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1 Sammanfattning 
 

I denna rapport beskriver programmet 3RFvm målarkitekturen för framtidens vårdinformations-
miljö. Rapporten baseras på version 1.01 med detaljering och tillägg utifrån de fördjupnings-
förslag som beskrevs i den första versionen. Verksamhetsbeskrivningen har kompletterats med 
behov identifierade i 10 patientresor och informationsarkitekturens tidigare förslag på inriktning 
om att ta fram en referensinformationsmodell har kunnat verifieras via patientresorna. Den 
tekniska arkitekturen består av flera olika applikationsdomäner där ett kliniskt 
vårdinformationssystem utgör en central del i arkitekturen. Systemet skall möta så mycket som 
möjligt av grundfunktionaliteten i verksamheten, vilket innefattar målgrupperna: 

• Patient/invånare/brukare  
• Personal i hälso- och sjukvård/socialtjänst  
• Vårdgivare inom vård och omsorg  
• Myndighet/beslutsfattare  
• Forskning, utbildning och utveckling  
• IT- och MedTech-industrin  

Ju högre täckningsgrad i systemets förmåga, med bevarande av användaracceptans, desto högre 
kommer den garanterade interoperabiliteten i verksamheternas grundfunktioner att vara.  

Genom interoperabilitetsförmåga via öppna internationella standards stöds parallellitet i utveckling 
genom att öppna informationen mot flera aktörer samt skapa förutsättning för innovation och flexibel 
utveckling i vårdens IT-miljö.  

Behovsbilden från patientresorna visar även på systemförmågor som inte finns inom marknadens 
standardsystem varför framtidens vårdinformationsmiljö behöver även utveckla och etablera en 
Gemensam Informationsplattform samt en Applikationsplattform som återanvänder regionala och 
nationella tjänster. Patientresornas informationsförsörjningsbehov behöver även tillgodoses via 
leverantörsoberoende lagringskomponenter, exempel på det VGR och SLL redan implementerat för 
lagring av medicinsk bild, men ytterligare informationsmängder behöver hanteras på liknande sätt. 
Dessa applikationsdomäner kompletterar standardsystemen med en snabbare och mera flexibel 
förmåga att få fram funktionalitet för att möta verksamhetens utveckling. 

Rapporten pekar även på ett antal fördjupningsområden såsom vidareutveckling av 
verksamhetsarkitekturen med en förmågekarta, fortsatt etablering av gemensam informationsstruktur 
och att tillsammans med SKL/Inera hantera de identifierade förändringsbehoven på de nationella 
tjänsterna avseende samverkansarkitektur och invånar-/patientportaler. Dessutom finns behov av att 
etablera ny systemförmåga i form av en gemensam informationsplattform vilket innebär: 

• tillgängliggörande av operativt och analytiskt beslutsstöd 
• förändrad lagringsstrategi i syfte att uppnå leverantörsoberoende lagring 
• distribution av säker information mellan landsting 
• distribution till olika kanaler och applikationer på ett säkert och kontrollerat sätt 

Dokumentet bör sättas i förvaltning och utökas med ett kapitel som beskriver valda standarder inom 
målarkitekturen. 

Målarkitektur 2.0 ger en inriktning för programmets kommande initiativ för att etablera framtidens 
vårdinformationsmiljö, bland annat upphandling och implementation. Målarkitekturen är även en 
leverans till regionala utvecklingsinitiativ och regional vidareutveckling inom ramen för regional 
målarkitektur. 
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2 Grundläggande information  

2.1 Syfte 
 
Syftet med målarkitekturen är att underlätta gemensam strategisk och taktisk planering av verksamhet 
och IT samt att ge en inriktning för programmets kommande initiativ bland annat upphandling och 
implementation. Målarkitekturen är även en leverans till regionala utvecklingsinitiativ och regional 
vidareutveckling. 
 

2.2 Bakgrund 
 

Programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö (3RFvm) ägs, drivs och finansieras gemensamt av 
Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Uppdraget är att skapa 
framtidens vårdinformationsmiljö inom hälso- och sjukvårdsområdet. Med begreppet informationsmiljö 
menar vi funktioner som kommunikation, integration, proaktivitet och mobilitet för att skapa processtöd 
för verksamhet och invånare. Informationsmiljön skapar förutsättningar för beslutsstöd inom hälso- och 
sjukvården och för kommunikation mellan vården och patienten. Uppdraget omfattar även forsknings-, 
och kunskapsstöd samt verktyg för styrning och ledning. Funktionerna ska vara tillgängliga i realtid 
genom standardiserade digitala tjänster och verktyg för alla behöriga vårdgivare och för invånaren. 
Utgångspunkten i arbetet är också patientens behov av både sjukvård, hälsovård och information vid 
varje kontakt med olika vårdgivare. Samhället, invånare och medarbetare ska förvänta sig att de digitala 
tjänster som styr övriga vardagen ska fungera lika bra inom hälso- och sjukvårdens områden. 
Förutsättningarna för 3RFvm styrs av Programdirektivet2 för 3R som är politiskt beslutat i samtliga 
regioner. 

Uppdraget 3R målarkitektur 2.0 genomförs inom ramen för 3RFvm och ska bidra till programmets 
effektmål: 

● en gemensam plattform där patienten och vårdutövarna kan samverka, där patienten och 
invånaren tillåts ta del av informationen i vårdflödet och ta aktiv del i den egna vården. 

● upplevd användarvänlighet och en god arbetsmiljö för anställda i verksamheten, samt ge ökad 
kompetens i användandet av informationsverktyg. 

● bättre förmåga att mäta och följa upp verksamheten, ökad transparens i densamma. 
● ökad möjlighet till följsamhet av informationsteknikens utveckling till verksamhets-, samhälls- 

och teknikutveckling, och till verksamhetens innovationsförmåga. 
● kvalitetssäkrade och strukturerade underlag till myndigheter 
● ökad möjlighet för FoUU att bidra till utveckling av vården samt få tillgång till data 

 

2.3 Metod 
 

Arbetet med att ta fram denna rapport har skett inspirerat av ett ramverk för Enterprise-arkitektur 
TOGAF3 (The Open Group Architecture Framework). 

TOGAF är en öppen branschstandard som bland annat används inom de tre regionerna och Inera. 
Utgående från ramverket delar vi upp arkitekturen i olika skikt, Verksamhet, Information och Teknik. 
Inom varje skikt har vi identifierat standards och lösningar att utgå ifrån samt målbilder att verka mot. 
Metoden görs via topp-till-botten, där vision och verksamhet stakar ut huvudinriktning och underliggande 
skikt följer. Till beskrivna skikt finns även området Informationssäkerhet med som ett perspektiv i denna 
rapport. 
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Under februari-mars genomfördes patientscenarioarbetet som resulterade i vitala delar av 
verksamhetsarkitekturen: patientresor med både hinder, behov och innovationsidéer. 

23:e februari startade arbetet med målarkitekturen i form av uppstart av 8 uppdrag. 
Uppdragen var identifierade i den första målarkitekturrapporten från april 2015 samt via ytterligare behov 
som framkommit under 3RFVM programarbete.  

Parallellt med uppdragen genomfördes analys av den tidigare rapporten och uppdragens resultat fördes 
löpande in i denna rapport. Efter ett analysmöte startades ett 9:e uppdrag, Samverkansarkitektur utifrån 
det kommunala perspektivet. 

Uppdragens rapporter bildar underlag till målarkitekturen och består av: Verksamhetsbeskrivning; 
Informationssäkerhet; Referensinformationsmodell; Masterdata; Gemensam Informationsplattform; 
Identitet och Åtkomst; Mellanlagring; Integration; Samverkansarkitektur 108K. 

 

 

Figur 1 Tidplan 

Kvalitetssäkring har gjorts löpande varje vecka med hjälp av en kvalitetsfunktion och programledning. 
Till detta har två heldagsmöten genomförts med kvalitetsfunktionen med syfte att säkra spårbarhet i 
varje uppdrag mot verksamhetens behov, fånga överlapp och gap mellan uppdragen samt hantera 
ytterligare risker. 

  
Kvalitetsfunktion med experter från V, I och T samt juridik som bistår programledningen med 
kvalitetssäkring av samtliga leveranser utifrån ett helhetsperspektiv understödjer programmet med 
sakkompetens samt deltar i koordinering, planering och uppföljning. 

 
En omfattande omvärldsanalys har genomförts där följande initiativ och program har analyserats utifrån 
ett arkitekturperspektiv. Nationell referensarkitektur för Finland, Lettland, Danmark, Norge, Skottland, 
England och Canada. Den befintliga nationella samverkansarkitekturen samt Meaningful Use (USA)4 
har analyserats. Benchmark har gjorts gällande arkitektur med The Advisory Board Company. 

Den nuvarande arkitekturen för IT inom hälso- och sjukvården, bygger på lagstiftningen och de principer 
som fanns innan patientdatalagen trädde i kraft 2008. Då stängdes information in i varje system och till 
och med i varje klinik och vårdcentrals ”egna” databas. Information fick inte kommuniceras utanför 
kliniken/vårdcentralen (utom via telefon eller på papper och fax). Detta har medfört att vi har system 
som inte på ett enkelt sätt erbjuder att information kan tas ut från eller skickas in till applikationen. För 
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varje informationsmängd som skall överföras mellan två system behöver ett relativt resurskrävande och 
kostsamt utvecklingsarbete genomföras. Denna systemstruktur har inneburit att förhållandevis få 
återanvändbara integrationer byggts. 

 
Inom de tre regionerna är arkitekturen fragmenterad och integrationslandskapet är främst utvecklat 
utifrån ett punkt-till-punkt perspektiv, där den vanligaste integrationen är odokumenterad och hårt 
kopplat system till system. Per volym är meddelandehantering till och från medicinsk service den 
vanligaste integrationen tätt följd av läkemedelsintegrationer. Flertalet av systemen innehåller 
duplicerad data av låg informationskvalitet efter manuell hantering och dubbelarbete. 

Det komplexa systemlandskapet är svårförvaltat och en konsekvens är att flera underliggande tekniker 
(mjukvara och hårdvara) som används har passerat end of life och är osupporterade av leverantör. 

Arbetet med att strukturera och standardisera begrepp, termer och information har pågått en längre tid, 
men det tas alltför små och okoordinerade steg i denna utveckling. Ju mer integrerat vårt 
systemlandskap blir desto större blir behovet av att ha en strukturerad och standardiserad 
informationsstruktur. Ju längre vi kommer med att anpassa till tjänsteorienterad arkitektur, där ett system 
hämtar och lämnar information samt använder funktionalitet i andra system, desto mer strukturerad 
behöver informationen vara. Utvecklingen mot att strukturera informationen och göra den begriplig på 
alla nivåer har dock inte prioriterats i arkitekturarbetet nationellt, till exempel relaterat till den nationella 
tjänsteplattformen.  

 

2.4 Nuläge 

2.4.1 Juridisk interoperabilitet 
 
De juridiska förutsättningarna är växlande beroende på vilken verksamhet det gäller inom vård och 
omsorg. Inom hälso- och sjukvården finns lagligt stöd för sammanhållen journalföring och direktåtkomst 
till information över vårdgivargränser. Motsvarande möjligheter finns inte inom socialtjänsten eller 
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänst. 

Lagrum för Hälso- och Sjukvård 

Inom hälso- och sjukvården reglerar patientdatalagen möjligheten till sammanhållen journalföring och 
direktåtkomst till information över vårdgivargränser. En sammanhållen journalföring innebär att olika 
vårdgivare, privata som offentliga, kommun- som landstingsfinansierade och helt privata, kan dela med 
sig av sin vårddokumentation till varandra genom direktåtkomst. 

Sammanhållen journalföring regleras utifrån att vårdgivare tillgängliggör information och att vårdgivare 
tar del av de aktuella uppgifterna. Det finns tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
direktåtkomst ska vara tillåten: 

● Det ska röra en patient som vårdgivaren har en aktuell patientrelation med. 
● Patienten ska samtycka till att uppgifterna används hos vårdgivaren. 
● Uppgifterna ska antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och 

skador hos patienten. 
 

Varje vårdgivare ansvarar för sin journal och en patientjournal kan inte vara gemensam för flera 
vårdgivare. Det hindrar dock inte att flera vårdgivare använder samma journalsystem för sin 
journalföring. Det krävs då att de olika vårdgivarnas uppgifter är separerade från varandra, logiskt eller 
fysiskt samt att vårdgivarna i övrigt kan leva upp till sina skyldigheter enligt patientdatalagen, 
offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen, arkivlagen med flera. Utifrån dessa 
förutsättningar kan journalföring i samma system möjliggöras. 
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Patientdatalagen tillåter även att vårdgivaren gör det möjligt för patienten att bidra med information 
elektroniskt till sin egen journal. Patientdatalagen innehåller även bestämmelser om hur sammanhållen 
journalföring får användas om individer tillfälligt, eller mer varaktigt, saknar förmåga att ta ställning till 
informationshanteringen. 

Lagrum för Socialtjänst 

I dagsläget saknas bestämmelser som tillåter sammanhållen journalföring och direktåtkomst inom 
socialtjänsten. Det saknas även bestämmelser som tillåter direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Direktåtkomst mellan lagstiftningsområdena finns varken reglerat i hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen eller i socialtjänstlagstiftningen. 

Lagrum ger möjlighet till Elektroniskt utlämnande 

Även om direktåtkomst inte är tillåtet finns det möjligheter att på annat sätt lämna ut uppgifter elektroniskt 
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Uppgifter, som med stöd av den enskildes samtycke, 
eller efter en sekretessprövning, får lämnas ut kan också lämnas ut på medium för automatiserad 
behandling. Det innebär att uppgifter kan lämnas ut elektroniskt exempelvis på cd, usb eller genom 
filöverföring. Vid ett sådant elektroniskt utlämnande av känsliga uppgifter måste gällande säkerhetskrav 
iakttas. Det innebär bland annat att uppgifterna måste överföras på ett sådant sätt att inte obehöriga 
kan ta del av dem. 

