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Agenda
• Vad sa vi förra året

• Vad har hänt sedan dess
– TK334 AG 8 Appar

• Vad görs framåt
– CEN Technical Specification

– ISO Technical Specification



Kvalitetssäkring av hälsoappar
• PAS 277:2015 Health and wellness apps – Quality criteria across the life cycle –

Code of practice

• Kvalitetssäkra hälsoappar enligt PAS 277
– Copy, paste, translate

• Samverka nationellt
– SIS och TK334 Hälso- och sjukvårdsinformatik har bildat arbetsgrupp AG 8 Appar
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SIS TK 334 AG 8 Appar - Scope
• Arbetsgruppen ska med utgångspunkt från ett väl förankrat nationellt 

engagemang aktivt följa och påverka arbetet inom ISO/TC 215 och CEN/TC 
251 och dess arbetsgrupper. 

• Arbetsgruppen ska verka för ett brett deltagande och därmed ta vara på 
den kunskap och kompetens som finns inom området nationellt

• Viktiga aktörer ska identifieras och informeras om arbetsgruppens arbete

• Målet med arbetet är att utveckla standarder som ger patient-och 
hälsoekonomiskt trygga appar för en patientsäker vård- och omsorg.



Vad har vi gjort
• AG 8 Appar startmöte 2018-05-18

– Ta fram svensk vägledning

– Om EU projekt: bilda svensk spegelgrupp, bidra med våra resultat

– 8 arbetsmöten, omväxlande fysiska/telekonferens

• GAP analys av PAS 277: 
– Vilka relevanta standards och processer skall inkluderas?

– Vilka regelverk är relevanta?

– Vilka definitioner skall användas?

– Vad ska bort, läggas till, ändras?



Standards
• IEC 82304, IEC 62304, ISO 14971, ISO 62366, ISO 27000

– SW Lifecycle process

– Verification and validation enligt V modellen

– SW development and maintenance

– Change management

– Risk management

– Usability engineering

– Information security management

– Privacy by design 



Regelverk

• Regelverk för & kontroll och tillsyn av produktsäkerhet (PSL)

• Regelverk för & kontroll och tillsyn av informationssäkerhet 

och integritetsskydd (GDPR)

• Regelverk för medicintekniska produkter (MDR)



Nuläge
• Bildat svensk spegelgrupp till CEN/TC 251 Health informatics

• Registrerat 5 experter från Sverige

• Bidragit med följande dokument:
– Processes to consider for inclusion

– Definitions

– Comparison 82304/62304 and PAS277

– Comments to PAS 277:2015, 2019-03-07  (9pages)



Exempel definitioner
Proposed definitions of Health and wellness app

1.“app used in the health sector that can have an impact on the 
health and healthcare of a subject of care” (ISO/TR 
17791:2013(en)) 

2.”app intended to be used specifically for managing, 
maintaining or improving health of individual persons, or the 
delivery of care” (ISO/TS 20405:2018(en))



Gråzon hälsoapp - medicinteknik



Vad görs framåt
• Europeiskt standardiseringsarbete 

inom CEN/TC 251 på uppdrag av 
EU- kommissionen

• Uppstart april 2019 i Göteborg

• Aktivt svenskt deltagande- SIS/TK 
334 AG 8 Appar



Tidsplan
• Första underlag för kommentarer (efter 6 månader)

• DTS, Draft Technical Specification(efter 12 månader)

• Beslut om DTS Ballot comments (16 månader)

• Publicerat CEN/TS årsskiftet 2020/2021 (ca 18 månader efter 
start)



CEN/TS Technical Specification
• Normativt dokument, publiceras på engelska, franska och 

tyska

• Standardliknande innehåll

• Kan göras om till EN, europeisk standard

• Översyn var tredje år eller vid behov



Utmaningar
• Olika länder har olika lagar, regler etc.

• Avsaknad av rätt expertis? 

• Konsensusprincipen? 

• Tidspress?



Styrkor
• Överenskommelse inom Europa och ev. globalt

• Svensk spegelgrupp med bred representation och engagerade 
experter

• Standardisering inom SIS, CEN och ISO, en väl etablerad 
metod för internationella överenskommelser

• Öppet för olika intressenter att påverka



Syfte och omfattning
• Vägledning åt apputvecklare och att säkerställa att appar

håller god kvalitet och är tillförlitliga att använda.

• Omfattar hela appens livscykel- från utveckling, genom 
testning, valdering, riskhantering, produktuppföljning och tills 
att appen helt avlägsnas från marknaden



BSI PAS 277 Health and Wellness Apps –
Quality criteria across the life cycle –

Code of Practice
Pulicerades 2015

• Framtagen för att användas i UK

• Har blivit väl mottagen 

• Bygger på EN 62304 Livscykelprocesser för programvara, har 
samma struktur som EN 62304



Deltagande länder

• Sverige

• Italien

• Storbritannien

• Tyskland

• Nederländerna

• Finland



Deltagande organisationer/ företag

• Aleris X AB

• CompuGroup

• Cross Technology

• E-hälsomyndigheten

• Evry

• Funktionsrätt Sverige

• Kalmar Läns Landsting

• KTH Huddinge

• Konsumentverket

• Läkemedelsverket

• Permobil

• Region Värmland

• Symbioteq Kvalitet

• Telia Sverige

• To be To do

• Umeå Universitet



Globalt arbete

• Som förslag att ta fram det som en EN ISO, CEN lead under Vienna
Agreement

• Samarbete med ISO/TC 215/JWG 7 -
Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG: Safe, effective and secure health 
software and health IT systems, including those incorporating medical 
devices

Del 2 i  EN 82304 serien - Programvara för hälsoapplikationer - Del 2: Health 
and wellness apps--Quality criteria across the life cycle--Code of Practice.



Summering
• Kvalitetskrav för hälsoappar tydliggörs

• Gränsdragning mot medicinteknik markeras

• Harmonisering inom EU, ev. globalt

• Möjligt för alla intressenter att delta och påverka


