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Helen Broberg
• Informatikarkitekt Region Skåne

• Avdelning för Digitalisering och IT, Enheten för Arkitektur

• Deltagit  i standardiseringen sedan mitten av 90-talet
– SIS

– CEN

– ISO

– HL7



Innehåll
• Ingående standarder

• Syfte och mål

• Beskrivning av arbetet med exempel

• Status 



Contsys 
ISO 13940:2015 Health informatics -- System 
of concepts to support continuity of care

• Process- och begreppsmodeller

• Omfattar ”healthcare”

www.Contsys.org

https://enav.sis.se/sv/Standard/?std=STD-8018653

http://www.contsys.org/
https://enav.sis.se/sv/Standard/?std=STD-8018653


13606-3
ISO EN 13606 Health informatics - Electronic 
Health Record Communication

• Strukturera och kommunicera 
”journalinformation”

• 5 delar

• Nytt kapitel i del 3 : Kliniska referens-
informationsstrukturer (CRIS)

• Konkretisering av begrepp i Contsys 



HL7 FHIR
HL7 FHIR Fast Healthcare 
Interoperability Resources

• Kommunikation av hälso- och 
sjukvårdsinformation

• Resurser

• 80/20- regel

• R4 (första normativa resurserna)

https://www.hl7.org/fhir/index.html



Från verksamhetens krav till 
teknisk implementation

Verksamhetsarkitektur
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Lösningsarkitektur
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Från verksamhetens krav till 
teknisk implementation

ISO Contsys

ISO 13606-3

HL7 FHIR resurser

HL7 FHIR XML, JSON mm



Problem

Exempel:

FHIR Observation

FHIR Clinical Impression

FHIR Condition

FHIR Goal

FHIR Procedure

FHIR Careplan
CC BY-SA

Utredande aktiviteter 

Utvärdera utfall 
utredande aktiviteter

Exempel:

Observerade hälsotillstånd

Potentiella hälsotillstånd

Planerade aktiviteter 

Vårdplan

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Förslag
• Ge HL7 FHIR resurserna en

begreppsmässig grund (Contsys)

• Harmonisera HL7 FHIR 
resurserna med referens-
informationstrukturerna (CRIS) i 
13606-3



Aktiviteter

1: Begreppsmappning FHIR resurs - Contsys begrepp

2: Identifiera saknade FHIR resurser

3: Attributsmappning FHIR resurs - 13606-3 CRIS

4: Skapa profiler, extensioner och förslag på nya resurser

5: Skapa riktlinjer för implementation

Baserat på erfarenhet och exempel från StandIn3, se rapport bilaga E och F  SKLs webbplats
StandIn3 - Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet

https://skl.se/download/18.4fb1868016ac3ad3e029be9/1558083047323/Slutrapport StandIN3 ver_1_0 tot.pdf


Aktiviteter

1: Begreppsmappning FHIR resurs - Contsys begrepp

2: Identifiera saknade FHIR resurser

3: Attributsmappning FHIR resurs - 13606-3 CRIS

4: Skapa profiler, extensioner och förslag på nya resurser

5: Skapa riktlinjer för implementation



Begreppsmappning Hälsotillstånd

Minst 4 FHIR resurser som är 
relaterade till Hälsotillstånd:

• Observation

• Condition

• Clinical Impression

• Goal

Hälsotillstånd

Observerat 
hälsotillstånd

Professionellt 
bedömt 

hälsotillstånd Risktillstånd

Måltillstånd

Resulterande 
hälsotillstånd

Förmodat 
tillstånd

Prognos 
tillstånd

Potentiellt  
hälsotillstånd

Contsys: ”observerad eller potentiellt observerbar aspekt av 
hälsostatus vid en given tidpunkt”



FHIR observation

• FHIR Observation
– som ”mätningar och enskilda/enkla påståenden/slutsatser som gjorts om en patient, 

medicinteknisk utrustning eller annat subjekt”. 

• Contsys Resulterande hälsotillstånd
– observerat hälsotillstånd som representerar ett hälsostatusutfall 

– Resultat av en vårdprocess, resultat av vårdaktivitet. 

Begreppsmässig samstämmighet



FHIR Condition

• FHIR Condition
– Ett kliniskt tillstånd, problem, diagnos eller annan förekomst/händelse, 

situation, angelägenhet eller kliniskt begrepp som betraktas som ett 
bekymmer/orsak till oro”.

• Contsys Observerat hälsotillstånd
– hälsotillstånd som observerats av en hälso- och sjukvårdsaktör 

Beskrivningarna överlappar - innebörden av observation – ett värde (observation) bör oftast handla om ett 
kliniskt tillstånd (condition). En situation eller en händelse är svår att kategorisera som ett kliniskt tillstånd. 
Sannolikt hänförs den breda beskrivningen av ”condition” till att omfatta allt som kan sättas upp i en 
”problem list” för en patient – där även en situation eller en händelse kan passa in.