Samordnad vårdplanering i samband med utskrivning från slutenvården har behov av insatser från 
socialtjänsten, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och är ett exempel på en 
process där uppgifter kan lämnas ut elektroniskt på ett annat sätt än genom direktåtkomst.  

 

2.4.2 Dagens systemlandskap 
 
 

Region          Antal system ca Antal vårdsystem, ca 

Västra Götalandsregionen 1800 800 

Region Skåne 650 400 

Stockholms Läns Landsting 1300 400 
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Figur 2 System & relationer/integrationer rapporterade till SLIT 

Flera vårdsystem är gemensamma för alla tre regionerna men förvaltas lokalt. Inom sjukhusvården 
används TakeCare, Melior, Elvis, Pasis och Cosmic, där TakeCare och Melior förekommer i flera 
regioner.  Inom primärvården används Journal 3, TakeCare, PMO, Asynja VISPH, Cosmic och Medidoc, 
av dessa används TakeCare och Journal 3 i flera regioner. 

Grundsystemen kompletteras med en mängd system som innehåller funktionalitet och informations-
hantering som saknas i grundsystemen. De kompletterande systemen står oftast för sig själva och är 
inte en integrerad del i grundsystemen. Exempel på kompletterande system som använd inom flera 
regioner är Obstetrix, Orbit, Flexlab, Sectra RIS/PACS, Pasiva m fl. 

Volymer 

Följande volymer baseras på summerade nyckeltal från VGR och SLL: 

Totalt antal anställda ca 100 000. 

Totalt antal aktiva användare i journalsystem: 98 000 (varav flera privata användare) 

Antal samtidiga användare: 33 100 

Antal PC ca 110 000 

Labsvar ca 280 000 meddelanden per dag 

eRecept ca 232 000 recept per vecka  
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2.4.3 Sammanfattning av nuläget 
 
Nuläget kan sammanfattas med att det i vården finns många system och IT-tjänster som i de flesta fall 
inte harmonierar med varandra. Det registreras mängder av information, men när den behövs som bäst 
är informationen svår att hitta eller är inlåst i ett system där den inte går att nå. Detta beror i stor grad 
på att det inte finns tillräcklig interoperabilitet mellan system i vården samt många parallella system och 
otydlig informationsstrategi. Det är helt enkelt för få system som tillgängliggör information för andra IT-
stöd inom ramen för patientens flöde i vården. De integrationer som ändå gjorts, är svårförvaltade 
eftersom de befintliga systemen är byggda för att hantera informationen lokalt och inte i en gemensam 
samverkan. I vissa fall kan informationen ändå vara nåbar, men eftersom det är vanligt att endast en 
liten del av funktionaliteten i existerande IT-system utnyttjas, hittas den inte. Administrativa processer 
är i flera fall inte alls integrerade med kliniska processer och hanteras ofta separat, antingen i andra IT-
stöd eller i andra moduler i det kliniska IT-stödet. 

Vårdpersonalen behöver i sin vardag en rad olika IT-stöd, både för att utföra arbetsuppgifter i sina 
processer och för att komma åt den information som behövs. Dessa IT-stöd har i många fall olika 
gränssnitt, kan ha olika informationsstruktur och separata inloggningar, vilket skapar en situation av låg 
användbarhet och tidsödande dubbelarbete. 

Patienten och vården har inte kontroll över flödet mellan olika vårdgivare och vårdenheter. Oftast 
fungerar varje enskild enhet utmärkt, men när patient och information skall flyttas någon annanstans 
uppstår problem. I många fall måste patienten själv hålla reda på sin process och vara den som bär 
informationen mellan olika instanser. 

De regelverk som finns och som skall reglera hanteringen av elektronisk patientinformation innebär 
stora utmaningar att hantera. Kostnaden och arbetsinsatsen för att anpassa IT-system till lagar och 
regelverk kan vara enormt stora. Det ger också vårdpersonalen många administrativa pålagor som gör 
att en stor del av arbetstiden behöver läggas på att hantera detta. 

IT-industrin, som i många fall har stor kunskap om hur systemen bör utvecklas, används inte i tillräckligt 
stor utsträckning. I flera fall tillåts de inte ens att utveckla sitt eget system, utan ett specifikt uppdrag från 
beställaren. 
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3 Målarkitektur utifrån perspektiven Verksamhet, Information, 
Teknik och informationssäkerhet 
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3.1 Verksamhet                                            
 

Verksamhetsarkitekturen, uttryckt i effektmål, verksamhetsprinciper, patientresor, verksamhets-
förmågor och funktionskrav, utgör inriktning för verksamhetsutveckling samt visar på hur information 
ska hanteras. Detta används i sin tur som utgångspunkt för informationsarkitekturen och den tekniska 
arkitekturen. 

Programmet 3RFvm har fångat verksamhetsbehovet genom ett patientscenarioarbete där framtidens 
vårdinformationsmiljö beskrivs utifrån ett verksamhetsperspektiv genom 10 patientresor och 5 
gemensamma processer. Arbetet har gjorts av ca 150 verksamhetsrepresentanter från SLL, VGR och 
108K (kommunerna i de tre regionerna) tillsammans med patient- och invånarrepresentanter i tvär-
professionella team. 

3.1.1 Effektmål 
 

Effekterna av vårdinformationsmiljön beskrivs i form av identifierade nyttoobjekt och med den mekanism 
som nyttan realiseras. Nyttorealiseringen har många beroenden där informationsmiljön kan ses som en 
möjliggörare för den verksamhetsutveckling som ger den reella effekten och nyttan. 

Nyttoobjekt delas upp i grupper utifrån målgrupper definierade i programdirektivet: 

1. Invånare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa 
samt om sin egen hälsosituation. De ska kunna vara delaktiga i vården utifrån individuella 
förutsättningar. 

2. Medarbetare inom vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd 
som stärker den professionella rollen, stödjer arbetsprocesser, ökar patientsäkerheten samt 
stärker verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. 

3. Medarbetare inom forskning, utveckling och utbildning ska ha tillgång till relevant information 
för sitt arbete. För vårdverksamheten ska det leda till innovation för ökad patientsäkerhet, 
kostnadseffektivisering, kvalitetshöjning och implementering av ny kunskap. 

4. Vårdgivare inom vård och omsorg ska ha en ändamålsenlig informationsmiljö för att följa upp 
patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för att styra verksamheten och resursfördelning. 

5. Myndigheternas roll inom tillsyn och uppföljning ska stärkas, bland annat genom att de får bättre 
underlag för prioriteringar och beslut. 

6. Näringslivet engageras för att möjliggöra fortsatt utveckling. 
  

Exempel på nyttoobjekt och mekanismer för möjliggörandet av nyttan. 

Invånare, patienter och anhöriga 

● Information som är både lätt att förstå men även specifik. 
○ Strukturerad information ger möjlighet att införa förklaringar av specifika termer och 

begrepp och på så vis få en information som både är specifik för vården och lätt att 
förstå för patienten. 

● Bättre integritet 
○ Effektiva behörighetsfunktioner i en gemensam vårdinformation gör att 

patienten/invånaren kan vara säkrare på att rätt personer ser rätt information utan att 
viktig information för vårdbeslut saknas.  

 

Medarbetare inom vård och omsorg 

● Minskad stress på arbetet och/eller mer tid till mötet med patient. 
○ Minskat behov av dubbeldokumentation, enkelhet i informationens åtkomst. 

● Rätt och komplett information vid vårdbeslut. 
○ Informationen innehåller helheten och presenterad så att den kan användas för de 

aktuella vårdbesluten. 



Målarkitektur 2.0   
3RFvm  2017-01-11 
Mårten Mannström  
Staffan Dahlin 

 Utgåva: 2.2 

   
 

  
 Sida: 13 (51) 

 

● Enklare och säkrare indata. 
○ Automatiserad indata från teknisk utrustning, enkel inmatning med mobil teknik, inget 

behov av kom-ihåg-lappar. 
  

 Medarbetare inom forskning, utveckling och utbildning 

● Informationskvalitet 
○ Inmatning har högre kvalitet, standardiserade termer och begrepp, helheten i 

informationen ökar kvaliteten för forskningen. 
● Trygg i informationsanvändningen 

○ Behörighetsstyrningen är heltäckande och fungerar även för att styra tillgång för 
forskning. 

● Ökat kunskapsbyggande och snabbare återkoppling till vårdverksamheten. 
○ Informationen har bättre grundkvalitet, är heltäckande och beslutsstöden i 

informationsmiljön möjliggör snabbare återkoppling av ny kunskap. 
  

Vårdgivare inom vård och omsorg 

● Bättre användning av resurser. 
○ Lätt att följa processer, processmått, kvalitet, avvikelser i realtid gör att resurser både 

kan planeras men även styras till då de behövs bäst. 
● Följa lagstiftning 

○ Behörighetsstyrningen innebär att det är lättare att följa och följa upp befintlig 
lagstiftning men även att ändra vid ändringar i lagar och regler. 

● Jämlik vård 
○ Jämlik vård i alla perspektiv kan följas upp men även kunskapsstöd/beslutsstöd och 

standardiserade vårdprocesser förbättrar jämlik vård. 
● Stabila processer 

○ Standardisering, kompetensstöd/beslutsstöd och helhet i informationen samt 
standardiserade vårdprocesser gör att processerna kan utvecklas mot stabila sådana. 
 

De identifierade gemensamma möjliggörarna för nyttoeffekterna är: 

● Gemensam och tillgänglig information i hela vårdkedjan 
● Standardiserade termer och begrepp 
● Verksamhetsutveckling och förändringsledning 

 
Nyttorealiseringen ställer stora krav på vård- och omsorgsverksamhetens utveckling och förändring men 
även på patient/invånare och anhörigs förmåga att ta till sig de nya sätten att söka och delta i sin vård. 
En av grunderna för nyttan är den gemensamma och tillgängliga informationen i hela vård- och 
omsorgskedjan. 

Detta ställer även krav på såväl lagstiftaren som på vårdgivarens, medarbetarens och invånarens 
kunskap om lagar kring frågor som delad information över huvudmannaskapsgränser och gemensam 
information där även patient/invånare för in information. 

3.1.2 Verksamhetsprinciper 
 

Principer har tagits fram genom textanalys av patientscenarierna, resultatet har grupperats i 
principområden och bearbetats till Verksamhetsprinciper  

Verksamhetsprinciperna ska tjäna som underlag och incitament till den förändringsresa inom Hälso- och 
vård och omsorgens område som kommer att krävas för utveckling av arbetssätt inom en digital era. 

- Verksamhetsprinciperna ska skapa förutsättning för en anpassning efter patientens förmåga.  
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Princip 1: Tillgänglig information 

Beskrivning 

Informationen ska vara tillgänglig och anpassad för målgrupp och individ samt delas mellan de som 
skapar och använder den.  

Motivering 

I framtidens vårdinformationsmiljö ska alla ha tillgång till den information de behöver. Information ska 
vara tillgänglig för ”rätt person på rätt plats i rätt tid”. Oberoende av hur informationen är fysiskt lagrad 
ska användaren inte behöva gå till flera olika källor. 

Informationen behöver även presenteras målgrupps- och individanpassat och vid behov grafiskt. Detta 
gäller för såväl patient, invånare, vårdpersonal som övriga aktörer. Information till patienter och invånare 
måste vara anpassat till mottagarens språk, ålder, mognad, erfarenhet och andra individuella 
förutsättningar. 
 

Princip 2: Struktur och standarder 

Beskrivning 

Vårdinformationen i framtidens vård ska vara strukturerad och följa internationella och nationella 
definierade standarder. Termer och begrepp ska vara definierade och anpassade efter 
patientens och vårdens behov. Vårdprocesser och dokumentationsstrukturer bör vara 
gemensamma. 

Motivering 

Informationen ska kunna följa patienten genom hela vårdflödet över vårdgivargränser och 
samtidigt kunna aggregeras och vara underlag för kunskapsförmedlande beslutsstöd, såväl som 
kvalitetsunderlag, forskning och produktionsersättning. Därför är det nödvändigt att ha samma 
information som innebär samma sak oavsett var den har skapats. 
 

Princip 3: Flexibilitet/förändringsförmåga 

Beskrivning 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska kunna anpassas och konfigureras efter behov, vara 
utvecklingsbar och möjliggöra innovationer och verksamhetsutveckling. 

Motivering 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska kunna utvecklas i takt med övrig samhälls- och teknikutveckling. 
Genom att informationsmiljön är anpassningsbar och konfigurerbar stöds både verksamhetsutveckling 
och innovation. 
 
Flexibilitet och förändringsförmåga är en förutsättning för att kunna skapa den information som är 
värdeskapande för patient och verksamhet, både nu och i framtiden framtid. Verksamheten ska uppleva 
att informationsmiljön är ett stöd och inte ett hinder. En flexibel informationsmiljö minskar behovet av 
nyutveckling och möjliggör egenutveckling.  
 

Princip 4: Organisationsoberoende 

Beskrivning 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska vara sammanhållande, stödja helhetssyn och underlätta 
samordning av vårdinsatser oberoende av organisation.  

Motivering 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska: 
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• agera sammanhållande och synliggöra vårdflöden 

• stödja hela vårdförloppet 

• stödja kommunikation över organisationsgränser 

• underlätta samordning av vårdinsatser 

 
Organisationsgränser ska inte vara inbyggda i informationsmiljön. Informationsmiljön ska vara 
anpassad för organisationsförändringar. Informationen och funktionalitet ska vara tillgänglig för 
alla behöriga intressenter, oavsett hur organisationen ser ut.  
 

