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1. Sammanfattning  
Denna förstudie har sitt ursprung i Socialstyrelsens (SoS) publikation från juni 2015 avseende 
”Screening för livmoderhalscancer, Rekommendation och bedömningsunderlag”. Som en följd 
av Socialstyrelsens rekommendation har ”Regionala cancercentrum i samverkan” tagit fram ett 
nationellt vårdprogram som nu ska fastställas. Utifrån de bägge dokumenten framgår att 
landsting/regionernas dataadministrativa stödsystem behöver utvecklas för att kunna uppfylla de 
nya kraven. 
Med begreppet screening avses en systematisk undersökning av kvinnor för att identifiera 
kvinnor med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Screening av kvinnor som 
bedöms ingå i en riskgrupp för framtida ohälsa omfattas också av screeningprocessen.  
Denna rapport ska vara ett beslutsunderlag för att utifrån screeningverksamhetens behov utreda 
möjliga it-lösningar, it-stödsystem och it-arkitektur. Ur ett it-perspektiv ska man kunna  

1. bedöma möjligheterna för en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet avseende 
screeningverksamhet för livmoderhalscancer oberoende av utförande vårdgivare 

2. identifiera kommande steg avseende it-stöd för kallelsesystem för screeningverksamhet 
avseende livmodercancer (kallelse, besök, provtagning, analys, svarshantering och 
uppföljande undersökningar) 

Förstudiens resultat och rekommendationer bygger dels studier av rapporter och källor på 
Internet (se bil. A), dels ett antal intervjuer och arbetsmöten fokuserat på 

• arbetsprocesser för screeningverksamhet  
• att göra tekniska bedömningar av samt arkitektur för it-stöd avseende ovanstående  
• att föreslå hur förvaltning och vidareutveckling av it-stödet bör genomföras 
• granskningar och avstämningar av rapportens innehåll med beställare 

Ett frågeformulär (se bil. B) har också skickats ut till processledare/lokalt ansvarig för att 
kartlägg hur man på landstings- och regionnivå arbetar med screeningprocessen samt hur och 
vilka it-stöd som används. 

Socialstyrelsens rekommendationer från 2015 jämfört med tidigare riktlinjer skiljer sig bland 
annat på det sättet att primär screeningmetod byts från cytologi till HPV-test. Bedömningar 
avseende HPV och ”risk för framtida ohälsa” kommer att baseras på det senaste tagna provet 
tillsammans med resultatet av tidigare prov som tagits cirka tre år tillbaka i tiden. 
Rekommendationerna, det nya vårdprogrammet och det fria vårdvalet över landstings- och 
regionsgränser ställer, var för sig och i kombination, nya krav på processen för screening med 
vidhängande it-stöd. Därför krävs information tillgänglig om bägge proven vid 
ställningstagande om ”risk för ohälsa”. Tillgång till historisk information om tidigare 
provtagningar ger också fler möjligheter till en förbättrad och effektivare screeningprocess. 

Under arbetet med att hitta förslag till it-arkitekturer har olika behov och krav blivit synliga: 
1. Åtkomst av information direkt kopplat till screeningprocessen o vårdprogrammet. 
2. Organisatorisk samarbete avseende screeningverksamhet, exempelvis samverkan 

mellan landsting/regioner för kallelsehantering som kan ge ”stordriftsfördelar”. 
3. Stöd till verksamheten i vardagen, exempelvis tillgång till information för att 

effektivisera mötet och samspelet mellan vårdgivare och kvinna. 
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4. It-arkitektur, krav på standardlösningar (it-arkitektur) för it-stöd som ska samverka på 
nationell nivå. 

Förstudien utgångspunkt är att beskriva it-arkitekturer som möter alla behoven. Förstudien 
bygger på att informationsteknologi ska användas för att möta verksamhetens både nuvarande 
och kommande behov. 

Förstudiens kartläggning av nuläge har lett fram till att föreslå och beskriva tre principiella 
alternativa it-arkitekturer för att tillgängliggöra information som är nödvändig för fullgöra 
screeningprocessen inom det nya vårdprogrammet: 

1. SKL och landsting/regioners standard – Arkitektur som fullt ut baseras på den 
nationella Tjänsteplattformen och som sker enligt nationellt regelverk 

2. SKL och landsting/regioners standard där VGR-lösning med Processregistret, 
Cytburken anpassas till denna standard 

3. VGR-lösning med Processregistret, Cytburken, som vårdsystem utan följsamhet till 
SKLs och landsting/regioners standard 

Förstudiens resultat och förslag har efter samråd med beställaren utgått från kriterierna: 

• En arkitektur som ger en tillförlitlig process för att dela information enligt lagar och 
förordningar. 

• Bästa arkitektur för att stödja verksamheterna i landstingen för att införa och 
vidareutveckla it-stödet för det nya vårdprogrammet.  

Utifrån ovanstående kriterier rekommenderar förstudie att SKL och landsting/regioners standard 
ska användas. Motiven är: 

• Tjänsteplattformskonceptet är etablerat i alla landsting/regioner. 
• Tjänsteplattformen erbjuder den mest skalbara lösningen med utvecklingspotential. 
• Det finns etablerade stöd- och förvaltnings-organisationer för alla i lösningen ingående 

delar. 
• Lösningen är förberedd för flera typer av integrationer mellan olika aktörer, t ex mellan 

olika landsting/regioner nationellt, mellan vården och myndigheter, mellan vården och 
invånare/patienter, m m.  

• Ökar förutsättningarna för ”it som möjliggörare”.  Informationen blir tillgänglig för 
användning i många nya sammanhang, t ex för mobila applikationer både internt i 
vården och för extern för enskild åtkomst, samt för framtida utveckling. 

Förstudien rekommenderar att SKL och landsting/regioners standard ska användas enligt 
alternativ 1, där förstudien ytterligare vill belysa möjligheterna till att ansluta Processregistret, 
Cytburken till tjänsteplattformen enligt alternativ 2. 

Rekommendationer nästa steg för landsting och regioner: 
1. Ta fram regler och rutiner som säkerställer att de landsting/regioner som väljer att följa 

vårdprogrammet börjar, från första provtillfälle, lagra/spara information om och resultat 
från analys av samtliga genomförda HPV-tester. 

2. Verifiera förutsättningar avseende informatik och juridik för alternativ 1 och 2: 
a. Utbyte av information mellan landsting/regioner vid byte av 

mantalsskrivningslandsting. 
b. Processregistret, Cytburken  
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i. som system för publiceringen av information för sammanhållen 
journalföring 

ii. för sammanhållen journalföring för att maskinellt/manuellt inkludera 
och exkludera i samband med kallelse. 

iii. för lagring och publicering av information i/från kvalitetsregister.  
3. Informera om den nationella Tjänsteplattformen. Målgrupp i ett första steg: Nationella 

arbetsgruppen för Cervixcancerprevention samt underhållsorganisationen för NKCx 
RCC Väst. 

4. Ta fram ett direktiv för genomförande baserat på förslaget i avsnitt 9.3 Etablering och 
genomförande samt resultatet av punkt 2 ovan. Punkterna 2-3 kan om man så önskar 
ingå i ett direktiv för helheten. Notering: Om Inera ska ta fram lösningen ska förankring 
ske med landsting/regioner via Ineras programråd. 

5. Ta fram beskrivningar till landsting/regioner som kan vara underlag för planering, 
budgetering och finansiering avseende förändringar i befintliga it-stöd och arkitekturer. 

 

Det insamlade materialet ger reflektioner och idéer till åtgärder även inom andra områden som 
belysts i processen fram mot rekommendationen ovan. Reflektioner och ytterligare förslag till 
aktiviteter finns i rapporten plus i det avslutande kapitlet. Inför fortsatt läsning och för att 
enklare få en överblick hänvisas till innehållsförteckningen. Avsnittet ”7.4 Screeningprocess – 
Nya krav och utmaningar för it-stöd” belyser skillnader jämfört med tidigare screeningprocess 
och en rekommendation är att läsa avsnittet. 

2. Bakgrund, syfte och genomförande 

2.1 Bakgrund och syfte 
Enligt Socialstyrelsens (SoS) publikation från juni 2015 avseende ”Screening för 
livmoderhalscancer, Rekommendation och bedömningsunderlag” bör hälso- och sjukvården 
erbjuda screening för livmoderhalscancer för målgruppen kvinnor i åldern 23–64 år. Avgörande 
för Socialstyrelsens rekommendation är att ett screeningprogram minskar sjuklighet och förtida 
död i livmoderhalscancer. 

Socialstyrelsens rekommendation avser användning av två analyser, cytologisk samt HPV-
analys, där den senare innebär byte av primär screeningmetod från cytologi till HPV-test. 
Cellprovtagningen sker med vätskebaserad teknik, vilket möjliggör analys av både HPV och 
cytologi på samma prov. 
Socialstyrelsen skriver i sin rekommendation att  

”en förutsättning för att nå en jämlik och likvärdig screening av livmoderhalscancer i 
hela landet är dock att hälso- och sjukvårdens huvudmän samverkar kring införandet av 
det rekommenderade screeningprogrammet.” 

Samtidigt lyfter man fram att  
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”nationell samordning av screening för livmoderhalscancer blir desto mer betydelsefullt 
i och med den nya patientlagen (2014:821) som ger befolkningen möjlighet att välja i 
vilket landsting/regioner som de önskar delta i olika screeningprogram. Kvinnor kan 
alltså välja att lämna cellprov och genomgå uppföljande undersökningar i ett annat 
landsting/region.” 

Som en följd av Socialstyrelsens rekommendation har ”Regionala cancercentrum i samverkan” 
tagit fram ett nationellt vårdprogram (NPV). Remissomgång 2 är avslutad och planen är att 
vårdprogrammet ska fastställas under januari 2017. Utifrån de bägge dokumenten framgår att 
landsting/regionernas dataadministrativa stödsystem behöver utvecklas för att kunna uppfylla de 
nya kraven. Det föreslagna vårdprogrammet understrukit behovet av bästa möjliga vård för hela 
befolkningen.  

”Insatserna ska vara lika för hela landet, erbjuda vård över landstingsgränser samt vara 
regionalt och nationellt samordnade när det är till fördel för kvinnorna.” 

Denna förstudie syftar till att  

1. identifiera förutsättningar för (nästa steg) utveckling av it-stöd som är nödvändiga för 
att säkerställa att en nationell process för kallelsehantering (kallelse, besök, 
provtagning, analys, svarshantering och uppföljande undersökningar). Processen med 
vidhängande it-stöd ska säkerställa att  

• samtliga landsting/region har åtkomst till personuppgifter samt tidigare 
provresultat från screeningundersökningar, och detta för alla kvinnor oberoende 
av hemort.  

• kvinnor kan välja att lämna cellprov och genomgå uppföljande undersökningar i 
ett annat landsting/region än det egna. 

2. svara på frågan om vad som krävs för att it-stödet ska kunna användas för kontroll av 
två kategorier av högriskgrupper 

a. En grupp är kvinnor som ska screenas med andra tidsintervall och 
åldersintervall än inom det ordinarie/rekommenderade screeningprogrammet 
(idag kvinnor som behandlats för höggradig dysplasi). 

b. En grupp är kvinnor som ska kunna erbjudas säkra uppföljande undersökningar 
även om de flyttar över landsting/regionsgränser (idag kvinnor som är HPV-
positiva utan cytologiska atypier). 

3. identifiera it-lösningar för samverkan med kvalitetsregister för att kunna utvärdera 
vårdkedjor i vårdprogrammet 

4. på ett övergripande plan stämma av med lämpliga projekt/system för att på så sätt kunna 
dra nytta av de möjligheter som kan finnas där. Som exempel kan nämnas: det pågående 
3R projektet, Regionala hälsokontrollsystemet i VGR.1 

5. identifiera lösningar så att laboratoriernas it-system kan anpassas till Socialstyrelsens 
rekommendationer om screening mot cervixcancer samt det nya vårdprogrammet 

                                                        
 

 

1 Under arbetet med förstudien har kontakter med 3R-projektet exkluderats 
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6. identifiera förutsättning för kommande vidareutveckling av processer med vidhängande 
it-stöd – belysa behov av nationellt produktråd med gemensam kravställning på it-
system gentemot leverantörer.  
 

Sophia Björk, SKL och avdelningen för vård och omsorg, har lagt ett uppdrag på Inera att 
genomföra en förstudie inom området ”Stödsystem Screening Livmoderhalscancer”. 

Rapporten från förstudien ska vara ett beslutsunderlag för att utifrån screeningverksamhetens 
behov utreda möjliga It-lösningar, it-stödsystem och It-arkitektur. Ur ett It-perspektiv ska man 
kunna  

1. bedöma möjligheterna för en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet avseende 
screeningverksamhet för livmoderhalscancer oberoende av utförande vårdgivare 

2. identifiera kommande steg avseende it-stöd för kallelsesystem för screeningverksamhet 
avseende livmodercancer (kallelse, besök, provtagning, analys, svarshantering och 
uppföljande undersökningar) 

Rapporten ska presenteras för och rapporteras till ordförande för styrgruppen för RCC i 
samverkan, Gunilla Gunnarsson. 

2.2 Genomförande 
Underlaget till denna rapport har varit dels Socialstyrelsens rekommendationer, dels föreslaget 
vårdprogram ”Cervixcancerprevention – Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av 
införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationer, remissrunda 2”. Med dessa två 
dokument som bas har intervjuer och arbetsmöten genomförts som fokuserat på: 

• Arbetsprocesser för screeningverksamhet  
• Att göra tekniska bedömningar av samt arkitektur för it-stöd avseende ovanstående  
• Att föreslå hur förvaltning och vidareutveckling av it-stödet bör genomföras 
• Granskningar och avstämningar av rapportens innehåll med beställare 

Ett frågeformulär har skickats ut till processledare/lokalt ansvarig för att kartlägg hur man på 
landstings- och regionnivå arbetar med screeningprocessen samt hur och vilka it-stöd som 
används (för frågeformulär se bilaga B). 

