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Dagens läge..

• varje system har ofta sin lösning 

• varje vårdgivare har ofta sin lösning 

• varje vårdenhet har ofta sin lösning 
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Tekniska format historiskt och framtid

2019-05-22

HISA

GPIC

HL7v3

EN13606

OpenEHR

HL7v3 
Green CDA

FHIR

IHE profiler

HISA3

EN13606 v2

OpenE
HR



Information är en reell resurs för ett samälle och måste bli värderad 
och hanterad därefter

I organisationernas processer 

produceras data och 

information men processer 

förändras över tiden

• Bilden visar att patientinformation lever 
mycket längre än processer, applikationer 
och IT-system som hanterar den.

• Kommersiella applikationer, tjänster, 
leverantörsspecifika system och 
plattformar som hanterar och lagrar 
samhällets data och information förändras 
över tiden i allt snabbare takt

• Informationsteknologier, infrastrukturer, 
mjukvaru- och säkerhetslösningar som 
hanterar, transporterar och ansluter 
digitala lösningar för åtkomst, för att dela 
data och information förändras i allt 
snabbare takt

Peder Blomqvist - Vinnova



Hur kan man lösa detta då?



Referenser

Bedöma behov
av åtgärder

Ta emot 
vårdbegäran

Bedöma behov 
av utredning

Utreda

Åtgärda Följa upp
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Återanvända goda exempel 
- Fokusera på behov och innehåll
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Nationella informationsmängder



Kan man återanvända information i flera syften?



Dödsintyg



Uppmärksamhetsinformation



Vad som dokumenteras i journalen

Exempelvis operation:
Insättning av implantat
Uttag av implantat

Vad som kan efterfrågas

• Uppmärksamhetsinformation:
Förekomst av implantat hos 
patienten 

• Dödsintyg:
Har patienten ett explosivt 
implantat?

”Regler”

Sök efter och bearbetar
- observationer 
- ICD-urval
- Snomed-urval
- status utförd

Besvaras med 
hjälp av

Appliceras på



Dokumentera om patienten har 
implantat



Hur går vi från referensmodell till nationella informationsmängder ?



Nationella tillämpningar

Regionala eller lokala tillämpningar

Nationella informationsmängder

Kommunikationsformat

Referensmodeller



Referensmodeller

Bedöma behov
av åtgärder

Ta emot 
vårdbegäran

Bedöma behov 
av utredning

Utreda

Åtgärda Följa upp



Nationellainformationsmängder

 Med utgångspunkt ifrån nationellt identifierade behov framtagna beskrivningar av vad 
som skall dokumenteras kring en avgränsad informationsmängd. 

 Syftet med detta är att strukturellt förbättra dokumentationen, möjliggöra 
återanvändningen av patientinformation och undvika dubbeldokumentation.

 Vi vill exempelvis att ett blodtryck ska beskrivas och dokumenteras på samma sätt 
oberoende av system och standard. Vi har därav tagit fram urval ur Snomed CT och använt 
NIs struktur för att arbeta fram nationella informationsmängder. 

Vilken information dokumenterar 
vi?



Nationellatillämpningar

 Beskriver hur information om en specifik företeelse ska struktureras enligt en på förhand 
fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal och tillhörande relationer. 

 En tillämpad modell skapar därmed förutsättningar för semantisk interoperabilitet. 

 Exempel är den tillämpade modellen som beskriver den på förhand fastställda strukturen för 
dödsorsaksintyget. 

Baseras på



Cigarettförbrukning



Kroppstemperatur



Blodtryck



Kroppsvikt



Smärtförnimmelse



Hur kan detta skapa innovation?



20xx-xx-xx

Nationella 
informationsmängder 

Tekniskt utbyte Innovation



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