Princip 5: Hållbarhet 

Beskrivning 

Vårdens resurser ska användas flexibelt, effektivt och hållbart. 
Motivering 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska stödja alla medverkande aktörer att tillhandahålla vård 
utifrån invånarens vårdbehov och skapa det mest effektiva omhändertagandet. Det ska vara 
enkelt att komma i kontakt med vården och att få säker och jämlik vård i rätt tid. Vården ska 
kunna erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser och utbildning för att underlätta 
invånarens egenvård och optimera vårdens aktiviteter. 
Skapad information, prover och undersökningar ska återanvändas, inte dokumenteras flera 
gånger och inte upprepas.  
Förmågan i framtidens vårdinformationsmiljö ska präglas av hög användbarhet för patient och 
medarbetare. Medarbetarnas arbete i vårdinformationsmiljön ska förenklas. Vård-
informationsmiljön ska bidra till ett livslångt lärande för invånaren, medarbetaren och 
vårdorganisationen.  
 

Princip 6: Tillit 

Beskrivning 

Patient och medarbetare ska vara trygga i att informationen är säker, dvs. korrekt, tillgänglig, 
spårbar och konfidentiell. 

Motivering 

Tilliten till informationen innebär att arbetet blir effektivare och patientsäkerheten ökar. 
 

Princip 7: Värdeskapande  

Beskrivning 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska skapa värde för patienten genom att vara 
kunskapsgenererande och stödja ständiga förbättringar.  

Motivering 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska, integrerat i den kliniska vårdprocessen, skapa förutsättning att 
styra och korrigera verksamhet och processer utifrån måluppfyllelse gällande kvalitet, värde för patient, 
ekonomi och personal.  
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Princip 8: Mobilitet  

Beskrivning 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska vara tillgänglig oberoende av plats och skapa förutsättningar för 
vård på distans. 
  
Motivering 
Framtidens vårdinformationsmiljö ska ge rätt information på rätt plats vid rätt tillfälle. Alla intressenter 
ska kunna interagera via mobila lösningar. 
 

Princip 9: Digital förmåga 

Beskrivning 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska ha hög förmåga till automatisering utifrån patient, medarbetare, 
material, utrustning och forskning och förenkla vardagen för vårdens aktörer.  
Motivering 

Den digitala förmågan innebär både att kunna skapa och automatiskt lagra information samt presentera 
information som är relevant i aktuell kontext. Framtidens vårdinformationsmiljö ska erbjuda kliniskt och 
administrativt kunskaps-, process- och beslutstöd och kunna ge situationsanpassade signaler om 
händelser och icke-händelser. 
 
Medarbetarna ska inte behöva vara bärare av sådan information som datorer är bättre på, exempelvis 
kodverk. 
 

Princip 10: Kommunikationsstödjande 

Beskrivning 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska möjliggöra, stödja och underlätta att samverkan fungerar sömlöst 
mellan involverade aktörer, såväl invånare som vård. 

 
Motivering 

Framtidens vårdinformationsmiljö ska erbjuda en digital vårdarena som stödjer de olika 
kommunikationsbehov som den sömlösa vården kräver. Den ska ge kommunikationsstöd i form av 
bland annat tolk, teckenspråk, blindskrift, talsyntes och även stödja nya kommunikationsmöjligheter och 
behov som den tekniska utvecklingen möjliggör. 

3.1.3 Patientresa - metodik och resultat  
 

I patientscenarioarbetet beskrivs framtidens funktions- 
och informationsbehov utifrån tio olika perspektiv med 
bred inblandning av vårdgivare från olika 
yrkeskategorier. Spetskompetens inom olika delar av 
vården gör det möjligt att få en helhetsomfattande bild 
över hur patientens resa genom vården ser ut. De 
vanligaste yrkesrollerna är bland annat läkare, 
överläkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Inom varje yrkesgrupp 
har deltagarna ytterligare specialinriktningar, bland annat inom anestesi, geriatrik och onkologi. Även 
representanter från kommuner finns med i arbetet. Bland övriga deltagare finns bland annat patienter, 
patientföreningar, administratörer, farmaceuter, psykologer, dietister, kuratorer, handläggare, 
radiologer, informatiker. 
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Figur 3 Patientscenarier 

Tio patientscenarier har valts för att få en bred förståelse för de behov och krav som finns för att 
förverkliga framtidens vård. Patientscenarierna representerar olika skeden i människans liv, från den 
gravida kvinnan och barnet i vaggan till palliativ vård för den multisjuke. 5 återkommande processer 
inom vården som är gemensamma för flera patientscenarier har också kartlagts. Tillsammans med de 
tio scenarierna bildar de en helhetsomfattande bild av olika slags informationsbehov som behöver 
tillgodoses av framtidens vårdinformationsmiljö  

Materialet omfattar scenariospecifika patientresor i ett nuläge, i ett visionärt börläge, identifierade behov, 
hindersanalys, informationsanalys, funktionsanalys och beslutsstödbehov. På aggregerad nivå har även 
en behovsbeskrivning för helheten tagits fram inklusive sammanställda innovationsidéer med 
storybords, visionära berättelser och idékort. 

Resultatet kan sammanfattats i följande behovsområden: 
● Rätt vård, behandling och omsorg, i rätt tid, utgående från en unik individs behov 
● Samordnad vård- och omsorg, helhetssyn i planering 
● Gemensam strukturerad information för kvalitet, säkerhet och hållbarhet 
● Stödfunktioner som besluts-/kunskapsstöd 
● Integrerad forskning och utveckling 
● Sammanhållande verksamhets- och kvalitetsstyrning 
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Figur 4 Aggregerad och grupperade behov 

Inom varje huvudområde finns behov på detaljerad och aggregerad nivå framtagna. Sammanlagt finns 
över 12 000 behov av information och funktioner framtagna. 
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3.1.4 Förmågekarta 
 
Modellen över verksamhetsförmågor (v. 1.1) syftar till att på ett övergripande sätt illustrera och beskriva 
de förmågor som behövs för att bedriva hälso- och sjukvård, oberoende av huvudman. 

 
 
 
Verksamhetsförmågor beskriver vad en organisation behöver kunna 
för att klara sitt uppdrag. En verksamhetsförmåga är en del av 
verksamheten som man kan se på och hantera som en självständig 
och avgränsad komponent och den byggs upp av ett antal delar: 
En karta över verksamhetsförmågor ska inte förväxlas med vare sig 
organisation, funktioner eller processer. Kartan beskriver inte en 
ordningsföljd, ett flöde eller en hierarki. 
Verksamhetsförmågorna förändras inte över tiden, om inte 
uppdraget förändras. Det som utvecklas och förändras är istället hur 
organisationen utför en verksamhetsförmåga och vilken 
mognadsnivå förmågan har. 
När ett visst strategiskt mål ska uppnås och en förändring av 
verksamheten behöver genomföras används förmågekartan för att 
identifiera vad som behöver ändras för att uppnå målet. Först 
analyseras målen och dess påverkan på förmågan. Därefter avgörs 
på vilket sätt förmågan ska utvecklas för att uppnå målen genom att 
beskriva NU-läge och BÖR-läge för förmågan. Sedan analyseras 
vilka delar av förmågan som behöver ändras för att uppnå målen. 
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3.1.5 Krav på samverkansarkitekturen för att förbättra det digitala stödet i 
samverkan från ett kommunalt perspektiv 
 

Framtidens vårdinformationsmiljö kan på många sätt förbättra det digitala stödet i samverkan. Digitala 
stöd är i detta sammanhang en möjliggörare som behöver kompletteras med förändrade förhållningssätt 
och arbetsprocesser. Olika organisationer måste kunna dela en process och beskriva de olika delarna 
av processen på samma sätt. I vårt fall är det individen, det vill säga brukarens eller patientens, process 
som måste kunna beskrivas gemensamt av de ingående organisationerna. 
Genom att utgå från individens perspektiv krävs andra sätt att organisera vård och omsorg. Exempelvis 
behövs organisationsövergripande multidisciplinära team, exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, 
läkare och omvårdnadspersonal. Synsättet och arbetssättet ställer också krav på samlad information 
som följer individen över sektors- och huvudmannagränser. 
I den nulägesbeskrivning som 108K tagit fram tydliggörs att det finns stora effektivitets- och kvalitets-
vinster att göra i den kommunikation som sker mellan invånaren, de kommunala verksamheterna och 
landstingsverksamheterna. 
Informationstyper som hanteras redan idag och kommer att finnas även i framtiden är till exempel: 

• Samordnad vårdplanering 
• Samordnad individuell plan (SIP) 
• Läkemedelslistor 
• Intyg (BBIC, Färdtjänst, LVU, LVM) 
• Meddelanden som lämnas, t ex. [JP1] utskrivning från sjukhus 
• Informationsdelning, som kan ske över ett längre vård- och omsorgsförlopp kring praktisk 

planering, läkemedel, osv 
• Informationsinhämtande i samband med utredningar och underlag för beslut inom 

socialtjänstlagen 
• Välfärdsteknik inklusive hjälpmedel 

 
I alla sammanhang där information hanteras över organisationsgränser är det en förutsättning att kraven 
på informationssäkerhet tillvaratas. Vem är informationsägare, vilket skyddsvärde har informationen, 
hur säkerställs skyddet av informationen i alla steg och så vidare. Ytterligare en fråga är hur regelverket 
kring informationshanteringen säkerställer att informationsägaren vet var och hur informationen kan 
återanvändas. 
Lagstiftningen behöver justeras inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område för att 
möjliggöra ett effektivt informationsutbyte. Utredningar som tidigare tagits fram har bekräftat behov av 
förändrad lagstiftning. I dessa behöver även invånarens perspektiv säkerställas. 

3.1.6 Användbarhet och användarvänlighet  
 

Användargränssnitt och design för Framtidens vårdinformationsmiljös skall bygga på den evidens som 
finns gällande användbarhet och användarvänlighet. Verksamhetsprincipen ”Hållbarhet” ställer krav på 
att vårdens resurser ska användas flexibelt, effektivt och hållbart. I varje utvecklingsprojekt ska 
verksamhetsrepresentanter vara delaktiga för att säkra verksamhetsperspektivet. 
 
Användbarhet 
ISO normen 9241-11: Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt eller 
en tjänst för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande 
sätt. 
 
Användavänlighet 
IT-systemet är enkelt och behagligt att hantera 
Användandet sker utan att det uppstår onödiga problem 
Användarvänlighet är en delmängd av användbarhetsbegreppet men behöver inte automatiskt leda till 
hög användbarhet. 
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3.1.7 Funktionskarta 
 

De scenariospecifika funktionsanalyserna har sammanställts till en funktionsanalys mot HL7 EHR-S FM 
R25 och PHR-S FM6 med funktioner som används i scenarierna. Tilläggsfunktioner och kriterier har 
utformats i enlighet med det språk och den nomenklatur som används av HL7. 

HL7 System functional model 

EHR-S FM och PHR-S FM är två standarder från organisationen HL7 som beskriver funktioner.  Dessa 
funktioner kan sättas samman i olika profiler t ex. Emergency Model, Nutrition, vilka kan användas vid 
kravbeskrivning av ett ”system”. 

En anpassning och översättning till svenska av EHR-S FM har gjorts i samarbete med SIS. 

Vad är funktionskartorna EHR och PHR? 

HL7 EHR-S FM: HL7 EHR-S funktionskarta definierar en standardiserad modell av de funktioner som 
kan finnas i ett EHR-system. EHR (Electronic Health Record) är i sitt enklaste format en elektronisk 
version av patientjournalen. Används primärt av klinisk vårdpersonal, men kan även innehålla mycket 
annan funktionalitet för bland annat administration, forskning och patientkommunikation. 

HL7 PHR-S FM: Anger viktiga funktioner och konformitetskriterier för utveckling, certifiering, 
upphandling och implementation av PHR-system. PHR beskriver hur skapande och delning av personlig 
hälsoinformation mellan patienter, vårdgivare, apotek, laboratorier, myndigheter och patientjournaler 
möjliggörs. PHR (Personal Health Record) används primärt av patienten, men överlappar delvis med 
EHR då den är bland annat ett kommunikations- och koordineringsverktyg mellan patienten och vården. 
I patientscenarioarbetet kallades detta bland annat som ett ”virtuellt vårdrum” och ”hälsokonto”, samt 
beskrevs som mobilappar eller patientportaler som patienten interagerar med. 

De olika funktionskartorna har överlappande täckningsområden men olika utgångspunkter och 
huvudanvändare. 

Utöver detta finns en mängd övriga behov som inte fullständigt täcks av EHR och PHR, bland annat 
specialistmjukvara för kirurgi eller forskning, avancerat beslutsstöd och schemaläggningssystem. EHR 
och PRH innefattar ett visst, men inte omfattande, stöd för dessa funktionaliteter. 

https://docs.google.com/document/d/113anriM4OzbV0wNx4zX2cT3USGHUO8BiRWIMlt4QcqE/edit#_msocom_2
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Figur 5 EHR-S Functional Model R2 

 

 
Figur 6 PHR-S Functional Model 
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Centrala fynd och rekommendation om kommande användning av funktionskartorna: 
Analysen visar att EHR-S och PHR-S har en omfattande täckning av verksamhetens behov av 
funktionalitet men det krävs tillägg, både av nya funktioner och i funktionernas beskrivningar och 
kravformuleringar. Täckningen är så omfattande att det finns stor nytta att hämta i återanvändning av 
funktionsbeskrivningarna. Rekommendation är därför att resultatet från funktionskartläggningen bör 
vidareutvecklas till en funktionell profil som en del av kravställning i kommande upphandling. 

Funktionskartorna är användbara som en metod för att översätta en del av verksamhetsbehoven till 
systemkrav, men är i sig själv inte tillräcklig för att säkerställa en lyckad kravställning och 
implementation. Utöver verksamhetens önskade läge finns flera kompletterande perspektiv som 
behöver tas i beaktande, till exempel förmågebeskrivningar. 

3.1.8 Informationssäkerhet 
 
Informationssäkerhet i hälso- och sjukvården 
Tillgång till korrekt information är en förutsättning för att landstingens medarbetare ska kunna arbeta. 
Patienter, brukare och medborgare måste kunna känna tillit till hanteringen av deras digitala vårddata 
och vara villiga att dela med sig av den. En stor del av den information som förekommer inom hälso- 
och sjukvården är verksamhetskritisk och känslig och behöver skyddas.  