I samband med sammanställningen av denna rapports slututgåva stämde förstudien av 
rapportens texter, reflektioner och rekommendationer gentemot innehållet i förslaget till 
slututgåva för ”Nationellt vårdprogram och Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens 
rekommendationer gällande screening juni 2015”, med datum 161223. 
För samtliga underlag se bilaga A, Källor. 
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3. Terminologi 

3.1 Screening  
Denna förstudie utgår från nedanstående definition: 

Med screening avses en systematisk undersökning av kvinnor för att identifiera kvinnor 
med ett tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa. Screening av kvinnor som 
bedöms ingå i en riskgrupp för framtida ohälsa omfattas också av screeningprocessen.  

Den första meningen är hämtad från Socialstyrelsens definition av begreppet. Den andra 
meningen utgör ett tillägg för att definitionsmässigt få med kvinnor som ingår i olika 
riskgrupper. Se också vidare begreppet kontrollfil nedan. 

3.2 GCK 
”Nationellt vårdprogram och Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer 
gällande screening” ger följande beskrivning: 

Benämning för vårdkedjan gynekologisk cellprovskontroll, d.v.s. den organiserade 
cervixscreeningsverksamheten. Då patienter hänvisas till GCK i detta dokument menas 
specifikt den kallelse- och befolkningsbaserade screeningsverksamheten med provtagning 
inom mödrahälsovården och som inkluderar Kontrollfil HPV-positiva och Kontrollfil efter 
behandling.  

3.3 Kontrollfil 
”Nationellt vårdprogram och Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer 
gällande screening” ger följande beskrivning: 

It-funktion som styr så att kvinnor som utgör definierade riskgrupper inom GCK får 
särskild bevakning av valda parametrar och kan få andra kallelseintervall eller annan 
uppföljning än vad som i övrigt gäller inom GCK. Kontrollfilerna är del av GCK med 
samma kallelserutiner, provtagning och svarsrutiner.  

3.4 Vårdsystem 
Denna förstudie utgår från nedanstående definition: 

Med ett vårdsystem avses ett it-system där journaluppgifter från genomförda provtagningar 
lagras. 

3.5 Tjänstekontrakt 
Nedan kommer en förenklad beskrivning av begreppet: 
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Ett tjänstekontrakt specificerar ett behov av funktion och information, via ett it-stöd, för 
en aktivitet i en process. Tjänstekontraktet specificerar behovet utgående från 
användarens/tjänstekonsumenters behov av informationsutbyte, och utan uttalad 
koppling eller bindning till något speciellt systems villkor. Tjänstekontrakten kan ses 
som ett ”hjälpspråk” för att kommunikation mellan it-stöd som kan verkar i olika 
tekniska miljöer. En tjänst uttrycks med hjälp av ett verb + substantiv, exempelvis 
”Hämta bokade tider” (i praktiken används engelska benämningar på alla tjänster). 

3.6 Tjänsteplattform 
Nedan kommer en förenklad beskrivning av begreppet: 

En tjänsteplattform en samling komponenter som används för att tillhandahålla 
information över huvudmannagränser. En tjänsteplattform agerar kontaktpunkt för 
anslutningar till och från andra organisationer. Informationsutbyte mellan it-stöd via 
tjänsteplattform regleras med hjälp av tjänstekontrakt. 
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4. Intressenter och parallellt pågående projekt 

4.1 Intressentanalys 
Följande intressenter har identifierats: 

• Kvinnor i åldersgruppen 23-64 (23-70) 
• Övergripande ledning och styrning 

o RCC i samverkan; Gunilla Gunnarsson, ordförande 
o Nationella arbetsgruppen för Cervixcancerprevention (NACx); Björn Strander, 

ordförande 
o Vårdprogramgruppen för Cervixcancerprevention; Björn Strander, ordförande 
o Lokalt ansvariga/processledare för screeningprocessen 

• Utförare – operativ styrning 
o Sjukvårdshuvudmän 
o Vårdgivare genom verksamhetschefer för hälso- och sjukvård 

• Hälso- och sjukvårdsproduktion 
o Mödravårdscentraler (MVC) 
o Barnmorskemottagningar 
o Gynekologmottagningar 
o Cellprovsbussar 
o Kallelsekanslier eller motsvarande 
o Laboratorier 
o Kvalitetsregister - Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention 

(NKCx) 
• Myndigheter 

o Socialstyrelsen 
• Leverantörer och produkter 

o Produkter och företag inom områdena: 
§ tjänster/produkter inom nationell e-hälsa och e-förvaltning 
§ kallelsehantering 
§ laboratoriesystem 
§ om- och avbokning via Internet 

o It-lösning för NKCx Processregistret, ”Cytburken” 

4.2 Andra pågående projekt och aktiviteter inom ”utredningens 
område” 

4.2.1 3R programmet 
Under arbetet med förstudien har kontakter med 3R programmet exkluderats på grund av att 
deltagande regioner valt att gå vidare var för sig. Därmed upphörde samordningen mellan de tre 
regionerna och samordningsperspektivet avseende screeningprocessen. 
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4.2.2 Regionala hälsokontrollsystemet i VGR 
It-stödet ”Regionala hälsokontrollsystemet” är idag i drift och beskrivs på följande sätt. 
Nedanstående information är hämtat från Internet. 

Regionala hälsokontrollsystemet är en generell plattform som skall kunna användas av 
flera olika typer av hälsokontroller. Det består av tre delar; Urval, Kallelsesystem och 
Webbtidbok. 

Urvalet är den del av systemet som ger information som underlag för prognoser samt 
väljer ut de personer som skall kallas. Kallelsesystemet är den administrativa delen av 
systemet där prognoser kan tas fram, scheman registreras, kallelser genereras. Den 
tredje delen av systemet är Webbtidboken, det är en publik webbapplikation där kallade 
personer kan logga in och om- eller avboka sin tid. 

Översiktlig bild av it-stödet funktioner/delar. 

 

 
 

Under arbetet med förstudien har frågeformulär till och arbetsmöten med representanter för 
VGR belyst hur de arbetar och använder ”Hälsokontrollsystemet”. 
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4.2.3 Nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, 
SCREESCO (Screening of Swedish colons) programmet 

Under arbetet med förstudien har information om Screesco programmet kommit förstudien till 
del. Nedanstående information är hämtat från Internet. 

SCREESCO startade i mars 2014. Totalt ingår 200 000 svenskar i studien med 32 
deltagande sjukhus i 18 landsting, och den ska undersöka vilken screeningmetod som bäst 
förebygger och hittar tarmcancer i ett tidigt skede. Den blir också en metod att samla 
erfarenheter av ordnat införande av screening och kvalitetssäkra koloskopiverksamheten 
hos deltagande enheter. Ett mer anpassat it-stöd arbetats fram tillsammans med ny 
leverantör och i samarbete med RCC i samverkan. 

Reflektion: I det fall landsting/regioner väljer att vidare utreda ”Ett gemensamt kallelsesystem”, 
se vidare avsnitt 12, bör en kommande aktivitet vara att hämta erfarenheter från detta program. 
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5. Nuvarande it-stöd 
Vid vår genomgång av rapporter och underlag till förstudien finner vi flera kategorier av it-stöd. 
En förteckning av kategorier kommer nedan. 

• Kallelsesystem 
• Lab-system, laboratoriesystem  
• Verksamhetssystem 
• Beställningssystem 
• Hälsokontrollsystem 
• Internetbaserade ombokningssystem 
• Journalsystem 
• Vårdsystem 
• Nationellt system för samordnade kallelser och uppföljning (för screeningverksamhet) 
• Analyssystem 
• Screeningsystem 
• Patologklinikernas morfologisystem 
• Bokningssystem 
• Behörighetssystem 
• Kvalitetssystem 
• Befolkningsregister 
• PU-tjänster 

Exempel på produkter/it-stöd som finns omnämnda med förslag på kategori är: 

• Kallelsesystem : FlexLab Invitation, Regionala hälsokontrollsystemet (RHKS – ”Rock-
IT”), CGM Analytix, Autonik 

• Verksamhetssystem: SymPathy, ADBakt, RHKS 
• Laboratoriesystem: Sympathy, CGM Analytix, ADBakt, Software Point 
• Internetbaserade ombokningssystem: 1177.se, Connect barnmorska 
• Journalsystem: Cosmic 
• Kvalitetssystem, processregistret: Cytburken 
• Befolkningsregister: Urval via eller med hjälp av PatologiExport2, Västfolket, Master, 

Folke 

För produkterna/it-stöden ovan finns olika versioner i drift. 
En övergripande bild över vilka kategorier av it-stöd och hur de samverkar i screeningprocessen 
redovisas nedan: 
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Reflektion: Många olika kategorier och benämningar av vilka system som finns. De olika 
produkterna/it-stöden har flera ”etiketter – kategorier”. Kategorierna har olika benämningar. 
Begreppsfloran kan försvåra kommunikationen, när kraven på nationell samverkan utifrån det 
nya vårdprogrammet ska förverkligas. Ur ett verksamhets- och användarperspektiv kan det 
underlätta om funktionen/behovet kommer i förgrunden och inte it-stödet/produkten. 
 

Nedan kommer beskrivningar av följande it-stöd: 

• Kallelsesystem, it-funktionen ”Kontrollfil” 
• Kvalitetssystem i form av Processregistret i det nationella kvalitetsregistret för 

cervixcancerprevention, Cytburken 

5.1 It-funktionen ”Kontrollfil” 
Enligt definitionen står begreppet Kontrollfil för en it-funktion som styr så att kvinnor som 
ingår i definierade riskgrupper inom vårdkedjan gynekologisk cellprovskontroll (GCK) får 
särskild bevakning av valda parametrar och kan få andra kallelseintervall. Kontrollfilerna är del 
av vårdkedjan för GCK med samma kallelserutiner, provtagning och svarsrutiner. 

Kontrollfilerna finns idag lagrade i kallelsesystemen. 
Reflektion 1: Vårdprogrammet beskriver Kontrollfil som ett register, en datafil, för de kvinnor 
som bedöms ingå i en riskgrupp. Kontrollfiler finns för två skilda riskgrupper, HPV-positiva 
kvinnor och kvinnor som genomgått behandling. Begreppet fil är it-relaterat. Det skulle också 
kunna ses som ”ett körfält” där ”hastigheten för kallelse” variera beroende på i vilket körfält en 
kvinna befinner sig i. I skrivande stund finns tre ”körfält” definierade: 

• Ordinarie kallelseintervaller enligt vårdprogrammet 
• Kallelseintervaller för HPV-positiva kvinnor 
• Kallelseintervaller för kvinnor som genomgått behandling 
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Alla i samma körfält har samma regler för kallelserutiner, provtagning och svarsrutiner.  
Reflektion 2: Det kan finnas en fördel att relatera begreppet mer till verksamhetens behov än till 
på vilket sätt verksamhetens krav it-mässigt är realiserat. Benämningen kontrollgrupp används 
också i detta sammanhang. Kan vara svårt att ändra på ett begrepp som använts under längre tid. 

5.2 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention 

5.2.1 Om kvalitetsregister 
Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder 
och resultat inom hälso- och sjukvård samt omsorg. När ett register är fullt utbyggt är det 
möjligt att följa upp alla patienter i landet. Ett Nationellt Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och 
är certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister.  
I patientdatalagen (PDL) kapitel sju beskrivs kvalitetsregister på följande sätt: 

Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av 
personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom 
hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel 
gäller för nationella och regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in 
från flera vårdgivare. 

Denna förstudie har ej till uppgift att bedöma om NKCx och ingående register möter 
ovanstående krav. 

5.2.2 Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention  
Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) är register där information om 
alla typer av cellprov som tas ifrån livmoderhalsen sparas. Här samlas uppgifter om inbjudan till 
cellprovskontroll, cytologiska cellprov, resultat från HPV-test och vävnadsprover.  
Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) består av två register – 
analysdatabasen och processregistret. Sammanslagningen initierades 2012 av SKL och bygger 
på en strukturerad och formaliserad samverkan mellan det förutvarande Nationella 
Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cellprovtagning och det regionala kvalitetsregistret för 
Västra Götaland.  

Analysdatabas har 100% nationell täckning avseende information om inbjudningar, cellprover 
och vävnadsprover från cervix. Drift av Analysregistret sker vid Karolinska Institutet, 
Stockholm. RCC 

Processregistret, som har arbetsnamnet Cytburken, har åtkomliga data från vårdkedja för 
gynekologisk cellprovskontrolls alla steg. Där lagras data från cytologi- och 
patologilaboratorierna samt data som rapporteras av behandlande läkare vid mottagningar och 
operationsavdelningar. Registret täcker två behov i verksamheten.  Ett som kvalitetsregister och 
ett som hälsodataregister – Cytburken Kvalitetsregister och Cytburken Personöversikt.  
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Från Cytburken Kvalitetsregister sker uttag för leverans till andra nationella register samt till 
olika utvecklingsprojekt och forskningsändamål. Data förs över från processregistret till 
analysregistret en gång per kvartal. 

