplikation medan OmegaX-

modulen(FxInternalFrame) är COSMIC-klientens komponent som kan köra en 

OmegaX prototypen) 
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4.4 Sammanfattning  

I dagsläget är det svårt att utan några tester avgöra hur sårbart prototypen är 

mot hot utifrån. Säkerhetsanalysen består av egna teoretiska tankar och idéer 

om hur hot kan uppstå. När prototypen utvecklas mot en kommersiell 

produktdel i Cambio COSMIC kommer säkerhetsfrågorna att vara av högsta 

prioritet och därmed kommer omfattande test att göras för att säkerhetsställa 

att patientdatalagen(SFS 2008:355) följs. Nedan är en lista med idéer på 

åtgärder som kan användas för att förstärka säkerheten när prototypen börjas 

utvecklas mot att bli en kommersiell produktdel i COSMIC. 

·         Bara COSMIC-klienter kan ansluta till OmegaX prototypen 

OmegaX prototypen skall bara kunna köras av COSMIC användare i en COSMIC-

klient. Tvinga prototypen att bara acceptera kommunikation från en godkänd 

källa. 

·         Gör att OmegaX-applikationen blir fullständigt beroende av COSMIC-

klienten 

Det kanske går att göra all validering på serversidan och använda sig av unika 

värden som COSMIC-klienten genererar som sedan OmegaX-applikationen 

använder sig av? I sådant fall måste smarta algoritmer skapas som möjliggör att 

OmegaX-applikationen blir helt beroende av COSMIC-klientens unika värden 

för att fungera. Idag finns det unika funktioner i COSMIC-klienten som OmegaX 

applikationen använder för att hämta information, men räcker det? 

·         Implementera flera av säkerhetstjänsterna i OmegaX-applikationen 

Det kanske till och med går att implementera säkerhetstjänsterna (t.ex. 

Autentiseringstjänst) direkt in i OmegaX-prototypen så att även om en 

OmegaX-applikationen körs utanför COSMIC-klienten så behövs en 

autentisering. 
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5 Diskussion 

Det finns olika vårdsystem som levereras av olika leverantörer i Sverige och det 

är den huvudsakliga anledningen till att det uppstår problem när vårdsystemen 

vill kommunicera med varandra. Den enklaste och effektivaste lösningen på 

just det problemet är att alla sjukhus använder samma vårdsystem men det 

fungerar inte i en god marknadsekonomi, vilket leder till att olika typer av 

problem uppstår. Konkurrens stimulerar leverantörerna att bli mer effektiva 

och produkterna får högre kvalitet samtidigt som priserna hålls nere. Lösningen 

istället på problemet blev att landstingen fick ansluta sig till NPÖ. En tjänst 

utvecklad för att samla data från olika vårdgivare. NPÖ har blivit hårt 

kritiserade och i nuvarande skick skall det läggas ner (Krey, 2014, 27 maj), detta 

blandat med att Cambio vill stärka sin produkt och känslan av ”En patient – En 

journal” gjorde att Cambio började titta på lösningen att integrera en liknande 

tjänst i Cambios vårdsystem Cambio COSMIC. Ett första steg i rätt riktning är 

OmegaX. 

Prototypen OmegaX skapades som ett experiment för att undersöka 

möjligheterna att presentera data från andra vårdgivare direkt i Cambio 

COSMIC. Bevisligen så kan OmegaX hämta data från en simulerad nationell 

plattform och är tillräcklig övertygande för att bli ett riktigt projekt som 

kommer att startas upp i slutet av 2014. Det återstår att se om OmegaX blir en 

kommersiell produkt men behovet är starkt och utsikterna är goda. 

När projektet att skapa en kommersiell produktdel av OmegaX startar finns det 

goda möjligheter att se över de ramverk och verktyg som användes och 

framförallt utvecklingsmetoderna. Utvecklingen av OmegaX baserades löst på 

Scrum-metodiken med mycket fria händer och arbetet gavs till oss som är 

oerfarna juniorer inom programmering vilket resulterade i en hel del ”trial and 

error” som tog tid. Med ”trial and error” får prototypen såklart inte i närheten 

av kvalitéten av en kommersiell produkt men uppfyller ändå sitt syfte. Arbetets 

första veckor blev bara att forska i olika ramverk och verktyg. Det går nog att 

spara tid genom att köra med ramverk och verktyg som man kan, eller 

åtminstone känner igen. Arbetet skulle också gå att effektiviseras om 

uppdragsgivaren hade en klar specifikation att tillgå. Prototypen specificerades 

delvis från start och sedan delvis under arbetets gång. En klar specifikation är 

extra viktigt om man jobbar med oerfarna juniorer då deras kunskap kanske 
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inte är tillräcklig för att kunna ta avgörande beslut och det finns många 