   
Ansvar för informationssäkerhet 
Respektive landsting är ansvarigt för sin informationssäkerhet och för hantering av sina respektive 
informationstillgångar. Ansvaret för informationssäkerheten är kopplat till det delegerade 
verksamhetsansvaret. Det betyder att varje person som är ansvarig för en verksamhet eller får ett 
delegerat verksamhetsansvar också är ansvarig för informationssäkerheten i denna verksamhet. 
 

Informationssäkerhetskrav som ska gälla inom 3RFvm 
3RFvm omfattas liksom andra projekt och program inom landstingen av kravet på god informations-
säkerhet. Utgångspunkten är, förutom lagstiftning, de styrande dokument som beslutats inom respektive 
landsting/region. Dessa ska följas av programmet 3RFvm. Deltagande landsting har samtliga beslutad 
policy och beslutade riktlinjer för informationssäkerhet som i sin tur bygger på standarden SS-ISO/IEC 
27000-serien. I syfte harmoniera landstingens styrande dokument inom området har G4 etablerats, en 
region-/landstingsdirektörsbeslutad samverkan inom området. G4-samarbetet har tagit fram ett 
gemensamt ramverk för informationssäkerhet så att samma krav ställs i dessa landsting/regioner. 
Grundläggande tillämpningsanvisningar har tagits fram som stöd för informationssäkerhetsarbete inom 
3RFvm. 

 
Rekommendation att införa compliance-process i 3RFvm som metod för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete  
Arbete med informationssäkerhet behöver involvera samtliga delar av en programmet från 
programledningen ner till de olika delarna av programmet. Exempel på viktiga styrningsprocesser som 
behöver integreras i programarbetet är informationssäkerhetsklassificering och riskbedömning. 
Programledningen 3RFvm rekommenderas därför att inom programmet etablera kvalitetsprocesser och 
rutiner som behövs för att säkerställa systematiskt informationssäkerhetsarbete.  

SLL inför successivt en process för systematiskt informationssäkerhetsarbete, s.k. compliance-
processen, samt ett tillhörande IT-stöd, Compliance-portalen. Dessa ger stöd för egenkontroll och 
uppföljning av kravefterlevnad. Compliance-processen och tillhörande IT-stöd innehåller 
informationssäkerhetskraven och praktiskt stöd finns för att identifiera gap (dvs. skillnaden mellan 
nuläge och önskat läge) samt genomföra risk- och åtgärdsbedömning på gapen. Även andra slags krav 
och regler kan integreras i compliance-verktyget, t.ex. arkitekturkrav. Programledningen 
rekommenderas att införa SLL:s compliance-process i programmet.  
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Informationssäkerhetsklassificering inom programmet behöver säkerställas 
Informationssäkerhetklassificering är en grundläggande aktivitet för att information ges nödvändigt 
skydd. Informationen ska klassificeras i termer av konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
Detta innebär att rättsliga krav, värde, verksamhetsbetydelse och känslighet för obehörigt röjande eller 
modifiering bedöms. Rekommendationen är att det praktiska arbetet med att genomföra 
informationssäkerhetsklassificering inom 3RFvm sker i samverkan med informatikarbetet 
informationsanalys för att pröva och utvärdera metodiken innan den tillämpas i bred skala inom 3RFvm.  
 
Förslag till nytt grepp gällande behörighetsmodeller - händelsestyrd behörighetstilldelning 
Inom ramen för föreliggande arbete genomfördes en workshop den 27 maj 2016. Syftet var att 
genomföra en bedömning av scenariot Multisjuk patient med avseende på informationssäkerhet. Under 
workshopen diskuterades bland annat utmaningar kopplat till behörighetshantering.  
 
Bland de grundläggande byggklossar som formar säkerhetsarkitektur finns bland annat behörighets-
modeller och behörighetssystem. Istället för traditionell direktåtkomst med relativt vida 
åtkomstmöjligheter är det nödvändigt att försöka åstadkomma en mer kontrollerad informationsdelning 
per patient/händelse. Detta ställer även stora krav på informatikarbetet, bl.a. en utvecklad form av 
märkning/taggning av information. Programmet föreslås utvärdera förslaget med händelsestyrd 
behörighetstilldelning.  
 
Förslag på huvudprincip för informationssäkerhet 
Programmet föreslås följande förslag på huvudprincip för informationssäkerhet: 
”Säkerhet ska bygga på skyddsbehov: Säkerhetslösningar ska stödja landstinget i att skydda 
informationen och inte vara hinder för verksamhetens genomförande. Det ska förutsättas att miljön som 
ett IT-system verkar i är osäker. Skydd ska anpassas till skyddsvärde, risk och lagkrav, och byggas i 
lager med olika försvarsstrategier där enskilda haveripunkter undviks”.  
Utöver detta förslag har ytterligare principer tagits fram, bl.a. kopplat till IT-säkerhet och 
säkerhetsarkitektur samt loggning.  
 
Rekommendation att ta fram säkerhetsarkitektur 
Samhällsverksamheter utsätts dagligen för olika slags IT-säkerhetsrelaterade angrepp, bland annat i 
form av olika typer av försök till dataintrång eller IT-angrepp. Hot inom IT-området ökar och måste därför 
ägnas särskild uppmärksamhet inom programmet. IT-säkerhet måste beaktas och tillämpas 
kontinuerligt i designprocessen och utformningen av såväl infrastruktur som system.  
En säkerhetsarkitektur utgör grunden för skydds- och kontrollmekanismerna och hur de är anpassade 
till identifierad hotbild. Säkerhetsarkitekturen i 3RFvm ska möjliggöra att säkerheten vidmakthålls när 
nya system införs eller när nya tekniska lösningar integreras. Följande områden kopplat till IT-säkerhet 
och cyberhot specifikt kräver särskild uppmärksamhet inom programmet: behörighetshantering 
(autentisering och auktorisation), olika typer av logghantering (spårbarhet för att kunna svara på 
vem/när/hur), härdning av system, kryptering, skydd mot skadlig kod, incidenthantering och 
förebyggande av incidenter samt säkerhet i medicinteknisk utrustning och styrsystem (SCADA). IT-
säkerhetsarbetet inom 3RFvm behöver vidare resurssättas och samordnas. 

Målbild/Börläge 
Lösningsförslag (åtgärder) ska utgå från nuvarande lagstiftning och informationssäkerhetskrav men 
även beskrivas visionärt för att peka på önskvärda förändringar som skulle behövas för att göra 
vårdprocesser effektivare. 

Informationssäkerhetsåtgärder ska utformas så att de utgör så litet hinder som möjligt för verksamheten. 

Informationssäkerhetsarbete inom 3RFvm utgår från en systematisk metodik som genomsyrar 
programmets huvudprocesser. 

Referensarkitektur 
Informationssäkerhetsarbetet utgår från ramverket för informationssäkerhet som tagits fram I 
samverkan med SLL, VGR, Region Östergötland och Region Skåne.  
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Rekommendation 

○ programmet 3RFvm behöver implementera ledningssystem för informationssäkerhet 
inom sitt ansvarsområde, dvs. i programmet och dess processer 

○ genomföra workshops med en informationssäkerhetsdialog och översiktlig 
riskbedömning kopplat till flera scenarion 

○ använd den metod och det metodstöd som tillämpas inom SLL för systematiskt 
informationsarbete inom programmet 

3.2 Informationsarkitektur 
 
Informationsarkitektur beskriver regler för informationens struktur, språk och inbördes relationer. 
Exempel är standardisering av kodverk, termer och begrepp inklusive deras inbördes relation. Denna 
relation beskrivs med hjälp av informationsmodeller. 

En gemensam informationsarkitektur är en förutsättning för semantisk interoperabilitet, det vill säga att 
information kan utbytas inom och mellan olika organisationer och behålla samma innebörd och 
betydelse. 

Syftet med en gemensam informationsarkitektur är att nå semantisk interoperabilitet. 
 

3.2.1 Nuläge 
 

Socialstyrelsen har ett uppdrag från regeringen att vidareutveckla och kvalitetssäkra den gemensamma 
informationsstrukturen så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig 
dokumentation i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Gemensam informationsstruktur består av 
nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF). 

NI 2016:1 är den nationella de facto standard som håller på att etableras och som bäst tar till vara 
lagenliga och författningsmässiga dokumentationskrav för svenska förhållanden. 

Med en ökad internationalisering behöver en gemensam informationsarkitektur vara baserad på 
internationella standarder. Att använda internationella standarder är en viktig utgångspunkt för att få en 
sammanhängande kedja från inmatning av information, presentation, kommunikation till arkivering av 
information. Att följa internationella standarder gör att vi inte behöver ”hitta på” och skapa en egen 
svensk unik karta – och kan därmed dra nytta av de verktyg och tillämpningar som finns runt om i 
världen. Idag finns det ingen sådan karta framtagen, men det finns delar att utgå från i internationella 
standarder.  
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3.2.2 Målbild/börläge 
 

 
Figur 7 Målet är semantisk interoperabilitet 

 
Målet att nå semantisk interoperabilitet genom en gemensam informationsarkitektur förutsätter en 
gemensam, standardiserad och beslutad Referensinformationsmodell för 3RFvm som är anpassad för 
hälso- och sjukvård, vilken vårddokumentation skall vara baserad på. En sådan modell möjliggör att 
olika organisationer kan gå i olika takt med att skapa tillämpade informationsmodeller, dvs. 
specialiserade och anpassade modeller utifrån aktuellt behov, och ändå verka för att nå målet semantisk 
interoperabilitet. (Se figur 7).  

Referensinformationsmodell för 3RFvm är en av flera modeller som samverkar i en gemensam 
informationsarkitektur. I den senare ingår: 

● Referensinformationsmodell för 3RFvm 
  

● Referensinformationsmodell för att uppfylla lagkrav – beskriver krav på dokumentation 
utifrån författningar, statistikuppföljning och bästa möjliga kunskap (se också 
verksamhetsprincip Princip 6: Värdeskapande och säker samt Princip 7: Kvalitet) 
  

● Referensmodell för arketyper – beskriver arketypens struktur 
 

● Referensmodell för dokumentstruktur – beskriver hur ett dokument är uppbyggt 
  

● Referensmodell för kommunikation – beskriver hur information kommuniceras 
 

Ett gemensamt fackspråk bidrar till att tillämpa fördelarna med elektroniska patientjournaler bättre än 
vad som sker idag. Utgångspunkten för standarder för fackspråk är Socialstyrelsens Nationellt fackspråk 
vilket innefattar klassifikationer, termbank och Snomed CT.   

De modeller, mallar, specifikationer m.m. som journaluppgifterna dokumenteras enligt bör ha en 
gemensam och standardiserad grund för vårdinformationen. Dessa gemensamma och detaljerade 
beskrivningar, kan återanvändas och anpassas i dokumentationsmallar, beslutsregler, 
kommunikationsmodeller, arkiveringsmallar m.m., där de specialiseras för det behovet i den specifika 
mallen. 

Syftet med Masterdata är att förbättra datakvaliteten. ”En gemensam sanning” som syftar till att alla som 
har behov av samma information bör vända sig till samma källa och därigenom undvika risken till felaktig 
data. Masterdata spänner över verksamhet, informatik och teknik. Ur ett informatikperspektiv är 
utgångspunkten enhetligt beskriven data som följer existerande standard.  



Målarkitektur 2.0   
3RFvm  2017-01-11 
Mårten Mannström  
Staffan Dahlin 

 Utgåva: 2.2 

   
 

  
 Sida: 27 (51) 

 

Referensinformationsmodellen behöver vara dynamisk då informationsbehovet kommer att ändras med 
tiden. För att undvika att strukturen utvecklas på olika sätt och för att kunna bibehålla interoperabilitet 
behöver förvaltningen vara gemensam. 

 

3.2.3 Referensarkitektur 

 
Figur 7 Referensarkitektur för standardanvändning 

Referensmodellerna bygger på EN ISO 13940 ”System of concepts for continuity of care”, Contsys.  

Motivering för valet är att Contsys är en ISO- samt CEN-standard som innehåller en begreppsmodell 
som täcker större delen av de behov vi ser i svensk hälso- och sjukvård. Någon annan internationellt 
standardiserad, processbaserad begreppsmodell finns i dagsläget inte. 

NI 2016:1 är som nämnts nationell de facto standard. Den har ingen dokumenterad relation till 
internationella standarder. 

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) är en internationell standard från HL7 under 
utveckling som vi bedömer kommer att ha stor påverkan på kommunikationen av vårddokumentation 
framöver. Den har potentiell möjlighet att vara en del i kedjan att gå från kliniska modeller till den tekniska 
överföringen. Det är därför viktigt att informationsmodellerna har samma grund i hela kedjan. 

ISO referensarketyper är en ny del i pågående revisionen av ISO 13606 med syfte att beskriva ett antal 
modeller som är en konkretisering av Contsys. 

CIMI och OpenEHR är organisationer som utvecklar arketyper. 

En arketyp beskriver ett kliniskt begrepps egenskaper med termer och koder. En arketyp strävar efter 
att beskriva samtliga möjliga egenskaper, som kan vara aktuella i något sammanhang, för att sedan 
specialiseras i tillämpning. Endast egenskaper som är relevanta i en tillämpning används, övriga 
egenskaper är dolda. Det är samma termer och koder som används för att t.ex. skapa inmatningsmallar, 
definiera beslutsregler eller använda i kommunikationsprofiler  
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Figur 8 Modell över svenska och internationella standarder och deras relation till 
referensinformationsmodellen med fokus i den fysiska nivån på meddelanden 

I bilden ovanför beskrivs utvalda internationella standarder och deras relationer till 
Referensinformationsmodellen på nivåerna konceptuell, logisk och fysisk nivå med fokus i den fysiska 
nivån på meddelande.  