Cytburken Personöversikt används av behöriga läkare, barnmorskor och sjuksköterskor för vård 
av patienter. Denna del av Cytburken ses som en vårddatabas som genererar en personöversikt 
och utgör grunden för sammanhållen journalföring. Här finns it-stöd för att exempelvis få 
information om när en kvinna senast tog ett cellprov, historik avseende registrerade prover och 
behandlingar och larmlista för höggradigt avvikande prov som inte följts upp. Informationen är 
åtkomlig i realtid och omfattar idag cirka 60% av den kvinnliga befolkningen.  

På vilket sätt Cytburken används varierar. Ett exempel är på samverkan är att kallelsesystemen 
säkerställer att kvinnor som tagit ett cellprov inom screeningintervallet inte får någon ny 
kallelse.  

Data levereras regelbundet, ofta veckovis, till processregistret från cytolog-, patolog- och 
virologlaboratorier i de anslutna landstingen/regionerna. Huvuddelen av informationen kommer 
från de uppgifter som en gång har fyllts i på remissblanketter och sedan lagrats i laboratoriernas 
databaser. Behandlingsdata från särskilda rapportblanketter kan matas in manuellt genom direkt 
uppkoppling mot Cytburken. 

Cytburken har utvecklats av det som idag är Regionalt cancercentrum Väst på uppdrag av 
Västra Götalandsregionen. It-stödet har varit i drift sedan 2002 och i skrivande stund är åtta 
landsting/regioner anslutna. Arbete pågår att ansluta ett landsting och avtal om anslutning har 
tecknats med tre landsting/regioner.  

RCC Väst är systemägare och ansvarar för drift och förvaltningen av Cytburken. Drift av 
Processregistret sker vid ITS, Umeå universitet. Drift och förvaltning av Cytburken finansieras 
av årliga kvalitetsregisteranslag från SKL. Särskilda statistikuttag kan beställas hos RCC Väst 
mot löpande räkning. 
Som stöd för anslutningsprocessen till Cytburken finns avtalstext, processkarta införande 
Cytburk samt projektplan i form av aktiviteter vid införande. 

5.2.3 Reflektion: Processregistret ur ett förstudieperspektiv 
Ur ett screeningperspektiv tillhandhåller processregistret historisk information om genomförda 
provtagningar. Registret har endast data för de kvinnor som inte har meddelat utträde ur register 
eller valt att spärra sina uppgifter för personöversikt.  

I Socialstyrelsen rekommendation finns följande skrivning: 
Det är bland annat centralt att nödvändig infrastruktur är på plats innan en övergång till 
det nya screeningprogrammet sker. Till exempel behöver aktuella it-system utvecklas 
och justeras för att kunna hantera inbjudningar och uppföljande undersökningar. Vidare 
behöver inrapporteringen till kvalitetsregistret av samtliga prover och provtyper 
fungera. 

Kvalitetsregistret NKCx delregister Cytburken har två funktioner, dels som kvalitetsregister och 
dels som hälsodataregister. Socialstyrelsens rekommendationer pekar inte ut att några specifika 
it-stöd eller lösningar ska användas utan, som framgår av ovan, anger att justeringar ska göras.  
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I vårdprogrammet beskrivs att datainsamling kommer att ske till både Analysregistret och 
Processregistret. 

För att underlätta för laboratorierna och öka säkerheten kommer datainsamling att ske 
samlat för båda delregistren för de landsting som är anslutna till Processregistret, med 
Processregistret som ansvarigt för att insamlingen av data till bägge delregistren. 

Avseende kallelsedata och ett nationellt perspektiv anger vårdprogrammet: 
Data i Processregistret ska stå till förfogande för anslutna landsting för att gallra inför 
kallelser. Kvinnor som tagit prov i ett landsting behöver därmed inte kallas i onödan för 
undersökning i ett annat landsting. Av säkerhetsskäl ska kvinnor som ingår i Kontrollfil 
HPV-positiva och Kontrollfil efter behandling kunna vara försäkrade att dessa uppgifter 
finns tillgängliga över landstingsgränser om man flyttar. Processregistret ska kunna 
tillhandahålla dessa data. 

Det nya vårdprogrammet ser möjligheten att Processregistret, Cytburken kan vara källa för 
kallelsesystem för anslutna landsting. 

Kallelsesystem i anslutna landsting bör kunna använda Cytburken som primär datakälla 
eller hämta data från Cytburken om kontrollfilstillhörighet i annat landsting och om 
senare prov finns registrerat än det som finns noterat i den egna databasen. 

Ur förstudiens perspektiv lyfter det nya vårdprogrammet fram en it-lösning för att säkerställa 
åtkomst till nationellt tillgänglig information som krävs för att möta Socialstyrelsens 
rekommendationer. En it-lösning som då indirekt visar på en ”befintlig arkitektur”. 

Denna förstudie ska belysa behov av it-stöd och it-arkitektur för att säkra möjligheterna för en 
likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet avseende screeningverksamhet för 
livmoderhalscancer oberoende av utförande vårdgivare. Och detta från och med den tidpunkt då 
beslut tas om att godkänna vårdprogrammet. Det vill säga förstudien ska beskriva lösningar som 
säkerställer en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet oberoende av vilka it-stöd som 
landstingen/regionerna använder när beslutet fattas. En reflektion är att det finns ”ett it-arv” att 
ta hänsyn till när vårdprogrammet flyttar fokus från lokal/regional nivå till nationell nivå.  

5.2.4 Samverkan med kvalitetsregister 
Det finns i dag ca 100 nationella kvalitetsregister där några är nationella, andra är regionala eller 
lokala. Se referens 7 för detaljerad information om de nationella kvalitetsregistren. 

Definitionen för ett nationellt kvalitetsregister är: 
Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta 
åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Nationellt 
Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella Styrgruppen för 
kvalitetsregister. 

Vad ett lokalt eller nationellt kvalitetsregister är och innehåller finns inte definierat men om ett 
sådant register vill bli nationellt behöver särskilda krav uppfyllas. 
Lagstiftningsmässigt finns i Patientdatalagens 7 kapitel kvalitetsregister reglerat, men 
regleringen gäller enbart nationella och regionala kvalitetsregister. Lokala omfattas inte. 
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Tekniskt sätt har tidigare varje register haft sin egen lösning beroende på 
upphovsmannens/kvinnans bakgrund. För vårdpersonal har det inneburit att skriva in 
uppgifterna i patientens journal och sedan samma uppgifter (åtminstone delar) in i ett 
kvalitetsregister, d v s dubbelarbete. Under några års tid har man med hjälp av statliga medel 
och extra landstingspengar försökt förbättra inrapporteringen. För mer information hänvisas till 
Nationella kvalitetsregister, se referens 7. 

För den "automatisering" av register som gjorts, tillhandahåller Inera infrastruktur 
(tjänstekontrakt och tjänsteplattform) som kommer att förenkla vårdens inmatning av uppgifter 
till registren. Paketering av informationsförsörjningen till registren pågår. 
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6. Nuvarande möjligheter och svårigheter 

6.1 Historik 
I det nya vårdprogrammet beskrivs historiken kring screening. Arbete med screening och 
cellprov för cytologi inleddes 1966 och den första nationella rekommendationen om screening 
utfärdades 1967. Sedan 1977 har det funnits en fungerande verksamhet i alla landsting.  

1998 gav Socialstyrelsen ut Allmänna råd. I dessa gavs anvisningar om vilka krav som ska 
ställas på kallelserutiner, testmetod, uppföljning m.m. Dock angavs inga formella krav vad 
gäller rutiner och ansvar. Under 2004 upphörde de Allmänna råden att gälla och Socialstyrelsen 
har därefter gett ut riktlinjer. Dessa baseras framför allt på evidensbaserade råd vad gäller 
screeningmetod, åldrar och intervall. Riktlinjerna ger ingen vägledning om organisation. Detta 
innebär att de olika landstingen/regionerna, har det övergripande ansvaret för att 
screeningprogrammen följer de formella krav som gäller all medicinsk verksamhet. 

I juni 2015 publicerades då Socialstyrelsen rekommendationer för den fortsatta 
screeningverksamheten mot livmoderhalscancer, som då i förlängningen är bakgrunden till att 
denna förstudie genomförs. 

Det nya vårdprogrammet förutsätter och ställer krav på informationsutbyte eller 
informationsåtkomst över landstings- och regionsgränser.  

Reflektion: Screeningverksamhet har pågått i 50 års tid. Socialstyrelsens allmänna råd och 
rekommendationer har varit adresserade till varje landsting/region. Under den period av cirka 
femtio år som screeningverksamhet har pågått har också it-utvecklingen stegvis utvecklats. Från 
”stordatorlösningar” till applikationer och informationsåtkomst med Internet som infrastruktur.  
Under åren har säkerligen lokala it-stöd i kombination med lokala arbetssätt förbättras, med 
eller utan samverkan med andra landsting/region. Under senare år har samverkan mellan 
landsting/regionen kring screening stärkts, bland annat genom Nationella arbetsgruppen för 
Cervixcancerprevention (NACx).  
När fokus flyttas från enskilda landsting/regioner till nationell nivå är reflektionen den att 
historiken bör beaktas vid val av och införandet av it-stöd för föreslaget vårdprogram. Vid 
rekommendation av it-lösning bör hänsyn tas till att inarbetade processer (arbetsflöden) och till 
dessa processer lokalt utvecklade it-stöd. Det finns ”ett it-arv” inom samtliga landsting/regioner 
att ta hänsyn till när vårdprogrammet flyttar fokus från lokal/regional nivå till nationell nivå. 

6.2 Framkomna möjligheter och utmaningar 
Nedan redovisas de möjligheter och svårigheter som framkommit vid arbetsmöte samt av de 
svar som avgivits i samband med det frågeformulär som skickats ut till lokalt 
ansvariga/processledare. 
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6.2.1 Möjligheter och idéer 
Nedan presenteras möjligheter och idéer. Listan är osorterad, det finns ingen värdering avseende 
punkternas inbördes ordning. 

• Finns en lång tradition och erfarenhet av att genomföra screeningundersökning inom 
samtliga landsting/regioner. 

• Samma it-stöd för flera typer av screening (Halland använder RHKS, som även ska 
börja gälla för kallelser till bukaorta inom kort). 

• Halland planerar att starta med utskick av självtest HPV i slutet av 2017, möjligen 
2018? De kvinnor som blivit uppringda efter 6 års uteblivande erbjuds ett utskick av 
självtest för HPV-analys. 

• Skicka ut kallelser elektroniskt, t ex till 1177, SMS, e-post, o d. man ska då heller inte 
behöva ha med sig kallelsebrevet.  

• Om kvinnan inte kan visa kallelsebrevet fysiskt eller elektroniskt ska MVC kunna 
hämta det elektroniskt. 

• En invånare borde kunna bestämma att de under en period vill kallas av annat 
landsting/region, t ex vid studier på annan ort. 

• Stockholms ”samordningskansli” startade 1993 och har ett mycket större uppdrag än ett 
kallelsekansli. De samordnar hela verksamheten. Det är också ett politiskt beslut att de 
även ska ha medicinsk kompetens och ansvaret för 4 medicinområden. De anställda är t 
ex överläkare, gynekolog och sjuksköterska. 

• Finns en drivkraft och initiativförmåga för att förbättra och säkra 
screeningverksamheten ur ett nationellt perspektiv. 

• Den generiska screeningprocessen som beskrivs längre fram kan eventuellt tillämpas 
som underlag för andra screeningprocesser. 

6.2.2 Utmaningar 
Nedan presenteras utmaningar. Listan är sorterade i olika områden och det finns ingen värdering 
avseende ordningen på områdena eller punkternas inbördes ordning. 

Organisering 

• Det finns en osäkerhet avseende vilka organisatoriska enheter som i praktiken har 
ansvar för screeningundersökningarna. 

• Det är viktigt att hålla ihop hela kedjan och tydliggöra vem som har ansvaret för de 
olika delarna. Vem har ansvar att agera om något behöver göras? 

• Resurserna räcker ej till om upptagningsområdet utökas. 
• Ökad kompetens hos alla barnmorskor angående bemötande av de kvinnor som 

möjligen blir oroliga över att få avvikande svar om HPV positiv, men ingen planering 
om uppföljning. Hur ska vi omhänderta detta? Kräver ökad kompetens och 
resurssamverkan.  

• Fria vårdvalet innebär att det hela tiden tillkommer nya aktörer och nya avtal krävs för 
dessa. 
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Nya vårdprogrammet 

• Hur ska man hantera screeningen för kvinnor som önskar ta prov i annat län? Hur ska 
det fungera med kallelser, provsvar m m? Hur vi skall hantera alla olika Kontrollfiler 
som blir i det nationella vårdprogrammet. It stöd saknas för det. 

• Hur ska vi på lab se om provet ska till HPV först eller till Screening? Det borde framgå 
av kallelsen när kvinnan kommer till mottagningen för provtagning och de kan märka 
burken på något sätt. 

• Vid införande av primär HPV screening: att specifikt kunna selektera ut pat. i 
Kontrollfiler för dubbelprov, förekomst av endocervikala celler, upprepad förekomst av 
högrisk HPV vid benign cytologi och detta utan att behöva manuell hantering.  

• Man behöver kunna komma åt information över landstingsgränser på ett bra sätt – 
någon form av tjänsteväxel som tillgängliggör nödvändig information. 

Deltagande 

• Kvinnor avstår från att komma p.g.a. svårt att av- eller omboka. Enkla rutiner för av- 
och ombokning är avgörande för deltagande i screening. 

• Ombokning bör vara enkel även för kvinnor utan teknisk eller praktisk tillgång till e-
tjänster. 