fallgropar. Till exempel togs en snabb onlinekurs i ramverket AngularJS för att 

förstå sig på det mest fundamentala delarna och problemen löstes med 

grundläggande kunskaper. Visserligen fungerar lösningarna men i efterhand 

lämnar kodens struktur mycket att begära och det går att skriva mycket 

snyggare lösningar som möjliggör en enklare påbyggande utveckling. När 

projektet att bygga en kommersiell del av OmegaX startar kommer förmodligen 

koden att skrivas om helt från början. Det kan kännas överväldigande men 

faktum är att nu i efterhand när man vant sig med verktygen och 

utvecklingsmiljön så känns det mycket tryggare än innan, även om det är del 

jobb. Det är mer skrämmande att få ett stort problem som skall lösas med 

okända tekniker därför att man måste ta sig förbi hela inlärningskurvan för att 

ens kunna börja ta tag i problemet. Därför var det extra bra att köra på Scrum-

metodiken då alla huvudmål delades ner i små bitar som inte kändes 

överväldigande. Ett bra exempel är att ett stort huvudmål som ”Bygga 

OmegaX” kunde delas ner i mindre delar som ”skissa upp en design i HTML5” 

som i sin tur delades ännu mer ner till ”skissa på papper” och ”skaffa 

förkunskaper för att designa i HTML5+AngularJS”. Det minsta delmålen kan 

vem som helst utan förkunskaper uppnå och på det sättet uppnåddes 

huvudmålen tillslut, en väldigt lärorik process.  
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6 Slutsats 

6.1 Resultat 

OmegaX prototypen bevisade att det går att hämta data från olika källor och 

presentera den direkt i en Cambio COSMIC klient genom att utnyttja nationella 

tjänstekontrakt. OmegaX prototypen innehåller all nödvändig infrastruktur för 

att hämta och presentera data i Cambio COSMIC. OmegaX prototypens design 

möjliggör påbyggnad och utveckling. OmegaX prototypen uppfyller syftet och 

alla krav som ställdes av uppdragsgivaren och bedöms som väldigt lyckad. 

 

6.2 Fortsatt arbete 

En utveckling av prototypen för att bli en kommersiell del i Cambio COSMIC är 

under pågående utveckling. Nästa steg är att ta reda på hur man ska 

implementera de olika säkerhetstjänsterna för att säkerhetsställa att OmegaX 

följer patientdatalagen och undersöka vilka interaktionsmönster OmegaX 

måste följa för att hämta riktig data från den nationella plattformen. 
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Appendix A 

 SQL script 

USE [CCP] 

GO 

DROP TABLE [dbo].[OmegaXEI] 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[OmegaXEI]( 

 [RegisteredResidentIdentification] [nvarchar](12) NULL, 

 [ServiceDomain] [nvarchar](50) NULL, 

 [Categorization] [nvarchar](3) NULL, 

 [LogicalAddress] [nvarchar](50) NULL, 

 [MostRecentContent] [nvarchar](14) NULL, 

 [SourceSystem] [nvarchar](50) NULL) ON [PRIMARY] 

GO 

INSERT INTO [dbo].[OmegaXEI] 

           ([RegisteredResidentIdentification] 

           ,[ServiceDomain] 

           ,[Categorization] 

           ,[LogicalAddress] 

           ,[MostRecentContent] 

           ,[SourceSystem]) 

     VALUES 

   ('191212121212' 

           ,'riv:clinicalprocess:healthcond.description' 

           ,'voo' 

           ,'SE162321000024-Cambio_MOSWE_LUL_U' 

           ,'20131028133441' 

           ,'SE162321000024-Cambio_MOSWE_LUL_U'), 

   ('191212121212' 

           ,'riv:clinicalprocess:healthcond.description' 

           ,'voo' 
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           ,'SE162321000026-Cambio_MOSWE_LTV_U' 

           ,'20131028133442' 

           ,'SE162321000026-Cambio_MOSWE_LTV_U'), 

('191212121212' 

           ,'riv:clinicalprocess:healthcond.description' 

           ,'vko' 

           ,'SE162321000024-Cambio_MOSWE_LUL_U' 

           ,'20131028133443' 

           ,'SE162321000024-Cambio_MOSWE_LUL_U'), 

   ('191212121212' 

           ,'riv:clinicalprocess:healthcond.description' 

           ,'vko' 

           ,'SE162321000026-Cambio_MOSWE_LTV_U' 

           ,'20131028133444' 