I bilden ingår ej kommunikation med röntgensystem och annan medicinteknisk utrustning där andra 
standarder är aktuella för informationsarkitektur, för dessa områden se relevanta IHE-profiler.  

På vilket sätt IHE-profiler förhåller sig till Referensinformationsmodellen är beroende av vilka standarder 
som IHE-profilen pekar ut, exempelvis HL7 v2. 

För att få en sammanhållande kedja där informationen innehåller samma termer och koder i såväl 
systemet som skapade informationen, vid kommunikation och i det mottagande systemet, är det 
ovanstående standarder i samverkan som vi bedömer har potential för detta.  

HL7 v2, v3 och CDA är exempel på standarder vilka fokuserar på standardisering mellan system. En 
sådan standard innehåller bland annat vilka termer och koder som skall användas vid kommunikation 
mellan system. Det krävs att flera olika modeller tas fram, där mappningen mellan modellerna beskrivs. 
Detta kräver nästa alltid att informationen måste mappas och översättas vid export respektive import. 
Informationen är fastställd i standarden, och kan inte ändras utan hjälp av integrationsspecialister.  

Det är verksamheterna själva som skall beskriva sitt behov av information (t.ex. inmatningsmall), utifrån 
referensinformationsmodellen, arketyper och gemensamt regelverk. Det behövs därför 
kommunikationsmodeller som kan hantera referensinformationsmodellens innehåll (t.ex. HL7 FHIR), för 
att kunna kommunicera olika tillämpade modeller utan att behöva skapa specifika tjänstekontrakt för 
varje tillämpad modell.   
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3.2.4 Patientscenarier 
 
Verksamhetsarkitektur beskriver verksamhetens behov av, tillgång till och skapande av information, ofta 
uttryckt i processmodeller, arbetsflöden och verksamhetsanalysbehov. De utgör sedan utgångspunkt 
för informationsanalys vilket ger en heltäckande dokumentation av t ex. patientscenarier. 

I patientscenariot Stroke har det identifierats ett antal informationsmängder vilka de flesta har kopplats 
till av scenariot identifierade aktiviteter. 

Då syftet med scenarioarbete inte har varit att detaljerat definiera informationsmängderna har vi haft en 
workshop med syfte att: 

1. Klargöra vad dessa informationsmängder innehåller 
2. Verifiera hur de passar in i 3RFvm:s referensinformationsmodell 
3. Se om referensinformationsmodellen behöver utvecklas för att täcka de identifierade behoven 

Respektive informationsmängds förhållningssätt till referensinformationsmodellen finns dokumenterat. 
Här ges ett exempel.  

Exempel Patientscenario Stroke, informationsmängd: intyg  

● Definition från scenariot: Intyg till t ex. färdtjänst, försäkringskassa, sjukintyg 
● Begrepp Referensinformationsmodell: Elektronisk patientsammanfattning: hälsotillstånd 
● Kommentar: Själva intyget motsvaras av elektronisk patientsammanfattning. Det vill säga ett 

journalutdrag innehållande hälso- och sjukvårdsinformation avsedda för specifika ändamål. 
Innehållet i intyget motsvaras av relevanta begrepp för det önskade syftet. När det gäller t ex. 
sjukintyg är det hälsotillstånd och specialiseringar av dessa såsom bedömt hälsotillstånd, 
prognostillstånd osv som motsvarar informationen.  

 
 
 
 

Informationsmängden intyg från 
scenariot innehåller relevanta 
begrepp för det önskade syftet. När 
det gäller t ex sjukintyg är det 
hälsotillstånd och specialiseringar 
av dessa såsom bedömt 
hälsotillstånd, prognostillstånd osv 
som motsvarar informationen. De 
definieras i begreppsmodellen 
 
I informationsmodellen 
representeras begreppet hälso-
tillstånd och dess specialiseringar 
av klassen Hälsotillstånd och dess 
attribut. Till exempel patient, 
hälsotillståndskod, identifierad av, 
tid etc med dess format, antal 
förekomster, eventuella kodverk 
och beslutsregler 
 
Utifrån FHIR:s generiska 

kommunikationsmodeller 
 Figur 9 Exempel Patientscenario Stroke, informationsmängd: intyg 
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skapas en profil som hanterar informationen i intyget.  
 
 
 
Hanteringen ger semantisk interoperabilitet för konceptuell, logisk och fysisk nivå. 
 

3.2.5 Rekommendation 
 
En gemensam informationsarkitektur, sammanhållen avseende verksamhet-, informatik och teknik, är 
en förutsättning för att uppnå semantisk interoperabilitet.  

De delar av informationsarkitekturen som finns idag visar att verksamhetens krav på information, som 
den beskrivs i patientscenariet Stroke passar väl in i 3RFvm Referensinformationsmodell.  

Därför bör fortsatt arbete med att etablera en gemensam informationsarkitektur i enlighet med 
uppdragsredovisningens rekommendationer genomföras. 

3.2.6 Masterdata 
 

Masterdata = data som är en konsekvent och enhetlig uppsättning av beskrivna identifierare och attribut 
som existerar oberoende av andra data, har låg ändringsfrekvens, relativt konstant volym samt har 
egenskaper som gäller oberoende av tidpunkt.  Referensmasterdata är masterdata som ej är skapad 
av organisationen själv utan inhämtas från andra externa system/tjänster. 

En önskad och effektiv masterdatahantering möjliggör för verksamheten att förvalta, skapa, underhålla, 
använda, analysera och inte minst tillgängliggöra masterdata till olika intressenter.  Exempel på 
intressenter kan vara vårdstödjande & administrativa system, datalager och externa system. Syftet med 
masterdata management (MDM) är att skapa ett anpassningsbart ramverk av komponenter för att 
kontrollera masterdatas livscykel, datakvalitet, integritet samt distribution. 

Intressenter 

Masterdata finns inom olika myndigheter/verksamheter som kan återanvändas inom vård- och 
omsorgssektorn. Det vanligaste masterobjektet är troligen personnummer. En hel del skapas inom vård- 
och omsorgssektorn som andra myndigheter/verksamheter kan och i vissa fall bör använda. Vi har 
exempel på hur flera av våra myndigheter (inkl. kommun och landsting) gör egna masterdataobjekt och 
tolkningar därav vilket leder till misstämning vid gransking, jämförelser eller uppföljning. 
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Figur: Ansvaret för masterdata bygger på var den skapas 

Rekommendation 

Bygg vidare på uppdragsleveransen “Masterdata” och kartlägg resterande gemensamma masterdata, 
området “Person” bör ske i samarbete med uppdraget ”Id & åtkomst” och i linje med etableringen av en 
gemensam informationsstruktur, inled dialog om masterdatatjänster med primära intressenter. 
Regionalt bör en masterdata eller MDM-strategi tas fram och beslutas som sammanknyter 
verksamhetens mål med informationen. Ta fram referensarkitektur för MDM-tjänst. 

3.2.7 Principer för Informationsarkitektur 

Princip: Baseras på internationella standarder. 

Beskrivning 

Med ”baseras” avses att det idag inte finns en samlad standardiserad referensinformationsmodell för 
hälso- och sjukvård, men att det finns ett antal mindre informationsmodeller för olika delar. Dessa kan 
sättas ihop till en helhet, översättas och anpassas till svenska förhållanden. Med ”internationella 
standarder” avses här informatikstandarder, förvaltade av internationella standardiserings-
organisationer som the International Organization for Standardization (ISO), Hl7 och the European 
Committe for Standardization (CEN). 
 
Motivering 
Med en ökad internationalisering behöver en referensinformationsmodell vara baserad på 
internationella standarder. Att använda internationella standarder är en viktig utgångspunkt för att få en 
sammanhängande kedja från inmatning av information, presentation, kommunikation till arkivering av 
information. Att följa internationella standarder gör att vi inte behöver ”hitta på” och skapa en egen 
svensk unik karta – och kan därmed dra nytta av de verktyg och tillämpningar som finns runt om i 
världen. Idag finns det ingen sådan karta framtagen, men det finns delar att utgå från i internationella 
standarder. Dessa kan sättas ihop, översättas och anpassas till svenska förhållanden. 
En gemensam standardiserad karta (modell) är en förutsättning för semantisk interoperabilitet, det vill 
säga att information kan utbytas inom och mellan olika organisationer med samma innebörd och 
betydelse. 

Princip: Principer och regler för nationellt fackspråk skall följas.  

Beskrivning 

https://docs.google.com/document/d/113anriM4OzbV0wNx4zX2cT3USGHUO8BiRWIMlt4QcqE/edit?usp=sharing_eid&ts=57502c4b#_msocom_2
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Nationellt fackspråk omfattar olika fackspråksresurser på Socialstyrelsen och metoder för framtagande 
av resurser. De nationella fackspråksresurser som avses utgår från internationella fackspråksresurser 
såsom klassifikationer och Snomed CT och även termbanken. 
Motivering  
Att använda ett gemensamt fackspråk är viktigt för att åstadkomma semantisk interoperabilitet, det vill 
säga att information kan utbytas inom och mellan olika organisationer med samma innebörd och 
betydelse. Avsteg ska dokumenteras. 

Princip: Uppfyller kraven på dokumentation i Socialstyrelsens Nationella Informationsstruktur. 

Beskrivning 

NI:s krav på dokumentation har sin grund i krav från författningar, statistikuppföljning och bästa möjliga 
kunskap. Exempel på krav på en journaluppgift är att dokumentation ska avse en patient och ha en 
dokumentationstidpunkt. 

Motivering 

NI:s krav på dokumentation följer krav i författningarna och bedöms inte utgöra något hinder för övriga 
krav från programmet. 

Principer för Masterdata:  

Masterdataarkitekturen måste möjliggöra en frånkoppling av definierade informationsmängder 
(masterdata) från verksamhetens applikationer och processer, och kunna tillgängliggöra denna 
information för alla som har behov av den.  

Masterdataarkitekturen bör uppfylla krav på en tjänsteorienterad arkitektur, med regionala och nationella 
tjänsteplattformar. 

Masterdataarkitekturen ska möjliggöra källhantering av masterdata, med unika och identifierbara 
källor för varje informationsmängd. 

Masterdataarkitekturen bör stödja olika nivåer av masterdatahantering; lokal, distribuerad, 
federerad samt hybrid. 

  



Målarkitektur 2.0   
3RFvm  2017-01-11 
Mårten Mannström  
Staffan Dahlin 

 Utgåva: 2.2 

   
 

  
 Sida: 33 (51) 

 

3.3 Teknik – Applikation 
 
Tekniken grundar sig i verksamhetens kartläggning av scenarier, förmågor och funktioner samt 
informationsarkitekturen som baseras på verksamhetens informationsbehov. Målarkitekturens 
applikationslager möter verksamhetsbehoven med robusta system som möter majoriteten av vårdens 
behov av funktionalitet och med möjlighet att utveckla ny funktionalitet och beslutsstöd via en 
informationsplattform som baseras på en gemensam informationsstruktur och gemensamma tjänster. 
 

 
Bild: Målarkitektur för framtidens vårdmiljö. 
Figurerna i bilden ovan är intressenter som framtidens vårdinformationsmiljö skall stötta. De 
representerar invånare/patienter/brukare, medarbetare 
av olika slag och dess informationsbehov. 
Målarkitekturen för framtidens vårdinformationsmiljö 
skall erbjuda IT-funktionalitet som stöttar alla dessa 
intressenters behov. 
 

3.3.1 Administrativa system 
 
System som behöver finnas vid sidan av vårdsystem av 
olika slag för att hålla verksamheten rullande. 
Huvuddelen av behoven kommer att lösas med 
standardsystem som oftast är byggda i en treskiktad 
arkitektur med lagring av data, logik och 
användargränssnitt i varje system och samlat i ett 
produktansvar som levereras av en leverantör 
Exempel på förmågor för administrativa system är HR 
(personal och löneadministration), ekonomihantering, 
kommunikation, diarium, ärendehantering, beställning av 
material och mat, schemaläggning av personal, mm. 
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I huvudsak är det standardsystem som anskaffats och implementerats för att stötta de administrativa 
förmågorna och de behöver vara integrerade med vårdsystem, lagringstjänster och den gemensamma 
informationsplattformen, för att ge rätt stöd åt vårdverksamheterna.  

3.3.2 Specialistsystem 

Vid sidan av huvudsystemet för klinisk 
vårdinformation (kärnsystemet) agerar ett antal 
specialistsystem vilka stöttar förmågor och 
funktionalitet som inte har fullt stöd i 
kärnsystemet.  

Flera av specialistsystemen är en integrerad del 
av samverkansarkitekturen och kan interagera 
med andra system, lagringstjänster och den 
gemensamma informationsplattformen för att 
hämta och lämna information. 

Exempel på specialistsystem i dagens 
systemlandskap. PACS, stråldos, blodhantering, dosdispensering, mm, men även medicintekniska 
produkter som innehåller systemkomponenter. 
 

3.3.3 Vårdinformationssystem (kärnsystem) 

För vårdapplikationer kommer flera olika 
komponenter att behövas.  En viktig och 
grundläggande komponent är systemet för 
vårdinformation (kärnsystemet) som behöver 
innehålla den funktionalitet som behövs för att 
stötta huvuddelen av de kliniska processer och 
arbetsflöden samt det informationsbehov som 
finns i vården. Detta system är ett 
standardsystem som används av många andra 
Hälso- och sjukvårdsorganisationer, vilket gör 
att vi tillsammans vidareutvecklar 
funktionaliteten och delar på kostnaderna för 
detta. 

Att modifiera ett standardsystem kostar alltid 
mer än det smakar. Därför skall så mycket av 
standardfunktionalitet som möjligt användas och bara där det är absolut nödvändigt förändringar göras. 
För att kunna klara av att genomföra de grundförmågor som verksamheten förväntas klara av med hög 
kvalitet och effektivitet, är målet att införa ett kliniskt vårdinformationssystem (kärnsystem) som täcker 
så stora delar som möjligt av verksamhetens huvudfunktioner. Detta system ska vara från en leverantör 
och bilda bas för regionernas IT-stöd på vilket verksamheten kan utvecklas i takt med samhällets och 
hälso- och sjukvårdsområdets ökade kunskapsutveckling och tekniknivå. 