• SMS påminnelse skulle troligen öka deltagandet och därmed täckningsgraden. 
• Att få ett jämnt flöde av kallade kvinnor ur rätt kategori. Enkel ombokning skulle 

minska behovet av drop-in mottagningar och förbättra flödena.  
• Hur hittar vi de telefonnummer till uteblivarna som vi är tänkta att ringa? 
• De som vi kommer behöva ringa är inte alltid i ordinarie journalsystemet med telefon 

nummer inlagda och uppdaterade. De är en viktig grupp att komma i kontakt med då de 
är överrepresenterade för cervixcancer. 

• Att få fler att hörsamma våra kallelser, vi arbetar idag i ett projekt där vi via 
dataprogrammet tar ut kvinnor som inte lämnat prov på länge och håller på att utforma 
ett brev där vi skall kontakta dessa. Skulle ha varit bra om man hade kunnat sköta detta 
via dataprogrammet och lagt in en mall på brev som automatiskt skickats ut till kvinnor 
som uteblivet under t.e.x. 8-10 år. Det arbete vi skall genomföra nu är ett rent manuellt 
arbete som tar en massa tid, något som man skulle kunna sköta mer automatiskt. 

• I Södertälje är det väldigt vanligt att man spärrar sin journalinformation. Försvårar 
naturligtvis all typ av vård och provtagning för personen. 

• Det finns risk att ”tappa”personer som flyttar. 
• Att få upp täckningsgraden. 

Mottagande vid provtagning 

• En översikt över vilken kategori kvinnan tillhör (uteblivare, förstagångsprovtagare, 
kallelsepat, vanlig GCK) skulle förbättra mottagandet. En online besökslista skulle öka 
patientsäkerheten. 
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6.2.3 Sidoeffekter av det nya vårdprogrammet 
Som framgår av Socialstyrelsens rekommendationer och det nya vårdprogrammet så kommer 
beläggningen på cytodiagnostiker att minska, medan nya kapacitetskrav ställs på laboratorier 
som ska analysera HPV.  
Flera landsting/regioner har ambitionen att så fort som möjligt följa vårdprogrammet och införa 
HPV-tester. En drivande faktor som framkommit är att det är brist på cytodiagnostiker. Att 
införa HPV-tester bedöms leda till att behovet av cervixcytologi beräknas minska med ca 60 %. 
Tillgången till cytodiagnostiker bedöms då vara tillräcklig, även om den är ojämnt fördelad över 
landet. 

En naturligt följd av ovanstående och att HPV-tester kommer att vara primär screeningsmetod 
är att ökade kapacitetskrav ställs på laboratorier som ska analysera HPV-tester. 

6.3 Pågående arbete inom landsting/regioner 
Nedan redovisas de arbeten som pågår inom landsting/regioner. Uppgifterna har framkommit 
vid arbetsmöte samt från de svar som inkommit i samband med det frågeformulär som skickats 
ut till lokalt ansvariga/processledare. Listan presenteras för att ge en bild och inte för att 
redovisa en helhet avseende allt pågående arbete. 

• It-omställningen till det nya vårdprogrammet är under översyn. 
• Införa nationellt vårdprogram. 
• Förberedelser för införande av nya nationella vårdprogrammet. 
• Få till rätt beställningar för både HPV + cytologi.  
• Lagring av HPV data i Cytburken. RCC Väst arbetar med ett lösningsförslag för att med 

automatik generera och lagra Kontrollfil HPV nationellt i Cytburken. 
• Vi har börjat titta på ett kallelsesystem som heter ROCK IT. Det utgår från Cytburken 

och vi håller just nu att ansluta oss till den. 
• Vi äskar för annat kallelsesystem. 
• Projekt där även svarsmallar implementeras för automatisk utskrift via 

utskriftsleverantören. 
• Fast tid i kallelse. 
• I kommande version av Webbtidboken och Hälsokontrollsystemet så kommer kvinnan 

att kunna ange om hon vill få SMS-påminnelse. 
• Kallelsesystemet hämtar uppgift om kvinnor som uteblivit lång tid enligt kriterier 

uppställda i regionala vårdprogrammet, och levererar underlag till respektive 
barnmorskemottagning och stöd för att dessa kvinnor ska försöka kontaktas per telefon. 
Uppringningsförsöken dokumenteras i kallelsesystemet. 

• Kallelsesystemet hämtar uppgift om kvinnor som uteblivit lång tid enligt kriterier 
uppställda i regionala vårdprogrammet, och levererar underlag till mikrobiologiska 
laboratoriet för utskick av erbjudande om självtest för HPV. 

• Uppstartat arbete 160901: uppringning av uteblivare 6 år eller mer. 
• Vi har en vision att så småningom, för de kvinnor som önskar det, införa svarsrutiner 

och andra meddelande i 1177 E-tjänst, så som t.ex. att avregistrering är utförd, normala 
provsvar på HPV-test och cytologi m.m.  
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• Arbetar förebyggande genom att söka upp kvinnor som inte vågar ta provet när 
automatisk kallelse kommer. Dessa söks upp via telefon av barnmorska. För dagen 
pågår ett projekt där även svarsmallar implementeras för automatisk utskrift via 
utskriftsleverantören. 

• Att inte kalla nyinflyttade som redan tagit prov. 
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7. Arbetsprocesser för screening av 
livmoderhalscancer 

7.1 Om screeningprocessen allmänt 
Ansvariga och finansiär för screeningprocessen är sjukvårdshuvudmännen. Målgrupp är kvinnor 
mellan 23-64 (70) år. Med kvinna avses person med svenskt personnummer och med en jämn 
tredje siffra i födelsenumret. Antal kvinnor som ska kallas till screening bedöms till cirka 600-
800 tusen per år. 

Det finns ingen processägare på nationell nivå. Närmast kommer ”Nationella arbetsgruppen för 
Cervixcancerprevention (NACx). Inom varje landsting/region finns etablerade rutiner för att 
genomföra regelbunden och löpande screeningverksamhet. Regional ansvariga och lokalt 
ansvarig/lokala processledare finns utpekade i 19 av 21 landsting/regioner.  
Det nya vårdprogrammet och det fria vårdvalet över landstings- och regionsgränser ställer, var 
för sig och i kombination, nya krav på processen för screening med vidhängande it-stöd. Vid 
kartläggning av nuläget avseende processer och it-stöd har framkommit såväl likheter som 
skillnader.  
Nedan beskrivna processer är inte ett exakt nuläge utan en generisk process som ska tjäna som 
utgångspunkt för att belysa det nya vårdprogrammets krav. Beskrivningen består av flöden av 
administrativ karaktär utan att belysa sjukvårdande/kliniska delar av processen. 
På en övergripande nivå kan screeningprocessen beskrivas enligt nedanstående bild. 

 
 

Flödet bygger på definitionen i tidigare avsnitt och utgår från att screening syftar till att 
identifiera personer med ett tillstånd som innebär en risk för framtida ohälsa.  

Nedan presenteras beskrivningar av arbetsprocesser för screening av livmoderhalscancer ur 
perspektiven 

• Brukare/Kvinna 
• Vårdgivare/vårdutövare 
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7.2 Process screening ur brukarperspektiv 
Enligt det nya vårdprogrammet ska en kvinna kallas till screening minst vid tolv 
provtagningstillfällen. Typ av prov är beroende på ålder, för kvinnor i åldersintervallet 

• 23-30 år genomförs primärt cytologisk analys 
• 31-64 år genomförs primärt HPV-analys 
• runt 41 år genomförs så kallat dubbelprov, d.v.s. avser både cytologisk och HPV-analys  

Nedan redovisas flödet utifrån ett brukarperspektiv. 

 
 
För att öka deltagandet i screening rekommenderar vårdprogrammet att telefontider kombineras 
med möjligheterna till om- och avbokning av tid och plats via Internet. Erfarenheter visar att 
medverkan vid screening ökar när av- och ombokning är enkelt, exempelvis med en 
inloggningsuppgifter som inte kräver föranmält konto eller e-legitimation. Exempel på 
funktioner som efterfrågas i ett webb-gränssnitt: 

• Avbokning utifrån kallelse 
• Ombokning utifrån kallelse 
• Avboka erbjuden tid och senare boka ny tid med samma inloggning  
• Val av sms-påminnelse inför besök 
• Val av utskrift av bokad tjänst 
• Ge möjlighet att kommunicera med ombokningsportal såsom 1177 Vårdguidens e-

tjänster eller motsvarande portal  

För att avböja medverkan, frivilligt avstå, krävs kontakt med vårdgivare och skriftlig begäran 
om att inte kallas i fortsättningen. 

Reflektion: Ovanstående process lyfter ej fram möjligheten för en kvinna att ta del av 
journalanteckningar och analyssvar. Dessa delar ligger i och för sig utanför förstudiens område, 
här får sakkunniga och framtida ansvariga för screeningprocessen bedöma om dessa steg ska 
hanteras.  

  



 
 

Förstudierapport  
Stödsystem Screening Livmoderhalscancer 
1.0 
Diarienummer: XXXXXX 

Författare: Blomé, Carlsson, Sjöberg 
Dokumentägare: Jan-Olov Sandberg 

Senast ändrad 
2016-12-30 

 

 

 

 

 

Inera AB Box 177 03 
Östgötagatan 12 
118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 27 

 
 

7.3 Processer screening – vårdgivare/vårdutövare 

7.3.1 Övergripande nivå – nivå noll 
I tidigare avsnitt presenterades nedanstående övergripande bild av processen. 

 
 
Under förstudien har en diskussion förts om man ska se produktionsplaneringen, den första 
aktiviteten, som en stödprocess till processen screening eller inte. I denna förstudie betraktas 
produktionsplanering som en stödprocess. Dock måste sjukvårdshuvudmännen säkerställa 
tillgång till kompetens inom virologi för att möjliggöra analyser av HPV-test. Enligt 
vårdprogrammet kommer 8 av12 provtillfällen att omfatta HPV, 4 av 12 omfattar cytologisk 
analys och vid ett provtillfälle genomförs båda analyserna.  
Resultatet från stödprocessen produktionsplanering är att it-stöd för kallelsehantering har eller 
har möjlighet att finna information om bokningsbara tider för aktuell 
vårdgivare/vårdutövare/bokningsstation. 
Reflektion: En möjlighet som eventuellt på längre sikt kan belysas är om 
produktionsplaneringen även kan omfatta ett samarbete – en samverkan mellan vårdgivare för 
att skapa ett jämnare flöde när man ska genomföra provtagningar eller laboratorieanalyser. 

7.3.2 Screeningprocess – nivå ett 
Den nedbrytning av aktiviteten screening som förstudien kommit fram till ser ut som följer. 

 
Aktiviteten ”urval” omfattar: 
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• Urval från befolkningsregister utifrån kriteriet kvinna + ”rätt kalendertidsperiod” sedan 
senaste tagna prov 

• Borttag från urvalet baserat på medicinska skäl 
• Borttag från urvalet baserat på information i spärrlista 

Aktiviteten ”kallelsehantering” omfattar delaktiviteterna: 

• Sätta samman kallelse 
• Skicka kallelse 
• Informera vårdgivare/vårdutövare/bokningsstation om kallade kvinnor 
• Ombokning 
• Avbokning 

Aktiviteten ”provtagning/resultat” omfattar delaktiviteterna: 

• Provtagning 
• Remiss till laboratorium 
• Analys av provsvar 
• Framtagning av svarsbrev (genomförs av laboratoriet eller efter remiss till 

gynekologmottagning) 
• Svar på remiss till remittent alternativ remiss till gynekologmottagning 

De it-stöd förstudien har identifierat för att stödja ovanstående är: 

• Befolkningsregister 
• Kallelsesystem – 4 st identifierade 
• Labbsystem – 4 st identifierade 
• Kvalitetsregister NKCx, delregister processregister – Cytburken 
• Journalsystem 
• Lösningar för Webb-bokning, bland annat 1177 

Dessutom behövs information om  

• spärrlistor 
• texter till kallelse- och svarsbrev 

Vilken sekvens de olika aktiviteterna (inkl delaktiviteter) har, vilka it-stöd som används för vad, 
vilka manuella rutiner som finns varierar mellan landstingen/regionerna. 
Som information till läsaren så har förstudien avgränsningen att den inte ska utvärdera/jämför 
olika befintliga it-stöd eller leverantörer som finns identifierade. 

7.4 Screeningprocess – Nya krav och utmaningar för it-stöd 

7.4.1 Inledning 
Det nya vårdprogrammet och det fria vårdvalet över landstings- och regiongränser ställer, var 
för sig och i kombination, nya krav på processen för screening med vidhängande it-stöd. 
Formuleringarna i nedanstående texter bygger på att landsting/regionen aktivt väljer att följa det 
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nya vårdprogrammet. I och med detta val medför det att landstingens/regionernas it-stöd ska 
möta de skall- och bör-krav som presenteras och föreslås. 

I den process som redovisats ovan har tre tillfällen identifierats där aktörer i 
vårdkedjan/screeningprocessen behöver tillgång till ”ny information” för att kunna fatta beslut 
och därmed driva processen framåt. Ny jämfört med tidigare riktlinjer från Socialstyrelsen. 

 

 
Beslutstillfällena utpekade i bilden är centrala för det nya vårdprogrammet och då i kombination 
med det fria vårdvalet. Om inte samtliga landsting/regioner väljer att följa vårdprogrammet 
minskar nyttan med vårdprogrammet. Den långsiktiga effekten att minska sjuklighet och förtida 
död i livmoderhalscancer blir lägre och kan för en del kvinnor helt utebli. Nedan kommer 
beskrivningar av de tre beslutstillfällena tillsammans med krav i samband med att en kvinna 
återförs till ”ordinarie screeningprocess”. 

