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Dagens problem

 Idag har vi svårigheter att

 Sammanställa information från olika källor, ex vårdgivare 

 Jämföra information från olika källor

 Kommunicera information mellan olika källor, ex system

 Konvertera information, dvs manuellt tolka informationen till ex kvalitetsregister

 Informationens betydelse kan gå förlorad

 Vi saknar interoperabilitet!

 Med interoperabilitet avses att informationen ska vara så enhetligt strukturerad, 

att den är entydig och kan förstås på samma sätt av alla inblandade aktörer som 

har behov av informationen



Vad är det som påverkar?

 Önskemål/krav från kommunicerande parter

 Beställare

 Myndigheter

 Politiker

 Kvalitetsregister

 Integratörer

 Olika professioner och specialiteter

 De system vi använder



Perspektiv

Verksamhetsledning

Informationshantering

Tekniska lösningar

Verksamhetsledning

Informationshantering

Tekniska lösningar

Region A Region B



Problemets komplexitet

 Politik

 Otydligt ansvar - avsaknad av styrning

 Självbestämmande - regionala initiativ

 Bristande kompetens

 Kulturkrockar - fackområden



StandIN3 - ett steg på vägen

 Ramverk av standarder

 StandIN1, StandIN2

 Varför behöver vi ett ramverk av standarder?

 Det räcker inte med bara standarder

 Principer = regler, riktlinjer och rekommendationer

 Hur underlättar det?

 Vi behöver göra lika – annars är det inte standard

 Samarbete mot ett gemensamt mål



Projektet

 Vad har projektet gjort och vad leder det till?

 Provat att använda standarder för specifika användningsfall

 Samlat ihop diskussioner om

 Ändamålsenlighet 

 Strategi för interoperabilitet

 Förvaltning

 Samordning



Användningsfall

 Levnadsvanor – information om patientens levnadsvanor

 Analys av informationsmängd gentemot vald standard

 Överföra information från ett system till ett annat med hjälp av standard

 Levnadsvanor – process, begrepp och information

 Analys av process gentemot vald standard

 Analys av begrepp gentemot vald standard

 Analys av informationsmängd gentemot vald standard

 Överföra information från ett system till ett annat med hjälp av standard

Vårdprocess

Levnadsvanor



Omfattning

Contsys / 13606-3

openEHR

NI

Process Begrepp Information System/

verktyg

Kommunikation

FHIR

Gen

Gen



Huvuddragen

NI FHIR

Contsys/
13606-3

openEHR

FHIR

FHIR



Utfall

 openEHR

 Testat internationellt samarbete med 
openEHR

 Internationellt redan genomfört arbete 
höll god kvalitet

 Contsys/13606-3

 Gjort ett grundjobb för användning av 
Contsys/13606-3

 Kan generaliseras till övriga processer

 NI

 NI upplevdes som generell 

 Egna specialiseringar behövs

 Pekar på ett tydligt behov av förvaltning 
av tillämpningar

 Vilket inte bara gäller tillämpningar av NI

 FHIR

 Inte helt enkelt att hantera projektets 
informationsmängd

 Krävde mappning mot flera olika klasser 
och vissa omtolkningar

 Om FHIR inte får styra 
informationsmodellen, kräver sådant 
arbete mycket jobb – följt av förvaltning

 Teknik

 Ett enklare test av en teknisk lösning, 
som kan förenkla övergång till nya 
system genom att simulera de nya 
systemens informationsmodeller i ett 
integrationsskikt, genomfördes inom 
projektet

 Generellt

 Tydliga anvisningar och guider krävs för 
en rimligt likartad tillämpning av 
respektive standard



Resonemang

 Införa och genomföra tar lång tid

 och vi måste göra saker på vägen

 Vikten av att arbeta strategiskt

 Om alla bara arbetar kortsiktigt får vi aldrig det långsiktiga arbetet ”på plats” 

vilket innebär att vi kontinuerligt missar målet

 Svårigheten att skapa de ”teoretiska” förutsättningarna i 

t ex arkitektur 

 och att samtidigt få utveckling att hända i befintliga system



Resonemang fortsättning

 Att inte bara anta ett tekniskt 
eller semantiskt perspektiv på 
informationen utan också att 
den är ändamålsenlig – rätt för 
sitt syfte

 I projektet analyserades två 
standarder – en nationell och en 
internationell – som båda 
hanterar process och begrepp 
inom området. Resultatet kan 
föranleda nya beslut eller 
inriktningsförändringar på 
nationell nivå

 Det känns rimligt att försöka skapa 
förutsättningar så att inte samma 
arbetsinsats behöver upprepas i 
varje systemförvaltning, för att 
stötta processer som i grunden är 
likadana. Då behövs ett 
standardiserat sätt för att kunna 
utbyta och återanvända sådana 
arbetsinsatser

 Diskussioner i projektet ledde fram 
till att förutsättningar för 
standardisering behöver uttryckas 
explicit – tydliga uppdrag och 
ansvar
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Rekommendationer

 Utgå från vårdverksamhetens villkor och förutsättningar

 Fokusera på att standardisera och strukturera indata

 Långsiktighet som grund även för kortsiktighet

 Etablera en nationell arkitektur baserat på ett ramverk 

 Använd internationella standarder och delta aktivt standardiseringsarbetet

 Utveckla och förvalta tillämpningar i samverkan



Rekommendationer
 Nationellt

 Nationell arkitektur

 Nationell referensmodell inkl process, begrepp och information

 Delta i internationellt standardarbete

 Utbildning

 Regioner emellan

 Samordna ofta förekommande informationsmängder 

 Lokalt

 Analysera för ändamålsenlighet

 Standardisera indata

 Vid upphandling ta höjd för internationella standarder



Rapport

Googla ”skl standin3”