 



Målarkitektur 2.0   
3RFvm  2017-01-11 
Mårten Mannström  
Staffan Dahlin 

 Utgåva: 2.2 

   
 

  
 Sida: 35 (51) 

 

 

Figur: Typiska funktioner i ett kärnsystem baserat på marknadsanalys, Gartner och KLAS 

Förutom att stötta stora delar av vårdens förmågor, processer och aktiviteter behöver det kliniska 
vårdinformationssystemet ha en mycket god förmåga för interoperabilitet, eftersom ett system aldrig kan 
täcka all funktionalitet som finns i våra organisationer. Stora delar av informationen som lagras i 
huvudsystemet kommer att behöva tillgängliggöras och återanvändas i andra system och applikationer. 

Identifiering av systemförmågor 
Arbetet med att definiera vilken förmåga kärnsystemet skall ha utgår från tre perspektiv, som vart och 
ett behöver analyseras och beskrivas på detaljnivå inom programmet. Den önskade förmågan som blir 
föremål för anskaffning bestäms sedan inom programmet genom att de olika perspektiven sammanställs 
och – inom de delområden där de eventuellt konflikterar – sammanvägs.  

 
De tre perspektiven är: 

• Verksamhet – vilka är verksamhetskraven (såväl funktionella som andra, exempelvis vad gäller 
införandemetod och ekonomi), och prioriteringarna bland dessa krav 

• Marknad – vad erbjuder de möjliga systemlösningarna som finns att tillgå 
• Befintlig arkitektur – vilka delar av den befintliga arkitekturen måste behållas (t ex. delar av den 

nationella samverkansarkitekturen) respektive ersättas (kan finnas delvis olika prioriteter för de 
olika regionerna och verksamheterna däri) 
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Figur: Tre perspektiv ger kärnsystemets funktionalitet 

 

Utöver funktion som stödjer verksamhetens behov behöver systemet ha följande förmågor: 

• Integration- och interoperabilitetsförmåga med externa system och utrustning. 
• Möjliggöra att patienter och invånare aktivt medverkar i sitt vårdflöde.  
• Hantering av patientflödet som spänner över såväl offentlig/kommunal som privat verksamhet 
• Mycket väl utvecklad funktionalitet för beslutsstöd inom vårdens olika områden. 
• Innovationsstödjande genom robust datamodell, internationella standarder och öppna 

gränssnitt. 
• Grundsystemet ska vara utvecklingsbart och kunna anpassas till framtida behov, eftersom 

morgondagens krav på funktionalitet inte är desamma som dagens. 
• Det behöver kunna integreras med både lokala, regionala, nationella och inom kort även 

internationella IT-tjänster och IT-system (t ex. organisationsdata, extern loggning, arkivering av 
information, recepthantering, mm.). 

• Modernt användargränssnitt med stöd för mobilt arbetssätt 
 
Frågor som fortfarande behöver utredas är bland annat vilken funktionell täckningsgrad som 
kärnsystemet bör ha, hur kärnsystemets egna integrationslösningar samverkar med 
integrationsplattformen och andra system, till vilken del kärnsystemet tillhandahåller invånartillvända 
applikationer samt hur ett tekniskt gränssnitt, som medger applikationsutveckling av flera parter, kan 
kravställas. 
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3.3.4 Applikationer 

I Applikationslagret finns applikationer av olika 
slag. Rika klientapplikationer, 
webbapplikationer, mobila funktioner, 
wearables, m fl. samt applikationer för 
uppföljning, analys, BI och forskning. Dessa 
applikationer och uppföljningsverktyg 
återanvänder information ur många olika källor 
för att stötta intressenterna där den ordinarie 
systemfloran inte erbjuder den funktionalitet 
som behövs för att stötta verksamhetens alla 
förmågor. 

Dessa applikationer byggs på en 
applikationsplattform (front end platform) som innehåller regelverk och stödtjänster som gör att 
applikationerna passar in i IT-landskapet. 

Det är framförallt innovativa, snabbrörliga applikationer som utnyttjar information som tillgängliggörs via 
informationslagret och applikationsplattformens förmågor som ger tillgång till rätt information på ett 
säkert sätt.  

Applikationer för uppföljning, analys och forskning kan byggas här. Befintliga BI-system kan kopplas in 
eller bygga nya applikationer för att forska och analysera utifrån den information som finns att tillgå via 
informationsgränssnittet. Applikationerna byggs efterhand som behovet uppstår. 
 

3.3.5 Applikationsplattform (Front-end platform)  

Behovet av en applikationsplattform har 
identifierats under målarkitekturarbetet i 
andra uppdrag och har därmed inte 
analyserats på djupet och beskrivs därför 
endast övergripande. Ett uppdrag behöver 
startas för en fördjupad utredning kring 
applikationsplattformens funktion. 

Applikationsplattformen möter verksamhets-
behoven genom att kunna erbjuda enklare 
utveckling och anslutning av snabba, 
lättrörliga och innovativa applikationer som 
komplement till standardsystemens längre 
utvecklingscyklar. 

I Applikationsplattformen finns regelverk och infrastruktur för att enkelt och säkert bygga och driftsätta 
specialiserade applikationer. Den innehåller anvisningar för användning av regionala och nationella 
stödtjänster, gränssnitt och anslutningsprotokoll samt användargränssnitt (principer för användbarhet 
och användarupplevelse). Utvecklingsmiljö med exempelkod och testmiljö med exempeldata skall också 
finnas att tillgå via applikationsplattformen. 

Här kan också återanvändbara portaltjänster byggas. Gränssnitt och funktionalitet som gör att utveckling 
av applikationer kan koncentreras på att lösa och stötta en viss verksamhetsfunktion istället för att 
behöva lägga kraft och resurser på “grundfunktionalitet”. 

Exempel på ramverk som skulle kunna finnas i applikationsplattformen är SMART7 konceptet 
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Rekommendation 
Starta ett uppdrag för en fördjupad utredning kring applikationsplattformens funktion och 
referensarkitektur samt hur den kan realiseras. 

3.3.6 Gemensam informationsplattform  
 
Gemensam informationsplattform syftar till att 
säkerställa goda möjligheter för att återanvända 
hela vårdinformationsmiljöns data som ett verk-
samhetstäckande dataset, både för operationella 
och analytiska tillämpningar.  
Gemensam informationsplattform bidrar till 

• att säkerställa förändringsförmåga 
• att säkerställa tillgång till data för t ex 

forskning och verksamhetsuppföljning 
• att bygga kliniska beslutsstöd 
• bättre förutsättningar för semantisk 

överensstämmelse mellan system  
 
 
Baserat på en gemensam informationsmodell och fyra 
stödjande förmågor ges möjlighet till två typer av data flöden: 

• Operationellt datautbyte 
• Analytiskt datauttag 

 
 
 
 
 
Operationellt datautbyte 
Operationellt datautbyte innebär att sekundaktuell data utbyts mellan operationella tillämpningar (t ex. 
specialiserade vårdgivartjänster, kliniskt beslutsstöd) och källsystem, i båda riktningar.  
Denna data tillhandahålls genom den gemensamma informationsmodellens struktur. Detta gör det 
möjligt att bygga verksamhetsspecifika lösningar, kliniska beslutsstöd etc. ämnade för att stödja den 
kliniska processen där man ofta behöver kombinera aktuell information från flera källsystem. 
Analytiskt datauttag 
Analytiskt datauttag innebär ett enkelriktat flöde av data från källsystem till tillämpningar för att tillgodose 
behov av sammanställt material för t ex forskning, uppföljning 
och analys. 
På detta sätt ger plattformen förmågan att förse forskare, 
beslutsfattare, analytiker etc. med sammanhållna underlag för 
deras syften. 
Gemensam informationsmodell 
Nyckeln till att säkra ett sammanhållet resultat vid utveckling 
och minimerade leverantörsberoenden är en stark förmåga att 
kontinuerligt förvalta och vidareutveckla en gemensam 
informationsmodell. Detta är verksamhetens bild av den data 
som används och utgör grund för det data som levereras. Den 
tjänar i förlängningen också som en referens för önskade 
informatikval hos leverantörer. 
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Modellen ger den informatiska grund som krävs för att hela vårdinformationsmiljön ska kunna bli en 
fungerande helhet, då den t ex. bidrar till att öka den semantiska överensstämmelsen mellan hur 
information hanteras i källsystemen, och de datautdrag som tillhandahålls. 
Stödjande förmågor  
Gemensamma informationsplattformen kräver fyra stödjande förmågor för att fungera: 

• Informationssäkerhet 
Datahanteringen i gemensamma informationsplattformen måste präglas av en hög nivå av 
informationssäkerhet då mycket känslig information samlas i denna punkt 

• Lagring 
Plattformen kommer att lagra data från källsystemen för olika syften, främst för att tillhandahålla 
sammanställd analytisk data utifrån den gemensamma informationsmodellen.  

• Integration 
Behov av integrationsförmåga kommer att finnas på flera nivåer, och av olika typer, i samband 
med gemensamma informationsplattformen. En väsentlig del av integrationer mot andra system 
bör dock levereras via en regional integrationsförmåga, ICC, där gemensamma 
informationsplattformen får en kravställande roll på informationsmodell som används i 
integrationsgränssnitt. 

• Transformation 
Transformation betecknar förmågan att översätta data mellan olika strukturer/modeller med 
ambitionen att datat ska vara semantiskt relevant i båda strukturerna. 

 
Implementation 
Gemensamma informationsplattformen är en långsiktig investering som bör byggas upp på ett hållbart 
sätt. En kritisk framgångsfaktor är att etablera en högkvalificerad grupp medarbetare som tar sig an 
uppgiften att bygga den gemensamma informationsplattformen och lösa de svåra frågeställningar som 
väntar. 
Arbetet måste vara fokuserat på vilka verksamhetsvärden som uppnås och satsningen bör på relativt 
kort sikt ge sina första verksamhetsmässiga vinster. 
 
Rekommendation: En tidig samverkan bör vara ett par ”Proof of Concept” för två flöden genom 
plattformen. Ett operationellt flöde för användning i vårdsituation och ett analytiskt flöde för 
BI/Uppföljning. Plattformen kan växa successivt med konkreta Business case som motor. Några 
komponenter kan behöva anskaffas som ”basfunktionalitet” för att underlätta för flera andra funktioner 
och kan det kan då behövas en viss grundinvestering. Kan genomföras i 3RFvm-regi och därmed 
tillämpa referensinformationsmodellen. 

3.3.7 Lagring 
 
Den leverantörsneutrala lagringen möjliggör 
lagring av information från system som själva inte 
på ett tillfredställande sätt kan leverera data “on-
line” eller där vi av andra skäl vill lyfta ut 
informationen ur system. Här lagras också 
information från system som skall ersättas och 
avvecklas. 
I scenarier och verksamhetsprocesser finns ett 
behov av information oberoende av organisation 
och systemförmågor. I både SLL och VGR finns lagring av Bild och Funktion, skannade dokument, 
gendata m fl. Nya områden, såsom arketypsbaserad lagring och mätdata, där lagring behöver vara fri 
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från leverantörens- eller systemens förmågor identifieras fortlöpande. Detta ställer krav på en 
uppdaterad lagringsstrategi som tar höjd för ett sömlöst informationsbehov oavsett, organisation, 
systemens avtalsperioder, systemens livscykel eller systemens tillgänglighet.  
 
Ett VNA (Vendor Neutral Archive) är ett system för långsiktig lagring av medicinsk bild och annan data 
i ett standardiserat och leverantörsoberoende format och gränssnitt (primärt DICOM).  Detta tillåter 
centraliserad lagring och utbyte av data mellan olika bildproducerande verksamheter oberoende av vilka 
system för bildlagring och kommunikation (PACS) som används av respektive verksamhet. På så sätt 
är VNA ett lösningsmönster för decentraliserad produktion av information men med central konsumtion 
och lagring. Många VNA har även utökats med funktioner för hantering och lagring av andra format än 
DICOM som t.ex. EKG/EEG, multimedia, HL7 CDA eller mer traditionella filbaserade format som PDF, 
Word och Excel med bibehållen integritet, patientkontext och annan klinisk metadata. Till VNA följer ofta 
en generell informationsvisare som kan användas separat eller sömlöst inbäddas i klinikerns 
huvudsystem med bibehållen patient- och slutanvändarkontext. 

Ramverk för samverkan mellan system för lagring 

IHE-profilen XDS (Cross Enterprise Document Sharing) definierar ett ramverk för samverkan mellan 
system för lagring, distribution och åtkomst av patientdokumentation inom en vårdgivarorganisation. Det 
möjliggör att patientinformation från separata kliniska informationskällor presenteras för klinikern på ett 
sammanhängande sätt. Arkitekturen är skalbar och tillåter decentraliserad lagring av medicinsk bild, 
patientjournalhandlingar och annan patientrelaterad klinisk dokumentation. 

 
VNA för mätdata 

SLL håller för närvarande på att upphandla ett VNA för data från medicintekniska apparater och system. 
Tidsserier av fysiologisk mätdata från flera olika typer av medicintekniska apparater kommer hanteras 
av detta system. Medicintekniska system använder ofta proprietära dataexportprotokoll och kräver 
således formatkonvertering och datanormalisering för att kunna integreras och VNA:t planeras därför 
innehålla sådan funktionalitet. Ett ständigt ökande antal medicintekniska system exporterar dock data 
enligt IHE PCD-01 vilket förenklar integration betydligt. Data exponeras från VNA:t med 
leverantörsneutral nomenklatur (IEEE 11073:10101 ) via leverantörsneutrala transportprotokoll  och 
datamodeller såsom HL7 FHIR. 

