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Vad är eHälsomyndigheten?



Om eHälsomyndigheten
• Myndighet under Socialdepartementet med verksamhet på två 

orter: Kalmar och Stockholm

• Inrättades 2014

Vad gör eHälsomyndigheten?

• Samordnar regeringens satsningar på e-hälsa

• Lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige

• Ansvarar för den nationella läkemedelsstatistiken

• Utvecklar Nationella läkemedelslistan

• Utvecklar system med externa API:er



Vad är Nationella 
läkemedelslistan?



En samlad källa till information om 
en patients läkemedelsbehandlingar

• Patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och 

andra varor

• Vården, omsorgen, apoteken och patienten själv får 

tillgång till samma information

• Registret ger en bild av patientens läkemedels-

behandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats 

eller hämtat ut sina läkemedel

• Gäller från 1 juni 2020

• Vård- och apotekssystem integrerar via API:er



Vad är FHIR?



FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources

• Framtagen av standardiseringsorganisationen HL7

• Syfte att underlätta integration och interoperabilitet mellan system 

inom e-hälsa

• Ramverk innehållande

• Definierade informationsobjekt i form av ca 150 resurser

• Utrymme för anpassning, sk profilering

• Dokumentation

• Referensimplementationer och verktyg



Varför FHIR?

• Internationell öppen standard

• Informationsutbyte över organisationsgränser

• Stödja de behov som finns på eHälsomyndigheten och i NLL

• Stödja återanvändning

• God och ökande användningsgrad

• Aktuell och vidareutvecklas 

• Framtidssäker



FHIR – vad får man?
• Byggblock i form av ”resurser”. Datatyper med begrepp, 

informationsstruktur, möjlighet att koppla på kodverk

• Mekanismer och verktyg för anpassningar av resurserna

• Råd och stöd för tex valideringstekniker, versionshantering

• Stipulerar ingen teknik, dvs att det är fritt att använda REST eller 

Web Service, json eller xml (dock: grundtänk i REST)

• Stipulerar inga säkerhetstekniker, tillhandahåller byggblock

• Stipulerar inga processer



Vad innebär FHIR för 
Nationella läkemedelslistan?



Exempel på FHIR-resurser för 
Nationella läkemedelslistan
• Patient

• Practitioner (personal, tex förskrivare)

• MedicationRequest (förskrivning)

• MedicationDispense (uttag)

• Consent (samtycke)



Profilering - anpassning
• Peka ut vilka attribut som vi vill använda

• Utöka där det behövs

• Begränsa där det behövs

• Peka ut kodverk

• Valideringsregler

• Mappning mot svenska begrepp



Exempel: Patient FHIR



Exempel: Patient NLL



Implementationsguide för Nationella läkemedelslistan: 

https://simplifier.net/guide/swedishnationalmedicationlist

https://simplifier.net/guide/swedishnationalmedicationlist/


Dokumentation
• Standardens dokumentation

• http://hl7.org/fhir/

• Nationella läkemedelslistans profiler

• https://simplifier.net/SwedishNationalMedicationList/

• Implementationsguide för Nationella läkemedelslistan

• https://simplifier.net/guide/swedishnationalmedicationlist/

http://hl7.org/fhir/
https://simplifier.net/SwedishNationalMedicationList/
https://simplifier.net/guide/swedishnationalmedicationlist/


Framtid

• eHälsomyndighetens övriga tjänster

• Återanvändning av profiler

• Effekter av att använda FHIR

• “Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta 

gemensamma nationella specifikationer, 

Diarienummer: S2019/01521/FS” 



Tack