7.4.2 Beslut 1 – risk för framtida ohälsa 
Det nya vårdprogrammet innebär ett byte av primär screeningmetod från cytologi till HPV-test. 
Bedömningar avseende HPV och ”risk för framtida ohälsa” baseras på det senaste tagna provet 
tillsammans med resultatet av tidigare prov som tagits cirka tre år tillbaka i tiden. Därför krävs 
information tillgänglig om bägge proven vid ställningstagande om ”risk för ohälsa”. Om inte, är 
det upp till kvinnan själv komma ihåg och informera beslutsfattare om tidigare prov, vilket inte 
bedöms som ett patientsäkert alternativ.  

Ett ovillkorligt skall-krav på it-stödet är att det alltid ska kunna visa upp information om det 
senaste tagna provet tillsammans med en historik avseende tidigare utförda HPV-tester. Utifrån 
det underlaget kan beslutsfattande roll fatta beslut om att: 

• Remittera kvinnan till undersökning/behandling 
• Placera kvinnan i Kontrollfil HPV 
• Låta kvinnan fortsätta med screening enligt ordinarie kallelseintervaller 

Beroende på beslut ska svarsbrev skickas till kvinnan. Vårdgivaren skall använda de nationellt 
framtagna och standardiserade svarsbreven. It-stödet ska säkerställa att standardsvar finns 
tillgängliga. 

7.4.3 Beslut 2 – Urval, tillägg och borttag 
På grund av det fria vårdvalet över landstings- och regiongränser har en kvinna möjlighet att 
fritt välja nytt landsting/region för varje provtillfälle. Därför måste information finnas 
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tillgänglig avseende dels den/de Kontrollfiler som kvinnan eventuellt finns med i, dels senaste 
provtagningstillfälle. 

En nyinflyttad kvinna kan komma att kallas även om provtagning nyligen gjorts i det landsting 
eller den region där hon tidigare varit folkbokförd. 
Med hänsyn till ovanstående är ett ovillkorligt skall-krav på it-stödet att det ska kunna visa upp 
information om innehåll i Kontrollfiler samt tidpunkt för senaste provtagning. 
Vid ”tvåan” bör också borttag från gruppen kallade baseras på information från det landsting 
eller den region där hon tidigare varit folkbokförd. Tillgång till ”nationell spärrinformation” 
möjliggör att kvinnor  

• inte kallas som annars skulle få en kallelse 
• kan få ett erbjudande om screening fast de tidigare har tackat nej. 

Den sista punkten har betydelse för att nå kvinnor som tackat nej under en lång tid. Inriktningen 
i vårdprogrammet och önskemål från verksamheten är att efter cirka 10 år kunna 

• erbjuda eller inbjuda till screening 
• erbjuda självtest eller 
• möjliggöra telefonkontakt med kvinnan. 

Generellt om borttag har representanter för operativa screeningverksamheten uttalat regeln 
”bättre ett prov för mycket än ett för lite”. Eftersom det är stor population som ska kallas varje 
år, ca 600-800 tusen, kan det vara värt att beakta och om möjligt sträva efter att undvika prover 
som ej följer reglerna för kallelseintervallerna i vårdprogrammet. 

7.4.4 Beslut 3 – Kallelsehantering 
Skicka kallelse 
Vårdprogrammet ställer krav på att alla kvinnor som erbjuds att delta får tillgång till validerad, 
korrekt, kortfattad och skriftlig. Detta medför ett skall-krav på it-stöd: Vid trean skall finnas 
tillgång till nationellt framtagna och standardiserade kallelsetexter. En nationell ”språklapp” 
med kortfattad basal information på flera språk bör vid behov biläggas den fullständiga 
kallelsen. 
För korrekt kallelsehantering avseende texter krävs inget informationsutbyte mellan 
landsting/regioner. Landstingen/regionerna har upphandlat tjänster för utskrift/kuvertering och 
distribution, samt att det är olika aktörer som skickar underlaget till leverantörerna. Vilka i sin 
tur skickar ut till aktuell population.  

Det är förstudiens bedömning att dessa krav från vårdprogrammet ska implementeras internt i 
varje region/landsting beroende på hur de jobbar. Landstingen/regionerna behöver se till att rätt 
mallar används i de system som sammanställer filen som ska skickas för utskrift/kuvertering 
och distribution. Texter uppdaterade för det nya vårdprogrammet finns idag på RCC i 
samverkans webbplats. 
Reflektion: En kommande aktivitet kan vara att utreda och beskriva en central hantering av 
kallelse- och svarsmallar samt också en central funktion för utskrift/kuvertering och distribution 
av aktuella brev.  

Om- och avboka 
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Ett av de områden som pekas ut i vårdprogrammet som är speciellt viktigt för att öka antalet 
kvinnor som kommer till screening, är för kvinnan enkla möjligheter till av- och ombokning av 
tid och plats. Antingen via telefontider eller via Internet. 

Hur om- och avbokning sker i dagsläget varierar mellan landstingen/regionerna. För 
möjligheten att av- och omboka krävs inget informationsutbyte mellan landsting/regioner. De 
har idag olika lösningar och erbjuder olika alternativ i form av telefontider och ombokning via 
Internet.  
Reflektion: Varje landsting/region kan behöva se över sina om- och avbokningsrutiner. En 
möjlig aktivitet kan vara att utreda och beskriva centrala funktioner för av- och ombokning som 
kan användas av alla kvinnor oberoende av var man är folkbokförd. Eller visa på lösningar som 
kan anpassas och tillämpas i varje landsting/region. 

7.4.5 Uppföljande undersökning – återföra till screeningprocessen 
Enligt det nya vårdprogrammet hänvisas till en överenskommelse mellan landets hälso- och 
sjukvårdsdirektörer från 2015 som innebär att en uppföljning i första hand ska erbjudas i det 
landsting där provet togs, men patienten ska kunna välja. 
I och med att en kvinna, som resultat av en uppföljande undersökning eller behandling, kan 
tilldelas ett annat kallelseintervall än den vårdprogrammet rekommenderar, måste 
kallelseintervallen för screening kunna ändras i samband med den uppföljande undersökningen. 
En kvinna återförs på så sätt till screeningprocessen men med ett kallelseintervall som avviker 
från standard.  

 

 
 
Något av de it-stöd som används under undersökning/behandling ska därför säkerställa att en 
kvinna som återförs till screeningprocessen placeras i Kontrollfil efter behandling. 
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8. It-arkitektur för framtida arbetsprocesser 

8.1 Förutsättningar och identifierade alternativ 
Följande förutsättning är grund för föreslagna alternativ: 

• Inget arv/historik avseende HPV-tester finns att ta hänsyn till. 
• Det landsting eller den region där person är folkbokförd har alltid ansvar att hålla 

information om sina invånares hälso/sjukvårds status. 
• Det landsting eller den region där person är folkbokförd bestämmer var specialistvård 

ska utföras. Kan ske genom avtal med olika landsting/region/vårdgivare. 
• En förutsättning för kraven i tidigare avsnitt och föreslagen arkitektur är kvinnans 

samtycke till sammanhållen journalföring och biobanking. 
Förstudiens kartläggning av nuläge har lett fram till att föreslå och beskriva tre principiella 
alternativa it-arkitekturer för att tillgängliggöra information som är nödvändig för fullgöra 
screeningprocessen för det nya vårdprogrammet: 

1. SKL och landsting/regioners standard – Arkitektur som fullt ut baseras på den 
nationella Tjänsteplattformen och som sker enligt nationellt regelverk 

2. SKL och landsting/regioners standard där VGR-lösning med Processregistret, 
Cytburken anpassas till denna standard 

3. VGR-lösning med Processregistret, Cytburken, som vårdsystem utan följsamhet till 
SKLs och landsting/regioners standard 

I efterföljande kapitel 9, 10 och 11 redovisas de tre alternativen. I kapitel 12 belyses sedan 
aspekter på ett gemensamt kallelsesystem. 

8.2 Tidsperspektiv avseende förändringar och kompletteringar av 
it-arkitektur och it-stöd 

8.2.1 Tidsperspektiv HPV-tester 
En förutsättning för att kunna följa det nya vårdprogrammet är att landsting/regioner måste 
börja lagra information om och resultat av tagna HPV-tester. Information som sedan kommer att 
vara grund för ställningstagande om utredning/undersökning i samband med efterföljande 
provtagning. Kvinnor som är positiva för HPV och har ett normalt cellprov, följs upp efter tre 
år. Eftersom ett nytt HPV-test ska tas inom tre år måste it-stöd var utvecklat och infört cirka 30 
månader från tidpunkten från att första HPV-test är genomfört. Däremot måste de 
landsting/regioner som väljer att införa HPV-tester enligt det nya vårdprogrammet, att från 
första provtillfälle börja lagra/spara information om och resultat från analys av HPV-tester. 
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8.2.2 Tidsperspektiv cellprov för cytologi 
Avseende cellprov för cytologi har kraven på nationell samordning sitt ursprung i det fria 
vårdvalet och att kvinnor byter mantalsskrivningslandsting. När en kvinna förs över till 
”Kontrollfil efter behandling” och sedan flyttar över en landstingsgräns eller väljer en 
vårdgivare i ett annat landsting/region, är det inte säkert att hennes kontrollfilstillhörighet 
kommer att vara känd för det ”nya” landstinget/regionen. I de fall där både det tidigare och det 
nya landstinget är anslutet till Cytburken kommer tillhörighet till Kontrollfil vara känd. Om inte, 
kommer den att vara okänd och därmed ställs krav på kvinnan att kontakta exempelvis en 
mödravårdscentral för att få ta nya cellprover enligt tidsintervallet i Kontrollfilen. Det är 
förstudiens bedömning att ur ett nationellt perspektiv uppfyller inte samtliga landsting/regioner 
de krav som dels det fria vårdvalet, dels byte av mantalsskrivningslandsting ställer på 
screeningprocessen. 
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9. SKL och landsting/regioners standard, alternativ 1 

9.1 Om SKL och landsting/regioners standardlösning 

9.1.1 Inledning 
SKL och landsting/regioner har under ett antal år utvecklat en lösning för samverkan och 
informationsutbyte. Denna lösning är den etablerade standard som alltid ska vara 
förstahandsvalet vid behov av nationellt informationsutbyte.  
Flera regioner har också valt att använda samma modell för det inom-regionala 
informationsutbytet. Det utom-regionala informationsutbytet sker då via den nationella och 
centrala ”noden” till mottagande landsting/region. 

Modellen medger alltså att, under kontrollerade former, utveckla strukturen på samma sätt och 
tillgängliggöra alltmer information för olika typer av samverkan. 

9.1.2 Övergripande beskrivning 
SKL och landsting/regioners standard-lösning bygger på en gemensam it-arkitektur.  

Den gemensamma it-arkitekturen är uppdelad i fyra olika områden 

1. Verksamhetsarkitektur (se referens 1 under SKL och landsting/regioners standard) 
2. Informationsstruktur (ref 1) 
3. Säkerhetsarkitektur (ref 2) 
4. Teknisk arkitektur (ref 3) 

Alla delar hänger tätt ihop med varandra. Det finns inga knivskarpa gränser, utan uppdelningen 
ger mer en fingervisning var fokus på uppgiften ligger. För att lyckas med arkitekturarbete krävs 
en tät samverkan mellan samtliga områden, och att arbetet hålls ihop på ett målmedvetet och 
strukturerat sätt. En utförlig beskrivning av detta finns i ”Vägledningen för innovativ 
applikationsutveckling och tjänsteutveckling”, se referens 4. Se också ”Vårt befintliga 
nationella regelverk”, referens 5, för en sammanställning över it-arkitekturens nationella 
regelverk. 
Målet med en gemensam it-arkitektur är att underlätta integrationen med andra system och 
tjänster, och göra det enklare att utbyta information mellan olika aktörer. I slutändan är målet att 
invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg, samt bli mer aktiv och 
delaktig i sin egen vårdprocess. Se figur nedan för en schematisk illustration av målbilden. 
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Schematisk illustration av målet med den gemensamma it-arkitekturen 

9.1.3 Tjänsteplattform 
En väsentlig del av it-arkitekturen är ”Tjänsteplattformen”. Traditionellt har lösningar för 
informationsutbyte etablerats mellan två eller ett fåtal aktörer och det blir snabbt väldigt 
komplext om aktörerna vill kommunicera med andra. I landsting/regioner finns behovet att 
kommunicera med många, t ex andra landsting/regioner, invånare, myndigheter, o s v. Därför 
har SKL och landsting/regioner utvecklat ett gemensamt tjänsteplattformskoncept, som bl a 
hanterar just denna utmaning (se figur nedan). 
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Många kommunikationslösningar till en 

Tjänsteplattformar kan finnas på många nivåer och idag finns den nationella och ett antal 
regionala. Landsting/regioner och regionala plattformar knyts ihop av den nationella 
tjänsteplattformen och möjliggör på detta sätt kommunikation mellan alla landsting/regioner, 
invånare, myndigheter, m fl. Strukturen är hierarkisk och det ger möjlighet att bygga ut 
strukturen för att även hantera mindre områden än landsting och regioner (se figur nedan).  
 

 
Tjänsteplattformskonceptets struktur 

 

Se referens 6 för en detaljerad beskrivning av tjänsteplattformens uppbyggnad. 
 

Tjänsteplattform

System
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9.1.4 Den gemensamma it-arkitekturen 
Som nämnts tidigare är den gemensamma it-arkitekturen uppdelad i fyra delar: 

1. Verksamhetsarkitektur 
2. Informationsstruktur 
3. Säkerhetsarkitektur 
4. Teknisk arkitektur 

De olika delarna hanterar tillsammans alla nödvändiga aspekter på den gemensamma it-
arkitekturen. 