Mellanlagringsförmåga 

Etableringen av framtidens vårdinformationsmiljö kommer att innebära att flera av de IT-system som 
finns i den befintliga IT-miljön kommer att ersättas och avvecklas. En av förutsättningarna för denna 
nödvändiga konsolidering är att det finns en mellanlagringstjänst som tillgängliggör den typ av data som 
inte är tänkt att migreras till den nya informationsmiljön men ändå behöver kunna nås av verksamheten 
på ett enkelt sätt. När verksamheten inte längre anser att sig ha frekvent behov av denna information 
så lämnas denna över till respektive regions arkivmyndighet för slutarkivering. Utöver själva den 
tekniska mellanlagringstjänsten behövs även processer etableras, eventuellt nya roller bemannas och 
berörda parter informeras. 

Målbild/ Börläge för mellanlagring 

Stöd för effektiv och säker livscykelhantering av information 

Säkerställa att det finns styrande processer som stödjer en effektiv livscykelhantering av information. 
Detta skall genomsyra hela livscykeln för informationen (Upphandling - > Verksamhetssystem -> 
Mellanlagringstjänst -> Slutarkiv). I detta används standarder, taxonomi och teknik som möjliggör att 
lagkrav uppfylls (ex. spårbarhet, ursprung, ägare, autenticitet, PDL, arkivbildare). 

Definition av ”Informationens livscykel” = Från skapelse till slutarkivering 
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Korrekt målgruppsanpassad information vid rätt tillfälle  

Mellanlagringsförmågan tillgängliggör rätt information vid rätt tillfälle. Informationen är beskriven på ett 
sådant sätt att den stödjer definierade målgruppers behov. Den är tillgänglig, sökbar, snabb och 
oförvanskad under hela livscykeln.  

Gemensamma lösningar för samma behov 

Genom att alltid utgå från hypotesen ”Ett behov – En lösning!” och via Business Case utreda hur vi kan 
bygga gemensamma funktionella lösningar ska huvudmän med mellanlagringsbehov (såsom 3RFvm 
och R7) välja dessa gemensamma lösningar före lokala eller regionala lösningar. Detta förutsätter också 
en gemensam förvaltning som kan definiera behovet, skapa business case och förvalta befintliga 
lösningar mm. 

 

3.3.8 Regionala tjänster 

De regionala tjänsterna består av ett antal stödtjänster 
som ger stöd till standardsystemen samt underlättar 
utveckling och anslutning av fristående applikationer. 
Stödtjänsterna är av olika slag. Där finns tjänster som 
hanterar identitet, åtkomst och behörighet. Andra tar 
hand integration, loggning, samtycke och spärr. En 
annan typ av tjänster är hållare för masterdata såsom 
organisationsstruktur, uppdrag, avtal, utbud, maskin-ID, 
mm. 

 
Teknisk integration 

Syftet med en teknisk integrationsförmåga är att säkerställa teknisk interoperabilitet.  
 
För att framtidens vårdinformationsmiljö skall fungera på ett effektivt sätt, behöver en mycket god 
förmåga till integration och interoperabilitet finnas som en komponent i arkitekturen. Denna förmåga 
bygger på att verksamhets- och informationsarkitekturen är formaliserad och specificerar den 
semantiska operabiliteten. Ur ett applikationsperspektiv behöver teknisk interoperabilitetsförmåga vara 
extremt god och system behöver tillgängliggöra sin interna information för att kunna återanvändas av 
andra. 
Informationsflödet som behövs för att verksamheten skall kunna utföra sina processer och aktiviteter 
ställer krav på att regional integrationsförmåga behöver kunna hantera en mängd olika 
integrationsmönster (t ex. Soap, REST, Message Que, filtransport, mm). 
 
Ett vanligt hinder som påvisats i arbetet med patientscenarier och patientresor, är att informations-flödet 
inte fungerar på ett sätt som gör att information som matats in på ett ställe i vården kan återanvändas 
på annat ställe. 
 
En av de mest uppenbara effekterna med integration är att data kan utbytas mellan system. Sådan 
integration gör att samma data inte behöver registreras på flera ställen plus att en överensstämmelse 
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av data mellan olika system säkerställs. Det eliminerar felkällor med manuell registrering och ger 
samtidigt en rationalisering, eftersom mängden manuellt arbete minskas. 
 
En väl fungerade integrationsförmåga är en kritisk framgångsfaktor i IT-landskapet. Det är därför viktigt 
att utveckling, underhåll och förvaltning sker på ett strukturerat sätt. 
En av de viktigaste arkitekturprinciperna som ligger till grund för integrationsarbetet är ”Principen om lös 
koppling”. Löst kopplade gränssnitt är att föredra framför direktkommunikation mellan IT-stöd, eftersom 
IT-tjänster då är utformade utan bindning till ett enskilt IT-stöd. 
 
Även om integration är en mycket viktig del i målarkitekturen innebär varje integration en ökad 
komplexitet av IT-landskapet och därmed också ökade förvaltningskostnader. Detta innebär att 
integrationer skall valideras och styras mot standardisering. 
 
Reducera komplexiteten i integrationslandskapet genom att: 

1. Välja system med omfattande förmågor. 
2. Välja system med högt utvecklad integrationsförmåga 
3. Undvika parallell funktionalitet  
4. Standardiserade integrationer i mesta möjliga mån 

 
Från att uppnå detta krävs mandat att hantera och besluta om integration  
Ett Integration Competence Center (ICC) som hanterar integrationsarkitekturen och har mandat att 
besluta i integrationsfrågor behöver därför finnas. Integration Competence Center (ICC) bör sträva efter 
att hämta in och återanvända kunskap som redan finns uppbyggt i andra landsting och organisationer. 
Därför bör målbilden vara att existerande standarder för interoperabilitet ska användas i största möjliga 
utsträckning i allt integrationsarbete. Förutom ökad kvalitet, borgar arbete med etablerade standarder 
till att hålla nere kostnaden för både nya projekt och förvaltning av existerande integrationer.  
Det finns inte en heltäckande standard för alla typer av integrationer som ett ICC inom 3RFvm ansvarar 
för. Istället bör lämplig standard för olika områden användas. 
 
Integrationsarkitektur 
 

 
Figur 1: Exempel på nuvarande integrationsarkitektur 
 
I målarkitekturen behöver en utökad förmåga till integration finnas. Den nuvarande integrations-
förmågan som innebär att överföra data mellan system behöver kompletteras med en förmåga att 
integrera direkt med klienter och applikationer (s k. front end integration) t ex. mobila devices, direkt 
med webbapplikationer, mm. 
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Figur 2: Bilden visar behovet av både back end och front end integration. 
 
Back End integration 

System i IT-landskapet ska ha en högt utvecklad förmåga till interoperabilitet. 
Det är att föredra om leverantörer av system har en Application Service Bus (ASB) eller Integration 
Connector med vilken integration sker. Om sådan funktionalitet inte finns sker integration direkt mellan 
system och regional tjänsteplattform. 
Regionala tjänsteplattformar (Enterprise Service Bus (ESB) hanterar integration mellan system och 
gränssnitt inom regionen samt kommunikation med tjänster som publiceras på den nationella 
(gemensamma) tjänsteplattformen. En undantagshantering behöver finnas för att hantera integrationer 
som inte bör göras via den regionala tjänsteplattformen, t ex. Dagens hantering av medicinsk bild.  
Den nationella (gemensamma) tjänsteplattformen publicerar nationella tjänster och är också navet för 
kommunikation med andra myndigheter. 
 
Front End integration 

Front End integration tillkommer i samband med höga krav på informationsåtkomst och distribution på 
ett kontrollerat och säkert sätt webbaserade eller mobila användargränssnitt. Detta innebär att 
transaktioner sker snabbt, ibland ad-hoc och bygger på flera parallella anrop. Granulariteten på 
tjänsterna är oftast väldig hög vilket i sin tur ökar komplexiteten i monitorering och förvaltning. 
 
Övriga kännetecken på front end integration är följande: 

• det finns behov av indexeringsmöjligheter och sökmöjligheter på både strukturerad och 
ostrukturerad data 

• kopplingen mellan integrationslagret och applikationer är synkron, eller simulerar synkron 
bearbetning 

• kommunikation är baserad på en modell med servicebegäran (med förfrågan och svar) 
• transaktioner är kortvariga 
• användarna är inte medvetna om att använda sig av flera olika program/applikationer 
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• integrationsplattformen beter sig som en applikationsserver: packeterar, hanterar och styr 
förfrågningar och svar. Hanterar monitorering och snabb release hantering.  

• mobila- och webapplikationer kommunicerar med tjänsteplattformen via en extern API 
tjänstelager 

• all verksamhetslogik finns antigen i mobila-/webbapplikationer eller i bakomliggande 
applikationer. 

 
En effektiv Front-End-Integration kräver ett antal komponenter mellan tjänsteplattformen och 
applikationen: 

• Lagring  
• Kraftiga sökmotorer 
• Mobil och webbsäkerhet 
• Distributionskanaler av information till olika digitala enheter 
• Monitorering  
• Utveckling och releasehantering 

 

(Se också “Gemensam informationsplattform och applikationsplattform (front end plattform)). 
 

Identitet och Åtkomst 

Etableringen av framtidens vårdinformationsmiljö ställer krav på en gemensam syn på hur vi ska hantera 
Identitet och Åtkomst. Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst baseras på 
verksamhetsbeskrivningens börläge men tar även hänsyn till begränsningar i befintliga system. 

Dessa strategiska principer ska följas vid anskaffning, utveckling och förvaltning av verksamhetssystem 
inom 3RFvm 

● Autentisering sker centralt, separerat och externt i förhållande till system 
● Auktorisation baseras på attribut 
● Administration av behörighetsstyrande attribut är kvalitetssäkrad 
● Kvalitetssäkrad identitetsinformation är centraliserad 

 

Den framtagna referensarkitekturen ska stödja system med biljettbaserad autentisering/auktorisation 
och system med Integrated Windows Authentcation, IWA, samt blandningar av dessa. 
 

Rekommendation 

- 3RFvm bör samverka med SKL/Inera om de nationella Id- och åtkomststjänsterna  
- Ta fram krav för de tjänster som ska använda regionala Identitet och åtkomst-tjänster  
- Start av arbete tillsammans med Masterdatauppdraget och Referensinformationsmodell för att 

ta fram detaljerad referensarkitektur för masterdata: Person  
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3.3.9 Nationella tjänster 

På samma sätt som de regionala tjänsterna, 
består de nationella tjänsterna av ett antal 
stödtjänster som underlättar utveckling och 
anslutning av fristående applikationer samt stöd 
till standardsystemen. De nationella tjänsterna 
hanterar även nationella referensmasterdata. 

 

 
1177 Vårdguiden 
Det ska vara möjligt för kommande funktionalitet i framtidens vårdinformationsmiljö, både i det kliniska 
vårdsystemet och i de specialapplikationer som utvecklas, att ansluta sig till 1177 Vårdguidens e-
tjänster. Anslutningen ska vara enkel men säker och de krav som ställs på exempelvis grafisk design 
eller manér ska vägas mot nyttan och volymen av användare. 

Den traditionella datorn med stor bildskärm och tangentbord kommer naturligtvis fortfarande vara 
aktuell, men kommer inte vara den primära utrustningen för invånare som i framtiden använder 1177 
Vårdguidens e-tjänster. 

E-tjänsterna är sedan flera år tillbaka anpassade för mobila enheter genom responsiv design och stöd 
för mobilt bank-id men för vårdpersonalen saknas detta stöd. Detta behöver sannolikt utvecklas. 

Rekommendation 
Utred krav på portalfunktionalitet för 1177 med förmåga att härbärgera regionala specialistportalbehov 
men med sammanhållen inloggning och upplevelse för individen. 

 

Nationella tjänsteplattformen ”NTjP” 

NTjP skall behållas och vidareutvecklas som en gemensam grund ur ett integrationsperspektiv. För 
informationstjänster som vårdinformationsstödet ska publicera och konsumera skall denna användas 
för att kommunicera via tekniska gränssnitt. Vid nya behov skall dessa utvecklas enligt nationella 
riktlinjer för NTjP, interoperabilitet skall bygga på internationella standarder. Ytterligare tekniker såsom 
FHIR, IHE-profiler och meddelandehantering bör läggas till verktygen för att stödja en marknad för 
applikationsutveckling, innovation och förmågan att dela relevant information med kommuner och 
andra aktörer. 

IHE, Integrating the Health Enterprise 

Det övergripande målet med IHE-arbetet är att genom samverkan mellan industri och brukare uppnå 
betydligt bättre interoperabilitet och integration mellan olika system/applikationer och detta baserat på 
existerande standarder. Målet är att uppnå en högre nivå av interoperabilitet mellan system 
oberoende av leverantör. 

IHE skapar inga egna standarder utan definierar utifrån specifika behov och ändamål integrations-
profiler som bygger på internationella standarder från ISO, HL7, CEN och IEEE. 

Består av ett antal profiler som beskriver specifika lösningar för integration. En profil dokumenterar hur 
befintliga ISO-standarder ska användas av varje systems aktörer, så att de kan samarbeta om att lösa 
problemet. 
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Integrationsprofilerna är indelade i 12 domäner där patientbunden och provbunden diagnostik är i 
majoritet. Inom domänerna finns cirka 150 integrationsprofiler publicerade. Följande länk listar och visar 
integrationsprofilernas status: http://wiki.ihe.net/index.php/Profiles 

De flesta av domänerna stödjer användningsfall inom ett specifikt kliniskt område. Domänen IT-
Infrastructure har däremot mer generiska integrationsprofiler som kan användas utifrån många olika 
behov. Inom denna domän finns några av de mest beprövade och använda integrationsprofilerna som 
exempelvis: XDS Cross Enterprise Document Sharing  

Test och validering 
En leverantör kan testa sin implementation av en integrationsprofil genom att delta i ett IHE 
Connectathon. Ett IHE Connectathon är ett face-to-face möte där leverantörer utför peer-peer tester 
mellan varandra. Interaktionen loggas och valideras av representanter från IHE. De tester som 
genomförs på ett Connectathon är ingen fullständig validering utav implementationen utan testar de 
viktigaste aspekterna och kan ses som en test på att leverantören har förståelse för IHE-profilen. I och 
med den form ett connectathon genomför på så är den också ett viktigt lärande för leverantören. För 
mer information om IHE:e tester och verktyg se http://www.ihe.net/Testing/ 

Rekommendation 
SKL är medlem i IHE International och 3RFvm bör stödja SKL i att under 2016 ansöka om medlemskap 
i IHE Europa för att vara en aktiv och fullvärdig medlem i IHE Europa.  Arbetet behöver synkroniseras 
med medlemskapet i Personal Connected Health Alliance/Continua.  