Aktiviteter

1: Begreppsmappning FHIR resurs - Contsys begrepp

2: Identifiera saknade FHIR resurser

3: Attributsmappning FHIR resurs - 13606-3 CRIS

4: Skapa profiler, extensioner och förslag på nya resurser

5: Skapa riktlinjer för implementation



Identifiera saknade FHIR resurser

OBS detta är en illustration

X

X

X

X
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13606-3 CRIS Hälsotillstånd
Healthcondition {1..1} Observed condition

Professionaly 
assessed ResultantCondition Risk Condition Target condition Prognostic condition

health condition id {0..*} X X X X X X

health state aspect 
category {0..1} X X X X X X

health condition type {1..1} Observed condition
Professionaly 

assessed Resultant condition Risk Condition Target condition Prognostic condition

health condition category {0..1} X X X X X X

health condition code {0..*} X X X X X X

clinical context {0..*} X X X X X X

health problem {0..1} X

identified by {0..*} X X X X X X

device {0..*} X X X X X X

health condition period {0..*} X X X X X X

condition verification 
status {0..*} X X X X X

body site {0..*} X X X X X X

pathological process {0..*} X

serverity of abnormallity {0..1} X

clinical course {0..*} X

impact on healthcare state {0..*} X

association {0..*} X X X X X X

value specification {0..*} X X X X X X

code {0..1} X X X X X X

value {0..1} X X X X X X

comment value {0..*} X X X X X X

interpretation {0..1} X X X X X X

referenence range {0..*} X

data absent reason {0..1} X X X X X X



Mappning CRIS – FHIR resurser 
Attribut Beskrivning och kommentarer Observation Condtion

Clinical 
Impression

Goal

hälsotillstånd id Unik identifierare för instansen av hälsotillståndet. 

Möjliggör att tillståndet är urskiljbart och kan 

refereras till.  

identifier identifier identifier identifier

patient Detta attribut är hämtat från relationen mellan 

patient och hälso- och sjukvårdsangelägenhet.  

Identifierar patienten som tillståndet är kopplat till. 

subject subject subject subject

aspekt av 

hälsostatus 

kategori 

Kod för den aspekt av ett hälsostatus som ingår i 

hälsotillståndet såsom det definieras enligt 

hälsokomponenterna i ICF.

saknas saknas saknas saknas

hälsotillstånd typ Kod för typen av hälsotillstånd. Typer av 

hälsotillstånd är samtliga specialiseringar av det 

”abstrakta” begreppet ”hälsotillstånd” i ISO 13940. 

Indirekt 
resulterande 
hälsotillstånd/ 
saknas

saknas saknas Indirekt 
måltillstånd
/ saknas

hälsotillstånd 

kategori 

Kod för kategorin av tillstånd. N/A category N/A category



Aktiviteter

1: Begreppsmappning FHIR resurs - Contsys begrepp

2: Identifiera saknade FHIR resurser

3: Attributsmappning FHIR resurs - 13606-3 CRIS

4: Skapa profiler, extensioner och förslag på nya resurser

5: Skapa riktlinjer för implementation



Exempel
Profil Observation:
Resulterande hälsotillstånd Ny resurs: Bedömning inom Hälso- och sjukvård

https://simplifier.net/standin3

https://simplifier.net/standin3
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Riktlinjer för implementation
CRIS element FHIR observation

Patient Identifies the subject of care/patient who the 

health condition is associated with. 

Subject

health condition 

type

Code for the type of health condition. Types of 

health conditions are all specializations of the 

abstract concept “health condition” in ISO 

13940 (see introduction to this reference 

information structure). 

Extension:  https://simplifier.net/standin3/healthcondtiontype

health state aspect 

category

Code for the aspect of health state included in 

the health condition as defined by the health 

components in ICF. The category can be 

specified by the four position code in ICF i.e. the 

body function ”heart functions ICF b410”

Extension: 

https://simplifier.net/Standin3/HealthStateAspect/~overview

Context identifier Specifies clinical and/or administrative context, 

e.g. which clinical process concern and which 

step in the clinical process the health condition 

relates to.

Element added to observation.context: 
Clinical process type
Clinical process phase
Clinical process phase iteration
clinical process concern id

https://simplifier.net/standin3/healthcondtiontype
https://simplifier.net/Standin3/HealthStateAspect/~overview


Nuläge HL7 Project Scope Statmemt

• PSS ISO 13606-3/FHIR Implementation Guide. 
– Sponsoring WG: Electronic Health Record Work Group (190129)

– Steering Division of Primary Sponsor WG (190222)

– ARB (Architectural Review Board) and Steering Division (TBD)

– Technical Steering Committee (TBD)

https://confluence.hl7.org/x/GJ5tAg
(Datum)=Beslutsdatum

https://confluence.hl7.org/x/GJ5tAg


Nuläge ISO
• Resolution på ISO TC215 möte april 2019

2019 – 17: Regarding a new proposal on ISO Guidelines for implementation of HL7/FHIR based 
on ISO 13940 and ISO 13606-3
ISO/TC215 agrees to add ISO/PWI ISO Guidelines for implementation of HL7/FHIR based on ISO 
13940 and ISO 13606-3 being added to the WG1 program. This document will be developed as a 

Technical report, ISO/TR with Ms. Helen Broberg and Mr. Dipak Kalra as project lead.

• Till nästa ISO TC215 möte november 2019
– ISO/PWI TR 24305 

– Förslag på projektbeskrivning inkl utkast på leveranser

– Skickas för omröstning



Leverabler
• Riktlinjer för implementation

– Begreppsmappning: FHIR resurser - Contsys

– Mappningstabeller: 13606-3 CRIS – FHIR resurser

• FHIR 
– Begreppsbeskrivningar 

– Profiler och extensioner

– Förslag på nya resurser och förändringar i existerande resurser 

• Förslag på förändringar i Contsys och 13606-3 CRIS



Exempel FHIR Observation
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– Begreppsbeskrivningar 

– Profiler och extensioner
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Summering
• Från verksamhetens krav till teknisk implementation 

• Ge HL7 FHIR resurserna en begreppsmässig grund (Contsys)

• Harmonisera HL7 FHIR resurserna med referens-
informationsstrukturerna (CRIS) i 13606-3



Tack för visat intresse!