Verksamhetsarkitektur 
Verksamhetsarkitekturen hanterar i detta sammanhang framför allt den juridiska aspekten. 
Eftersom det rör sig om relativt känsliga uppgifter samt att hanteringen faller in under 
patientdatalagens bestämmelser ska uppgifterna skyddas mot obehörigt röjande. Det innebär att 
både kommunikationen mellan organisationer och den interna hanteringen behöver skyddas mot 
insyn, åtkomst, förändring, med mera på ett tillräckligt starkt sätt. Rent praktiskt innebär detta t 
ex 

• Styrning av åtkomst 
• Möjliggöra åtkomst-revision 
• Förhindra insyn av obehörig 
• Skydd mot otillbörlig förändring av informationen 

Informationsstruktur 
En av de största svårigheterna i informationsutbyte mellan olika aktörer är det sätt 
informationen är strukturerad och innebörden i olika begrepp. Olika aktörer som har behov av 
att utbyta information har beroende på t ex val av systemstöd haft svårt att etablera fungerande 
samverkan. Just informationsutbytet är en väsentlig del av denna fas av eHälsoutvecklingen och 
därför är just informatiken av central betydelse. 
Av denna anledning driver Socialstyrelsen, tillsammans med andra aktörer (t ex Inera), ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete med standarder som ska gälla för den gemensamma 
informationsstrukturen inom nationell e-hälsa. Detta innebär t ex att benämningar som används 
inom respektive verksamhet följer ett standardiserat så kallat kodverk. Motivet är helt enkelt att 
underlätta informationsöverföring mellan flera olika aktörer för att utvecklingen ska kunna 
bedrivas effektivt. 
Tjänstedomäner och tjänstekontrakt är centrala delar i SKL’s tjänsteplattformskoncept. Dessa 
principer är applicerbara i all form av informationsutbyte men i tjänsteplattformskoncept är 
detta redan etablerat i full skala. 
En tjänstedomän är en övergripande, verksamhetsbaserad (eller annan) indelningsgrund för 
standardiserade tjänsteinteraktioner. Den nationella domänstrukturen förvaltas av Inera. 
Ett tjänstekontrakt beskriver ett standardiserat gränssnitt som förekommer mellan 
tjänstekomponenterna i den tjänsteorienterade arkitekturen. Tjänstekontraktet är oberoende av 
transport och ”kuvertering”. 
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För en helt ny domän eller vid större förändringar ser utvecklingsprocessen ut enligt 
nedanstående bild. Delarna i den röda rektangeln är det som specifikt rör informatikområdet. 

 

 
Utvecklingsprocess (röd ram runt den informatiska delen) 

Den löpande förvaltningen handlar vanligtvis om förändringar av tjänstekontrakt och andra 
typer av mindre justeringar. Det är heller inte helt ovanligt att man under det inledande arbetet 
med informationsspecifikationen upptäcker att det redan finns utvecklade delar som kan 
återanvändas. För de nationella domänerna finns en etablerad utvecklings- och 
förvaltningsorganisation som lämpligen används som stöd för att arbetet ska gå smidigt. 
Modeller – Nationell eHälsa 

Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar den nationella informationsstrukturen (NI) som omfattar 
tre modelltyper: 

• Processmodell 
• Begreppsmodell 

• Informationsmodell 
Under arbetet med att specificera informationsutbytet preciseras innebörden i olika begrepp och 
informationselement som ska användas. I samband med detta kan en avstämning mot NI göras. 
Denna avstämning behöver göras för att identifiera till vilken domän/kontrakt (befintlig eller ny 
domän) informationen skall föras i nästa steg, tjänstekontraktsutveckling. 

Det pågår också införande av internationellt erkända standarder och ramverk för e-
hälsoområdet. Se t ex referens 11, 12, och 13 för mer information om dessa ramverk/standarder. 
Många produkter stödjer redan dessa standarder och utvecklingen tyder på en kraftig ökning. 
Informatik-specifikationer, med mera 
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Samtliga specifikationer, regler/riktlinjer och relevanta mallar för informatik finns i Regelverk 
för interoperabilitet inom vård och omsorg, se referens 8. 

Säkerhetsarkitektur 
Den säkerhetsmässiga hanteringen av information är naturligtvis viktig i många sammanhang i 
vården. Vi behandlar ofta integritetskänslig information som dessutom är starkt lagligt reglerad. 
Informationssäkerhet behandlas utifrån fyra dimensioner: 

1. Att informationen är tillgänglig när den behövs – Tillgänglighet 
2. Att informationsinnehållet är korrekt – Riktighet 
3. Att information enbart är åtkomlig för behöriga – Konfidentialitet 
4. Att krav på spårbarhet är beaktade – Spårbarhet 

 

 
Informationssäkerhet i en kontext 

 

Tillgänglighet 

Kraven på tillgänglighet kan variera beroende på de krav inblandade verksamheter och it-system 
har. Tjänstekontrakt som används behöver granskas och testas enligt standardiserade rutiner så 
att dessa transaktioner inte påverkar andra tjänster i tjänsteplattformen negativt. 
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Riktighet 

Kraven på riktighet är högre än kraven på tillgänglighet då felaktigheter i transaktionerna kan 
orsaka avsevärt merarbete (kostnader) för alla inblandade parter, men primärt inte för 
vårdtagaren. 
Speciella överväganden bör tas till mekanismer som kontrollerar informationens riktighet när 
den matas in och innan den skickas till mottagaren för att ge möjligheter att spåra ev. 
felaktigheter och för att kunna backa felaktiga transaktioner. 
Konfidentialitet 

Om ett system innehåller patientinformation, ska åtkomsten till denna information styras så att 
den uppfyller patientdatalagens krav. Kommunikation över ”öppna nät” (Sjunet är 
definitionsmässigt ett öppet nät) mellan regionerna ska skyddas exempelvis med hjälp av 
kryptering på en tillräckligt djup nivå och åtkomsten till de it-system som hanterar 
patientinformation ska skyddas enligt de skyddsåtgärder som en genomförd 
informationsklassificering gett. 
Spårbarhet 

Alla transaktioner bör loggas på en tillräckligt detaljerad nivå för att möjliggöra att hitta och 
backa felaktiga transaktioner samt för att uppfylla bokföringslagens krav. 
Respektive applikation som ger åtkomst till patientinformation ska loggas ur ett PDL-
perspektiv, förslagsvis via den nationella säkerhetstjänsten. Möjligheter till effektiv logganalys 
bör implementeras på lämpligt sätt. 

Teknisk arkitektur 
Teknisk arkitektur har sitt fokus på de tekniska delarna av den gemensamma arkitekturen. 
Konkret innebär detta att erbjuda riktlinjer och standarder som it-system ska följa för att kunna 
kommunicera med varandra på ett enhetligt, standardiserat och säker sätt. 

Den tekniska arkitekturen fungerar som en spelplan för alla som vill samverka. Syftet är att alla 
samverkande aktörer tillsammans ska bygga it-lösningar som kan ge invånarna en bättre service 
och en mer sammanhållen vård och omsorg. 

Den tekniska arkitekturen fungerar med andra ord som en vägledning för att utveckla och 
förvalta it-stöd som möjliggör samverkan och informationsutbyte. Med den tekniska 
arkitekturen som underlag, stärks verksamheten och leverantörer kan tydligare se vilka givna 
ramar de har att förhålla sig till när de ska utveckla nya it-system. Dessutom kan lokala 
utvecklingsinsatser som görs i enlighet med den nationella arkitekturen, lyftas över till nationell 
nivå och därmed användas av andra landsting och kommuner, etc. 

Se ”Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg”, referens 8, för samtliga 
specifikationer för den tekniska arkitekturen, t ex referens-arkitektur, regler/riktlinjer och 
relevanta mallar för tjänsteplattforms-konceptet. 
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9.2 Lösning baserad på SKL och landsting/regioners 
standardlösning 

9.2.1 Utgångspunkter 
Denna lösning utgår från att använda SKL och landsting/regioners standardlösning. Etablering 
av lösningen innebär i detta fall tillämpning av två huvudprinciper: 

1. Landsting/regioner kommer överens om vilken information som behöver utbytas för att 
alla ska kunna uppfylla kraven i det nya vårdprogrammet 

2. Landsting/regioner anpassar sitt it-stöd för att kunna utbyta den överenskomna 
informationen 

 
Tillämpning av lösningen styrs också av övergripande krav för nationella lösningar och särskilt i 
detta fall: 

• Ingen gemensam central lagring av information: 
Journalinformation o d för informationsutbyte, koordinering, e d får inte placeras i 
någon typ av central lagring. Informationen ska lagras på ordinarie plats inom 
landstinget/regionen. 

• Inga nya applikationer för involverad personal: 
All funktionalitet för tillgängliggörande och inhämtning av den överenskomna 
informationen ska finnas i it-stödet som används i det dagliga utövandet av 
professionen. Inga separata applikationer eller ”uthopps-lösningar” får användas. 

 

Den nationella lösningen behöver huvudsakligen hantera två situationer: 
1. Det fria vårdvalet som i detta sammanhang betyder att en kvinna kan ta provet i annat 

landsting än mantalsskrivningslandstinget. 

2. Att kvinnor kan flytta till annat landsting med konsekvensen att historisk information 
från tidigare landsting kan behövas. 

 
För att förenkla hanteringen rekommenderas följande övergripande regler för samverkan: 

1. Mantalsskrivningslandstinget ska alltid ha all relevant information om kvinnan för den 
tid hon är mantalsskriven där. 

Detta innebär att: 

• Information om provtagning och eventuellt utförd vård skall rapporteras till 
mantalsskrivningslandstinget så fort som möjligt. 

• Det alltid går att inhämta nödvändig information från mantalsskrivningslandstinget för 
aktuell period. 
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2. När en kvinna flyttar till ett annat landsting ska det nya landstinget kunna hämta 
information från det tidigare landstinget så att det nya landstinget kan ta över ansvaret 
för kvinnans fortsatta screening, eventuell behandling, o d. 

Detta innebär att: 

• Ett landsting ska bli uppmärksammade på när en kvinna i målgruppen flyttar in i 
landstinget. 

• Det nya landstinget ska kunna hämta information om tidigare provresultat, kontrollfiler, 
spärrar, behandling, m m från det tidigare landstinget. 

 

Funktionalitet för att kommunicera informationen enligt ovan behöver alltså implementeras i 
berörda it-stöd. Se övergripande figur nedan. 

 

 
 
Kommunikationen görs enligt beslutade tjänstekontrakt och det är alltså stöd för dessa som 
implementeras. 
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9.2.2 Scenarion 
Här följer översiktliga illustrationer av informationsutbytet för de typscenarion som behöver 
hanteras. 

Fria vårdvalet - Provtagning i annat landsting 
Kvinna har kallats till provtagning mantalsskrivningslandstinget men väljer provtagning i annat 
landsting. 

 

Flytta mellan landsting - Provresultat för nyinflyttad 
Provresultatet för en nyinflyttad behöver analyseras tillsammans med eventuellt provresultat 
från tidigare mantalsskrivningslandsting. 

 

Flytta mellan landsting - Ta emot nyinflyttad 
En kvinna flyttar in i landstinget och man behöver inhämta information om  

• Kontrollfiler för motsvarande hantering i nya landstinget 

• Spärr, t ex för att kvinnan meddelat att hon av någon anledning inte vill kallas till 
provtagning 
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• Eventuell pågående behandling 

 

9.2.3 Behov av nya tjänstekontrakt 
Baserat på nu känd information, kommer hela den nationella lösningen att innebära maximalt 
tre nya tjänstekontrakt.  

Scenariot ”Provtagning i annat landsting” kommer med stor sannolikhet att kräva ett nytt 
tjänstekontrakt för att skicka information om provtagning och eventuell vård till 
mantalsskrivningslandstinget.  

När det gäller övriga två scenarion, ”Provresultat för nyinflyttad” och ”Ta emot nyinflyttad”, är 
det möjligt att det behövs ytterligare två tjänstekontrakt. Det är också fullt möjligt att de 
befintliga tjänstekontrakten för sammanhållen journalföring kan användas. 

I det fortsatta arbetet analyseras behoven för att avgöra exakt vad som behövs. 

9.3 Etablering och genomförande 

9.3.1 Huvudaktiviteter 
De huvudsakliga resultat som behöver åstadkommas för att etablera denna lösning är följande: 

1. Tjänstekontrakt för överenskommet informationsutbyte 

2. Anpassningar av regionernas it-stöd för användning av tjänstekontrakten 
 

Punkt 1 utförs av representanter från Ineras TK-grupp och omfattningen brukar 
erfarenhetsmässigt vara ungefär 

• Kalendertid: 1-2 mån 

• Total tid: 100-200 tim 

 
Punkt 2 utförs av regionerna själva och därför uppskattas omfattning av varje region. Några 
kommer sannolikt att behöva göra relativt lite medan andra kan behöva göra mer. 
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Baserat på tidigare genomförda etableringar av denna typ skulle en lämplig organisation av 
arbetet kunna se ut enligt nedan. 

 
Projektorganisation för etablering 

9.3.2 Huvudprojektledning 
• Leder och koordinerar hela projektet 
• Stöds av den centrala arbetsgruppen för att ta fram gemensamma specifikationer och för 

att stödja delprojekten 

9.3.3 Central arbetsgrupp 
• Tar fram nödvändiga specifikationer och beskrivningar 

o Tjänstekontraktsbeskrivning 
o Scheman för tjänstekontrakt 
o Informationsspecifikation 
o Icke-funktionella krav 

• Hanterar samarbetet med den nationella organisationen för utveckling, förvaltning och 
drift. 