Idag används i Sverige IHE profiler inom sjukhus och vårdverksamheter främst då inom radiologi, men 
även inom andra områden. Där används de främst lokalt för att kommunicera mellan olika maskiner och 
system inom en vårdgivare eller inom en vårdverksamhet. 

Andra länder, inte minst i Europa, använder också IHE profiler för att kommunicera mellan vårdgivare 
och regioner eller som del i nationella lösningar. Exempel på att använda det i nationellt är Finland där 
man för sina nationella register har beslutat sig för användande av IHE infrastruktur-profiler, främst då 
XDS-profilen. 

Inriktningen för Sverige bör vara att identifiera och utvärdera vilka områden där IHE-profiler är ett 
komplement eller ersättning för existerande tjänstekontrakt, och därmed bli en del av riv-ta. 

Det är viktigt att 3RFvm deltar i IHE:s arbetsgrupper för identifierade integrationsprofiler och på så sätt 
påverka för eventuella förändringar i integrationsprofilerna som behövs för att implementeras nationellt, 
och där medverka för en internationell interoperabilitet och större marknad, istället för vad som blir fallet 
med att utveckla nationella integrationsprofiler (tjänstekontrakt). 

 
Continua/ Personal Connected Health Alliance 

För områdena välfärdsteknologi och hem-monitorering beskriver Continua Design Guidelines (CDG) ett 
ramverk för inrapportering av information från en individ. Ramverket bildar en end-to-end arkitektur 
avseende integration från sensor till vårdens existerande verksamhetssystem. Ramverket definierar tre 
gränssnitt. Dessa baseras på etablerade standarder från IEEE, IHE och HL7. Continua tar inte fram 
några egna standarder utan sätter ihop existerande för att uppnå eftersträvade integrationer och 
effekter. 

http://wiki.ihe.net/index.php/Profiles
http://wiki.ihe.net/index.php/Profiles
http://wiki.ihe.net/index.php/Cross_Enterprise_Document_Sharing
http://wiki.ihe.net/index.php/Cross_Enterprise_Document_Sharing
http://www.ihe.net/Testing/
http://www.ihe.net/Testing/
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Continua Design Guidelines publiceras av medlemsorganisationen Personal Connected Health Alliance 
(PCHA). Organisationen är öppen för industrin, organisationer och företag som erbjuder vård, hälsa och 
omsorg (http://www.pchalliance.org). 

Sveriges Kommuner och Landsting är sedan juni 2016 medlem i PCHA/Continua där Inera koordinerar 
samverkan med SKL:s medlemmar samt övriga aktörer inom Sverige och internationellt. 

Rekommendation 
Att basera en implementation på Continua-ramverket ger många fördelar inte minst ur ett 
verksamhetsperspektiv där verksamhetsvärde snabbt kan skapas och sedan skalas upp genom att börja 
i liten skala, och ändå inte fastna i någon återvändsgränd. 

En av fördelarna med Continua är att Informatiken är klar för drygt ett tiotal sensorprofiler via IEEE 
11076-104XX, där också ytterligare ett antal sensorprofiler är under utveckling. Informatikarbetet är 
därmed redan gjort. 

Continua-ramverket ger möjlighet att starta litet och lokalt men med möjlighet att skala upp och 
centralisera allt eftersom behov finns. Hela tiden med bibehållen verksamhetsnytta. 
 

Samverkansarkitektur i det kommunala perspektivet 

Kommunikationsbehovet mellan kommun/landsting/region är omfattande men behöver ändå bygga på 
ett gemensamt ramverk därför betraktar vi i denna rapport den landstingskommunala samverkans-
arkitekturen som en nationell tjänst. Även gentemot kommuner bör den tekniska inriktningen vara löst 
kopplade system under ett gemensamt tekniskt ramverk för interoperabilitet. Dessutom bör det erbjudas 
möjlighet till samutnyttjande av kärnsystemet: 

● Löst kopplade system genom tjänsteorientering ger landstingen/regionerna, kommunerna och 
privata aktörer möjlighet att välja lämpliga tekniklösningar, som bäst passar den egna 
verksamhetens behov. Utveckling och förnyelse av verksamheten och dess IT-stöd sker 
oberoende av omgivningen, så länge som valda lösningar stödjer deltagande i 
informationsdelning. De kan ansluta till samverkansprocesserna i sin takt och med god kontroll 
på kostnaderna. 

● Gemensamt tekniskt ramverk gör att man undviker ”punkt-till-punkt”-lösningar som är svåra att 
förvalta över tid. Man får en förvaltningsgemensam teknisk specifikation för hur 
informationsutbyte ska ske samt en gemensam testmiljö och gemensamma testdata, som gör 
det möjligt att testa bastjänster mot simulerade mottagare/sändare. Produkter och tjänster görs 
tillgängliga bl a via olika former av avtal. 

 

 

Bild: Samverkansarkitektur 

http://www.pchalliance.org/
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Stora delar av integrationen mellan landsting och kommun bör standardiseras nationellt och därmed 
ske via den nationella samverkansplattformen, men vissa informationsflöden kommer sannolikt vara av 
mer lokal karaktär och därför kunna ske mellan regionala och kommunala samverkansplattformar. 

eKlient 
eKlient skall fortsätta att vidareutvecklas för att stödja en modern IT-arbetsplats och mobila 
användartjänster. Arbetet med att ta fram gemensamma termer, definitioner och vägledningar inom 
klienthantering och användarnära IT bör breddas och vidareutvecklas.  

De principer som som eKlient vilar på är: 

● Gemensam utveckling av tekniska lösningar på standardprodukter. Till skillnad från att utveckla 
lösningar för samma behov på flera ställen återanvänds med fördel befintliga fungerade 
lösningar i landstingen. 

● Frivillighet. Är ett landsting eller en organisation inte är redo att nyttja ett objekt i eKlient så är 
det också naturligt att de inte deltar i finansieringen av utvecklingen av just det objektet.  

● Lokal förankring. Organisationer som är med i eKlient styr utvecklingen och delar kostnaderna 
för utveckling och förvaltning. 

● Sätta nytta för användaren i centrum i tekniska lösningar. Utvecklingen av de tekniska lösningar 
i objekten sker med nytta för användaren i fokus på standardprodukter som ofta redan är 
investerade i och som man lätt kan hitta utbildningar eller kompetens för.  

● Samordning av livscykelplaner inom klientoperativ och webbläsare som sker inom eKlient är en 
central leverabel och en hörnpelare för eKlient i samverkan.  Med en tydlig bild av vart vi är på 
väg så skapas förutsägbarhet och framförhållning för alla parter.  I samverkan står vi starkare 
enade i samarbetet med gemensamma leverantörer. 

  

Flera områden av användarnära funktioner i den moderna IT-arbetsplatsen är både aktuella nu och 
återkommer i dialoger med landstingen i eKlient, som områden runt användaren som det finns stora 
behov av gemensamma definitioner och riktlinjer för.  

Exempel på de områdena är Kontexthantering (exv. runt en patient i en arbetsmiljö av flera 
applikationer), Single-Sign-On/off, identitet och åtkomst, federation på applikationsnivå (jmfr Lync) och 
säker autentisering på och identifiering för mobila enheter.  

Från gemensamma definitioner och riktlinjer kan ett nästa steg vara att enas om tekniska lösningar, för 
att fortsatt dela på utvecklingskostnader för tekniska lösningar och fortsätta att återanvända och dra 
nytta av effekter som erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, gemensam dokumentation eller ett 
kostnadseffektivt införande med hjälp av en färdig referensarkitektur.  

Och, inte minst, för att gemensamma infrastrukturtjänster och nationella vårdtjänster, ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt tillsammans med huvudmännens egna applikationer och kommande 
vårdinformationssystem. Single-Sign-On kan vara ett första steg, flera initiativ är tagna i 3RFvm för en 
gemensam strategi.  

Styrkan med det landstingsgemensamma konceptet är att vården arbetar i en effektiv och enhetlig miljö 
med en gemensam roadmap som förenklar tjänsteutveckling både nationellt och regionalt. 

4 Slutsatser och rekommendation om fortsatt arbete 
 
Målarkitekturen möter intressenterna behov genom att både ge inriktning och stöd i fyra dimensioner - 
verksamhet, information, teknik och säkerhet.  

Behovsbilden fångas i patientresorna som i sin tur mappas mot verksamhetsförmågor och formuleras i 
form av krav på korrekt och tillgänglig information samt dess behandling.  Den tekniska målarkitekturen 
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identifierar IT-förmågor som stödjer verksamhetsutvecklingen genom flexibilitet via konfiguration av 
standardsystem. När inte systemens standardutveckling och konfiguration räcker till för att möta 
specifika verksamhetsbehov sker applikationsutveckling på plattformar kända på marknaden. 

Ta fram övergripande handlingsplan för hur målarkitekturen etableras stegvis via så kallade 
transitionsarkitekturer (kombination av övergångslösningar och delmål). Dessa kan användas som 
beslutsunderlag och underlätta beredningsprocessen i respektive regions projektportföljer. 
 
Ytterligare fördjupningsområden har fångats under arbetet med de olika uppdragen samt vid kontroll av 
målarkitekturen mot patientscenarierna. Dessa fördjupningsområden presenteras nedan med förslag på 
nästa steg. 

• Verksamhet 
• Programmet 3RFvm behöver implementera ledningssystem för informationssäkerhet 

inom sitt ansvarsområde, dvs. i programmet och dess processer 
 Genomföra workshops med en informationssäkerhetsdialog och översiktlig 

riskbedömning kopplat till flera scenarion 
 Använd den metod och det metodstöd som tillämpas inom SLL för systematiskt 

informationsarbete inom programmet 
 

• Genomföra en kvalitetssäkring av verksamhetsprinciperna och förankra dessa mot 
befintliga digitaliseringsprinciper inom VGR och SLL. Koppla ihop verksamhetsprinciper 
med informatik och teknikprinciper och skapa tydlighet i styrning och beroende kring 
principer. 

 
• Den landsstingskommunala samverkansarkitekturen behöver detaljeras genom: 

• att tillsammans med SKL starta ett arbete med att ta fram nationella överenskommelser 
och ramverk 

• att med bakgrund av 3RFvms patientscenarioarbete starta ett gemensamt arbete med 
att beskriva motiv för förändring av regelverk och lagstiftning, där lagstiftningen utgör 
ett hinder, för hantering med nationella aktörer 

• att starta ett gemensamt arbete kring välfärdsteknik, inklusive hjälpmedel 
• att starta ett gemensamt arbete kring informationssäkerhet 
• att kommunerna gör en behovsbeskrivning kring informatik samt validerar modellen 

som upprättats i 3RFvm-uppdraget Referensinformationsmodell och därefter deltar i det 
fortsatta arbetet 

 
• Etablera gemensam informationsstruktur genom att: 

• vidareutveckla 3RFVM referensinformationsmodell i nära samarbete med 
Socialstyrelsen och SKL 

• tillämpa 3RFVM referensinformationsmodell tillsammans med etableringen av 
Gemensam Informationsplattform 

• slå ihop informatik- och masterdatauppdragen och ta fram referensarkitektur för MDM 
samt kravskrivningar för konsumtion av masterdata. Komplettera med masterdata för 
“person” tillsammans med uppdraget Id och Åtkomst 

• kvalitetssäkra informatikprinciperna och koppla till verksamhetsprinciper 
• ta fram nulägebeskrivning på informationsflöde mellan olika vårdsystem och dess 

integrationer 
 
 

• Den tekniska arkitekturen behöver kompletteras inom flera områden där följande aktiviteter 
rekommenderas: 

o starta nytt uppdrag för att utreda och beskrivna målarkitekturen webb- och mobil 
applikationsplattform i en sammanhållen referensarkitektur. (utveckling, 
distribution(channel mngt), hantering, monitorering, säkerhet, lagring, integration (t ex. 
externt API lager). Genomför POC och utvärdera resultat. 
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o starta nytt uppdrag för att beskriva målarkitektur för BI och analysverktyg (inkl processer 
och governance) 

o starta nytt uppdrag för att ta fram strategi och referensarkitektur för 
leverantörsoberoende lagring som tar höjd för verksamhetsbehoven avseende 
informationstillgång och kontinuitet 

o starta samverkan kring hur Gemensam Informationsplattform kan etableras och 
genomför ett par ”Proof of Concept” för två informationsflöden genom plattformen. 

o starta nytt uppdrag kring portalfunktionalitet avseende lokala, regionala och nationella 
tjänster i samverkan med SKL 

o den tekniska infrastrukturarkitekturen behöver fördjupas ytterligare och riktlinjerna från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska analyseras för att linjeras 
med infrastrukturens utveckling 

o kvalitetssäkra teknikprinciperna (koppla till informatik- och verksamhetsprinciper) 
 

Förvaltning av Målarkitektur 2.0 
Dokumentet bör förvaltas av en 3RFvm–gemensam arkitekturgruppering med regional representation 
från, verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, teknikarkitektur och säkerhetsarkitektur. 
Dokumentet kan delas i tre dokument i målarkitektur, principer och standarder med dess relationer 
baserat på den kartläggning som gjordes i StandIN-projektet och 3H3R. 
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