           ,'SE162321000026-Cambio_MOSWE_LTV_U'), 

('199002282391' 

           ,'riv:clinicalprocess:healthcond.description' 

           ,'voo' 

           ,'SE162321000024-Cambio_MOSWE_LUL_U' 

           ,'20131028133445' 

           ,'SE162321000024-Cambio_MOSWE_LUL_U'), 

   ('199002282391' 

           ,'riv:clinicalprocess:healthcond.description' 

           ,'vko' 

           ,'SE162321000024-Cambio_MOSWE_LUL_U' 

           ,'20131028133446' 

           ,'SE162321000024-Cambio_MOSWE_LUL_U'); 

GO 
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Appendix B 

Översikt av metoder 

JournalPageController 

init() – Initierar variabler 

 

update() – Uppdaterar tabellen med nya resultat. 
 

doSort() – Sorterar kolumner i tabellen 

 

clearDates() – hjälpmetod för Datumväljaren 

 

getType(key) – hjälpmetod för Datumväljaren 

 

KontaktPageController 

Init() - Initierar variabler 

 

update() – Uppdaterar tabellen med nya resultat 

 

doSort() – Sorterar kolumner i tabellen 

 

JournalPageMerInfoController 

init() – Initierar variabel 
 

convertXmlSectionToGenericJavaScriptObject(object) – rekursiv metod, 

konverterar en sektion från en xml-fil till en generiskt JavaScript objekt. 
 

getTreeSectionUrl() – Hämtar URL för viewklassen TreeSection. 
 

XmlService 

Init() – initierar variabler 

 

setNewXmlFiles(String) – Hämtar nya och ersätter gamla XML-filer 

 

getMessage() – returnerar message 

 

getContactsXmlFiles () – returnerar ContactsXmlFiles 

 

getJournalXmlFiles() – returnerar journalXmlFiles 
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getFindContentXmlFiles – returnerar findContentXmlFiles 

fixMessage(String) – hjälpfunktion som fixar till ett specifikt svar för 

journalanteckningar 

 

XMLToString (XMLHttpRequest) – Konverterar ett xml-objekt till String 

 

openXML(String) – Öppnar XML-fil lokalt. 
 

DataService 

noCache() – returnerar no_cache.getTime() (En unik sifferkombination) 
 

mapURLtoIP(String) – mappar en URL till rätt IP adress. Använder sig av en 

properties.js fil som innehåller ett objekt med key (URL) och value (IP) 
 

getJournals – Returnerar en array med journal objekt. 
 

getContacts – Returnerar en array med kontakt objekt. 
 

getFindContentUrls – Returnerar en array med Urls 

 

getXmlJournalMoreInfo(String) – Returnerar en specifik journalanteckning 

 

filterDate(String) – hjälpfunktion för att konvertera ett visst datumformat till 

ett annat 

 

transformAntTyp(String) – Gör om en String på ett visst format till ett annat. 
 

transformDate(String) – Gör om en String på ett visst format till ett annat. 
 

transformContactStatus(String) – Gör om en String på ett visst format till ett 

annat. 
 

transformContactCode(String) – Gör om en String på ett visst format till ett 

annat. 
 

mapHSAidToUrl(string) – mappar ett HSA ID till en URL. 
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FxInternalFrame 

socChanged(SOCevent) – Lyssnar efter Soc (Subject of Care) ändringar och 

tillämpar patientkontexten. i.e. sätter patient ID i OmegaX modulen och 

anropar tjänsten findContent. 
 

loadXMLFromString(String) – Returnerar ett XML-dokument från en String.  
 

XMLtoString(Document) – Returnerar en String från ett XML-Dokument 

 

Formatera(String) – Tar in ett personummer från Cosmic klienten i typen String 

och returnerar samma personnummer i ett formaterad format som är 

konskekvent med OmegaX appliaktionen. 
 

readFile(String, Charset) – Tar in en sökväg (Path) i form av String och en 

encoding för att konvertera en text fil och returnera den som String. 
 

FxInternalFrame() – Konstruktor för att bygga själva fönstret och initierar de 

komponenter som behövs för att den skall kunna fungera likt en webbläsare. 
 

getFindContent(String) – Anropar tjänsten FindContent, returnerar Svaret som 

en String. 
 

getJournals(String, String, String, String) – anropar tjänsten 

NSCGetService/GetCareDocumentation, returnerar svaret som en String. 
 

getContatcs(String, String, String, String) – anropar tjänsten 

NSCGetService/GetCareContacts, returnerar svaret som en String. 

 



   

På svenska 
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ordinära omständigheter uppstår. 
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vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
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art. 
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