 
Bemanningen i centrala arbetsgruppen består lämpligen av 

• Verksamhetskompetens 

• Resurser från den nationella tjänstekontrakts-gruppen 

o Gruppen består av experter som väsentligt underlättar en snabb och smidig 
etablering 

 
Den centrala arbetsgruppen behöver också möjlighet att samarbeta med representanter för 
arkitektur i regionerna. 

Projektledning	

Delprojekt	
region	1	

Delprojekt	
region	2	

Delprojekt	
region	3	 .............	

Central	
arbetsgrupp	
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9.3.4 Delprojekt landsting/regioner 
• Anpassar sina respektive lösningar enligt det överenskomna informationsutbytet 

9.3.5 Piloter 
Det är vanligt att landsting/regioner har lite olika förutsättningar att komma igång och då 
rekommenderas att de som ligger ”längst fram” fungerar som piloter. Detta är ett angreppssätt 
som använts med framgång i andra projekt och liknande aktiviteter. Allt eftersom övriga blir 
färdiga med sina lösningar, ansluts de till den nationella lösningen. 

9.4 Fördelar och konsekvenser 
Följande fördelar är identifierade baserade på ett antal egenskaper i lösningen: 

• Lösningen finns redan och är det strategiska valet av integrations-plattform för 
landsting/regioner. Det är därför den mest hållbara lösningen på både kort och lång sikt. 

• Utmaningarna kring att hantera känslig information, när det gäller juridik, säkerhet, 
informatik och IT, är hanterade. 

• Kostnaden över tiden blir med största sannolikhet lägre jämfört med andra alternativ 
eftersom lösningen redan finns och kostnaden delas på alla tjänster som använder 
plattformen. 

• Tjänsteplattformskonceptet är etablerat i alla landsting/regioner. Några (om inte alla) 
har dessutom egna regionala plattformar anslutna till den nationella dito. 

• Informationsutbytet i vården kommer att växa och tjänsteplattformen erbjuder den mest 
skalbara lösningen. 

• Den informatiska hanteringen är etablerad, standardiserad och dokumenterad. 
Organisation för utveckling och förvaltning finns på plats och det finns kompetens för 
stöd och liknande att tillgå. 

• Det finns etablerade stöd- och förvaltnings-organisationer för alla i lösningen ingående 
delar. 

• Lösningen är förberedd för flera typer av integrationer mellan olika aktörer, t ex mellan 
olika landsting/regioner nationellt, mellan vården och myndigheter, mellan vården och 
invånare/patienter.  

• Lösningen stimulerar innovation inom området. Informationen blir tillgänglig för 
användning i många nya sammanhang, t ex för mobila applikationer både internt i 
vården och för extern kommunikation, samt för tillämpningar vi ännu inte känner till. 

• Lösningen medger att, med minimala förändringar, stödja viss omstrukturering av 
screeningverksamheten, t ex genom att centralisera kallelsehanteringen. 
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Konsekvenser: 

• Lösningen måste förankras och beslutas för att nå samstämmighet i vald lösning. 
• Verksamhetsstödjande funktioner, exempelvis personöversikten, kan visas genom att 

hämta information via tjänsteplattformen. 
• Verifiera informatik avseende utbyte av information mellan landsting/regioner vid byte 

av mantalsskrivningslandsting. 
• Acceptera annat val av lösning än de i vårdprogrammet samt i ”Teknisk specifikation 

för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för Cervixcancerprevention” 
redovisade. 

• En stor oro finns för att hinna med en anslutning av laboratoriesystem med hjälp av 
tjänstekontrakt på grund av problem med informatik (tolkning av data till/från 
laboratoriesystem).  

• En stor oro finns för förmåga och vilja hos laboratorier/leverantörer av lis-system att 
genomför förändringar.  

• Ansvar för vidareutveckling och förvaltning placeras hos Inera. 
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10. SKL och landsting/regioners standard där VGR-
lösning med Processregistret, Cytburken 
anpassas till denna standard – alternativ 2 

10.1 Om denna lösning 
Denna it-arkitektur bygger på att Processregistret ansluts som vårdsystem till den nationella 
tjänsteplattformen. Lösningen utgår från att SKL och landsting/regioners standardlösning ska 
användas. Detta medför att de landsting/regioner som valt att lagra sin information från 
screeningverksamheten i Processregistret tillgängliggör denna via Processregistrets anslutning 
till tjänsteplattformen med hjälp av tjänstekontrakt (för mer information se kapitel 9). De 
landsting/regioner som inte är anslutna till Processregistret ansluter sin information genom att 
regionala/lokala vårdsystem ansluter med hjälp av tjänstekontrakt till tjänsteplattformen. På så 
sätt kommer patientens sammanhållna journal blir tillgänglig som underlag för urval i samband 
med screeningprocessen. 

 

 
 

10.2 Etablering och genomförande 
De huvudsakliga resultat som behöver åstadkommas för att etablera denna lösning är de samma 
som för alternativ 1 - SKL och landsting/regioners standard, det vill säga: 

1. Tjänstekontrakt för överenskommet informationsutbyte, nya och befintliga 
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2. Anpassningar av regionernas it-stöd för användning av tjänstekontrakten 
För mer information om etablering och genomförande hänvisas till motsvarande avsnitt för 
alternativ 1. 

10.3 Fördelar och konsekvenser 
Följande fördelar är identifierade: 

• Lösningen baseras på att SKL och landsting/regioners standardlösning. 
• Konceptet med tjänsteplattform är etablerat i alla landsting/regioner.  
• Lösningen är förberedd för flera typer av integrationer mellan olika aktörer, t ex mellan 

olika landsting i en region, mellan olika landsting nationellt, mellan vården och 
myndigheter, mellan vården och invånare/patienter, m m.  

• Lösningen medger stöd för omstrukturering av screeningverksamheten. 
• Avtalshantering avseende sammanhållen journalföring finns inkluderad i SKL och 

landsting/regioners standardlösning. 
• Processregistret, Cytburken, omfattar idag cirka 60% av den kvinnliga befolkningen. 
• Gjorda investering för de landsting/regioner som idag är anslutna till Processregistret, 

Cytburken, tas tillvara.  

Konsekvenser: 

• Utveckling för anslutning av tjänstekontrakt mot tjänsteplattformen. 
• Lösningen måste förankras och beslutas för att nå samstämmighet i vald lösning. 
• Acceptera annat val av lösning än de i vårdprogrammet samt i ”Teknisk specifikation 

för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för Cervixcancerprevention” 
redovisade. 

• Vidareutveckling för lagring av information om genomförda HPV-tester. Plan finns för 
att arbeta fram en nationell lösning för utökad funktionalitet i Cytburken för att hantera 
Kontrollfil för kvinnor med positivt HPV-test samt Kontrollfil för kvinnor som 
behandlats för höggradig dysplasi. Ett alternativ är att utveckla tjänstekontrakt för 
åtkomst till motsvarande Kontrollfiler. 

• Informera om följsamhet mot lagstiftning för Processregistret. 
• Verifiera hur kvinnor som meddelat utträde ur kvalitetsregister, alternativt spärrat 

den sammanhållande journalen, hanteras avseende HPV-tester.  
• Se över avtalstexterna för anslutning till Processregistret. 
• Risk för dubbelpublicering av information. 
• Verifiera juridiska förutsättningar för utbyte av information mellan landsting/regioner 

vid byte av mantalsskrivningslandsting. 
• Ansvar för vidareutveckling och förvaltning hos både Inera och RCC Väst. 
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11. VGR-lösning utan följsamhet till standardlösning 
– alternativ 3 

11.1 Om denna lösning 
Denna it-arkitektur medför att alla landsting/regioner kommer att anslutas till Processregistret 
för att den vägen tillgängliggöra information för screeningprocessen. Anslut sker enligt de 
regler och beskrivningar som idag finns (se referenser för Nationellt Kvalitetsregister för 
Cervixprevention, processregistret). 

 

 
 

Till Processregistret kan anslutas såväl nationella kallelsesystem som regionala/lokala 
kallelsesystem. Med nationellt kallelsesystem avses om flera landsting/regioner samverkar om 
kallelsehantering och kallelsekansli. 

11.2 Etablering och genomförande 
RCC Väst är systemägare och ansvarar för drift och förvaltningen av Processregistret, 
Cytburken. Med hjälp av det material som finns framtaget avseende avtalstext, processkarta 
införande Processregistret samt projektplan i form av aktiviteter kan RCC Väst i samråd med 
SKL och regioner/landsting planera upp för denna lösning. 
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11.3 Fördelar och konsekvenser 
Följande fördelar är identifierade: 

• Sedan 2006 har flera landsting/regioner varit anslutna till Processregistret. 
• Förvaltning finns etablerad. 
• Processregistret, Cytburken, omfattar idag cirka 60% av den kvinnliga befolkningen. 
• Gjorda investering för de landsting/regioner som idag är anslutna till Processregistret, 

Cytburken, tas tillvara. 
• Det finns avtalstext, processkarta införande Processregistret samt projektplan i form av 

aktiviteter som stöd vid införande. 
Konsekvenser: 

• Acceptera avsteg från SKL och landsting/regioners etablerade standard vid behov av 
nationellt informationsutbyte. 

• Lösningen måste förankras och beslutas för att nå nationell samstämmighet i vald 
lösning. 

• Informera om följsamhet mot lagstiftning. 
• Verifiera hur kvinnor som meddelat utträde ur kvalitetsregister hanteras avseende HPV-

tester. 
• Vidareutveckling för lagring av information om genomförda HPV-tester. Plan finns för 

att arbeta fram en nationell lösning för utökad funktionalitet i Cytburken för att hantera 
Kontrollfil för kvinnor med positivt HPV-test samt Kontrollfil för kvinnor som 
behandlats för höggradig dysplasi. 

• Se över avtalstexterna för anslutning till Processregistret. 
• Ansvar för vidareutveckling och förvaltning placeras hos RCC Väst. 
• Eventuell förstärkning av förvaltnings- och supportorganisation. 
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12. Gemensamt kallelsesystem 

12.1 Om detta alternativ 
Detta alternativ beskriver screeningprocessen utifrån ett organisatoriskt perspektiv i 
kombination hur information tillgängliggörs. Ett gemensamt kallelsesystem kräver val av it-
arkitektur enligt något av alternativen ett, två och tre beskrivna i tidigare kapitel. Nedan kommer 
en text som belyser möjligheter kring att införa ett gemensamt kallelsesystem. 

I Socialstyrelsens Rekommendation och bedömningsunderlag avseende Screening för 
livmoderhalscancer finns ett resonemang om ett nationellt samordnat kallelsesystem. Några 
utdrag från Socialstyrelsens rekommendation: 

Runt om landet finns i dag olika it-system som upplevs fungera olika bra. En 
uppskattning är att kraven kommer att öka på kallelsesystem som är integrerade med 
resultaten av laboratorieanalyser för cytologi och virologi, och att det kan finnas 
fördelar med ett nationellt samordnat kallelsesystem. 
Med ett samordnat kallelsesystem går det också att följa människor genom livet, även 
om de flyttar över landet. Detta är faktorer som kommer att främja en jämlik vård och 
motverka att inbjudningar inte når fram till kvinnor på grund av att de har flyttat.  
Nationell samordning av screening för livmoderhalscancer blir desto mer betydelsefullt 
i och med den nya patientlagen (2014:821) som ger befolkningen möjlighet att välja i 
vilket landsting som de önskar delta i olika screeningprogram. Kvinnor kan alltså välja 
att lämna cellprov och genomgå uppföljande undersökningar i ett annat landsting än det 
egna. 

SKL, genom RCC i samverkan, har gett RCC i VGR ett uppdrag att beskriva de nya krav som 
det nya vårdprogrammet ställer på förändring i befintliga it-stöd. Nya krav jämfört med 
Socialstyrelsens tidigare riktlinjer och tidigare vårdprogram. Resultatet av det uppdraget finns 
specificerat i dokumentet ”Teknisk specifikationen för IT-system utifrån nytt nationellt 
vårdprogram för Cervixcancerprevention”. Dokumentet ska utgöra ett stöd för landsting och 
regioner att snabbt komma igång med grundläggande förändringar i befintliga it-system i 
samband med införandet av det nya screeningprogrammet. 
Nedanstående bild är hämtad från den tekniska specifikationen och visar på exempel på hur ett 
kallelsesystem kan vara uppbyggt samt systemets omgivning. 
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De gråa rektanglarna visar på kallelsesystemets komponenter där den gråa med blå kant är en 
komponent som kan väljas till. Komponent med grön ram används om kallelsesystemet skickar 
elektroniska remisser. Den röda linjen gäller om kallelsesystemet har en direktkoppling till 
Processregistret, Cytburken. 
Reflektion 1: ”Ett samordnat kallelsesystem” kan ses som en nationellt samordnad och beslutad 
”kallelserutin” som gör att rätt information blir tillgänglig oavsett om var patienten blir kallad 
eller väljer att ta prover. Det samordnade kallelsesystemet som Socialstyrelsen rekommenderar, 
är det en ”kallelseprodukt” eller en ”kallelserutin”? 

Reflektion 2: Kallelsesystemets komponenter som visas i bilden ovan bygger på att information 
tillhandahålls av Processregistret, Cytburken.  

 

 
 

En alternativ lösning är att informationen tillhandahålls via tjänsteplattformen och 
tjänstekontrakt, vilket leder till principskissen ovan. 
Reflektion 3: Det är förstudiens bedömning att den tekniska specifikationen ej baseras på den 
standard som SKL och landsting/regioner har utvecklat för samverkan och informationsutbyte. 
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Reflektion 4: Den ”Teknisk specifikationen för IT-system…” bygger på att en gemensam 
produkt ska upphandlas/beställas och användas i ett nationellt kallelsekansli, landstings/region 
gemensamt kallelsekansli eller lokalt inom landsting/regionen. 
Reflektion 5: Denna förstudie har fokuserat på skillnader mellan nya och tidigare krav och 
belyser ej samtliga krav som kan ställas på kallelsesystem, laboratoriesystem etc. 

12.2 Etablering och genomförande 
En av drivkrafterna med ett samordnat kallelsesystem är att det på så sätt går att följa människor 
genom livet, även om de flyttar över landet. En annan drivkraft är att kunna centralisera och 
hitta stordriftsfördelar kring screening. 

Detta alternativ bygger på att 21 landsting/regioner enas om: 

• En gemensam process för screening där nationella och lokala it-stöd finns utpekade. 
• En gemensam kravspecifikation med funktionella och icke-funktionella krav som kan 

vara underlag för upphandling eller beställning från annat landsting/region. 
• Vilka it-stöd som ska samverka med kallelsesystemet (vita rektanglar ovan). 

Exempel på aktiviteter för att genomföra detta alternativ och införa denna lösning: 

• Förankra en gemensam kravspecifikation. 
• Välja it-arkitektur enligt alternativ 1, 2 eller 3. 
• Etablera en organisation för upphandling/beställning och införande. 
• Vid behov  

o ta fram underlag för beställning/upphandling 
o upphandling inklusive utvärdering och val av leverantör 
o hantera eventuell överklagan avseende tilldelningsbeslut 

• Vid behov bygga upp ett gemensamt kallelsekansli. 
• Införa, utbilda i och driftsätta kallelsesystemet. 

12.3 Fördelar och konsekvenser 
Följande fördelar är identifierade: 

• Samma beslutsunderlag för utförande och genomförande för medverkande 
landsting/regioner. 

• Ger möjlighet till både en regional och nationellt organiserad kallelsehantering. 
• Möter ett uttalat behov från några landsting/regioner. 
• Medger enklare hantering vid beslut om omorganisation av huvudmän. 

Konsekvenser 

• Begreppet nationellt kallelsesystem bör förtydligas och förankras – rutin, organisering 
eller it-stöd? 

• Förutsätter val av it-arkitektur enligt alternativ 1, 2 eller 3. 
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• Val av att införa nationellt kallelsesystem måste förankras och beslutas av alla 
landsting/regioner eller de som vill samverka om denna lösning. 

Reflektion 1: Erfarenheter från tidigare liknande satsningar kan vara till nytta. 

• Finns möjlighet att inhämta erfarenheter från upphandlingar och införande av 
gemensamma landstings/regionala it-stöd för att bedöma tidsåtgång och resursbehov?  

• Finns möjlighet och är det lämpligt att inhämta eventuellt erfarenheter från Danmark 
och Finland? 

• Vilka erfarenheter kan inhämtas från ”Nationella studien för screening mot tjock- och 
ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons) programmet”? 

Reflektion 2: Finns möjlighet att bygga vidare på den övergripande intäkts- och kostnadskalkyl 
(bussiness-case) som Stockholms läns landsting har tagit fram avseende ett gemensamt 
nationellt kallelsesystem för hälsokontroller? Ärendet ska behandlas av Ineras 
programberedning. 
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13. Förvaltning och vidareutveckling  
En förutsättning för att möta det rekommenderade vårdprogrammet är att hälso- och 
sjukvårdens huvudmän samverkar både vid införandet av och i förlängningen det operativa 
arbetet med screeningprocessen. Om något landsting eller någon region väljer att inte följa 
vårdprogrammets rekommendationer kommer det att medföra att en jämlik, likvärdig och 
patientsäker screeningverksamhet på nationell nivå inte kommer att kunna erbjudas och 
genomföras. Således förutsätter Socialstyrelsens rekommendationer och föreslaget vårdprogram 
att ett gemensamt och kollektivt ansvar tas för att möta Socialstyrelsens rekommendationer full 
ut. 

Det är förstudiens uppfattning att införande och vidareutveckling ska baseras på krav från 
utförande roller i screeningprocessen. De har möjlighet att identifiera funktionella krav på de 
olika it-stöden som används inom landstingen/regionerna. 

Förstudien rekommenderar att landsting och regioner utser en nationell grupp/nätverk som 
processägare avseende screeningprocess för livmoderhalscancer som har Socialstyrelsens 
rekommendationer och vårdprogrammet som utgångspunkt. Där läggs ansvar och mandat för att 
vidareutveckla processen för att  

• säkra en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet avseende screeningverksamhet 
för livmoderhalscancer oberoende av utförande vårdgivare 

• öka andelen deltagande kvinnor 
• identifiera krav på förändringar i it-stöden och it-arkitekturen. 

Exempel på sådana grupperingar kan vara:  

• Nationella arbetsgruppen för Cervixcancerprevention (NACx) 
• Gruppen av de Lokala ansvariga/processledare/kontaktpersoner 

Till denna grupp/nätverk bör it-arkitekter från SKL, Inera eller landstingen/regionerna 
adjungeras för att säkerställa arkitektur och säkerhetslösningar. Till den grupp som utses som 
processägare bör en arbetsinstruktion med uppgifter och mandat tas fram eller kompletteras. 
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14. Slutsatser, reflektioner och rekommendation till 
fortsatt arbete 

14.1 Förstudien som beslutsunderlag 
Denna rapport ska vara ett beslutsunderlag för att utifrån screeningverksamhetens behov utreda 
möjliga it-lösningar, it-stödsystem och it-arkitektur. Ur ett it-perspektiv ska man kunna  

1. bedöma möjligheterna för en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet avseende 
screeningverksamhet för livmoderhalscancer oberoende av utförande vårdgivare 

2. identifiera kommande steg avseende it-stöd för kallelsesystem för screeningverksamhet 
avseende livmodercancer (kallelse, besök, provtagning, analys, svarshantering och 
uppföljande undersökningar) 

Avseende punkt 1 så är det förstudiens uppfattning att it-lösningar, it-stödsystem och it-
arkitektur inte är en begränsande faktor utan i praktiken en förutsättning och möjliggörare för att 
säkerställa en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet oberoende av ansvarig och 
utförande vårdgivare. En avgörande faktor för likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet är 
samverkan mellan samtliga 21 landsting/regioner avseende it-arkitektur och it-stöd. 
Punkt 2 ovan avser nästa steg för att ta fram it-stöd och it-arkitektur och här har förstudien 
belyst 3 vägar att gå. Nedan redovisas reflektioner utifrån arbetet med förstudien och därefter en 
rekommendation avseende it-arkitektur. 

14.2 Reflektioner 

14.2.1 Reflektion 1 – Om olika krav 
Förstudiens uppdrag är att beskriva en it-arkitektur för att möta det nya vårdprogrammet för 
screening livmoderhalscancer. Under arbetet med hitta alternativa it-arkitekturer har olika behov 
och krav blivit synliga. Det nya vårdprogrammet tillsammans med information som kommit 
förstudien till del belyser flera områden och behov: 

1. Åtkomst av information direkt kopplat till screeningprocessen o vårdprogrammet 
o Historisk information om tidigare tagna prover för att göra rätt urval vid 

kallelser och korrekt analys av HPV-tester 
o Historisk information om screening för att långsiktigt utveckla vårdkedjan för 

gynekologisk cellprovskontroll (GCK) i form av kvalitetsregister (NKCx) 
2. Organisatorisk samverkan avseende screeningverksamhet 

o Samverkan mellan landsting/regioner för kallelsehantering som kan ge 
”stordriftsfördelar” 

o Gemensamt/samma it-stöd för kallelsehantering 
3. Stöd till verksamheten i vardagen, exempelvis 

o Tillgång till information för att effektivisera mötet och samspelet mellan 
vårdgivare och kvinna (Cytburken Personöveriskt) 

o Enkel av- och ombokning 
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4. It-arkitektur 
o Standardlösningar (it-arkitektur) för it-stöd som ska samverka på nationell nivå. 

Förstudien utgångspunkt är att beskriva it-arkitekturer som möter alla behoven. Förstudien 
bygger på att informationsteknologi ska användas som en möjliggörare för att möta 
verksamhetens både nuvarande och kommande behov. 

Inom ramen för de fyra områdena ovan har krav och rekommendation identifierats som kan 
upplevas som motstridiga eller där oro/osäkerhet finns avseende nuvarande lösningar. 

Ett första område som förstudien vill belysa är att det finns möjlighet till olika tolkningar 
avseende formuleringen ”nationella lösningar”. 
I Socialstyrelsens rekommendationer går det att läsa – ”kan finnas fördelar med ett nationellt 
samordnat kallelsesystem.” I ”Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt 
vårdprogram…” finner vi: ”Avsikten är att vara ett stöd för beställning och utveckling av 
kallelsesystem” samt ”specifikationen … är ett komplement till vårdprogrammet”. 

Detta ska jämföras med SKL och landstingen/regionerna gemensamma regelverk för 
informationsutbyte och nationella lösningar. Här kommer två exempel på formuleringar från 
texten i kapitel nio: 

1. SKL och landsting/regioner har under ett antal år utvecklat en lösning för samverkan 
och informationsutbyte. Denna lösning är den etablerade standard som alltid ska vara 
förstahandsvalet vid behov av nationellt informationsutbyte. 

2. Tillämpning av lösningen styrs också av övergripande krav för nationella lösningar 
och särskilt i detta fall ingen gemensam central lagring av information och inga nya 
applikationer för involverad personal. 

”Ett nationellt samordnat kallelsesystem” kan ses som en nationellt samordnad och beslutad 
kallelserutin eller kallelseprocess, som gör att rätt information blir tillgänglig oavsett var 
kvinnan blir kallad eller väljer att ta prover. Det samordnade kallelsesystemet som 
Socialstyrelsen rekommenderar, är det en ”kallelseprodukt/it-system” eller en 
”kallelserutin/kallelseprocess”? För att ena och förankra tolkningar av  

• begreppet nationellt samordnat kallelsesystem 
• syftet med Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram 
• tillämpningen av SKLs och landsting/regioners regler för samverkan och 

informationsutbyte 
bör SKL sträva efter att ensa vilka tolkningarna/synsätten som ska gälla i kommande arbete med 
att utveckla it-stöd och it-arkitektur för screeningprocessen. 

Ett andra område där det finns en oro/osäkerhet kring är hur regelverket för sammanhållen 
journalföring uppfylls när en delmängd av ett kvalitetsregister används som hälsodataregister. 
Förstudien har ej haft till uppgift att belysa juridiska aspekter. För att ta bort oro/osäkerhet bör 
RCC Väst informera om att nuvarande användning följer gällande lagstiftning. 

14.2.2 Reflektion 2 – Om struktur och ansvarsområden 
Inom ramen för förstudien har olika begrepp, områden och perspektiv utkristalliserats. Det kan 
underlätta för det framtida arbetet med att säkerställa en screeningprocess enligt det nya 
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vårdprogrammet om man kan enas om en struktur för dessa. Nedan beskrivs kortfattat fem 
områden som kan vara diskussionsunderlag för hur arbetet ska bedrivas vidare. 

Operativ styrning och finansiering 
Säkra ett kollektivt och operativt ansvar från samtliga 21 landsting/regioner för att införa och 
utveckla screeningprocessen utifrån det nya vårdprogrammet. Säkerställ att den grupp/nätverk 
som får ansvar också har tillgång till kompetens om nationell it-arkitektur. Se också avsnitt 13 
om Förvaltning och vidareutveckling. 
Effektivisera och utveckla vårdkedjan 
Utveckla verksamhetens behov utifrån både det medicinska och processmässiga perspektivet. Se 
it-stöd och it-utvecklingen som möjliggörare för nuvarande och framtida behov. Kombinera 
kunskap om verksamhetens behov med kunskap om it för att utveckla verksamheten. 

Minskade kostnader, stordriftsfördelar  
Undersök möjligheterna för regional/nationell samverkan för screeningprocessen exvis med 
hjälp av kallelsekanslier och gemensamma it-stöd. 

Ökad samhällsnytta  
Ta fram en kravlista och prioritera den för att öka deltagandet i screeningprocessen. 
It 
Besluta hur information ska göras åtkomligt för att säkra vårdprogrammet och det fria vårdvalet 
– val av arkitektur. 

 

Det sista området är direkt kopplat till denna förstudie och i nästa kapitel kommer förstudiens 
rekommendation avseende förslag till it-arkitektur och nästa steg. 

14.3 Rekommendationer avseende it-arkitektur 
I kapitel nio, tio, elva och tolv beskrivs olika arkitekturer och lösningar för att Socialstyrelsens 
rekommendationer och det nya vårdprogrammet kan börja tillämpas och användas. Alternativet 
i kapitel tolv, Gemensamt kallelsesystem, har utgångspunkt i en ”organisatorisk samverkan 
avseende screeningverksamhet”. Denna förstudie tar ej ställning till om detta alternativ bör bli 
verklighet. Däremot kräver ”ett gemensamt kallelsesystem” val av it-arkitektur och nedan 
förslag blir då förstudiens bidrag till en fortsatt dialog om/när den typen av samverkan kan/ska 
genomföras. 

De tre principiella alternativa it-arkitekturer som presenterats tidigare är: 
1. SKL och landsting/regioners standard – Arkitektur som fullt ut baseras på den 

nationella Tjänsteplattformen och som sker enligt nationellt regelverk. 
2. SKL och landsting/regioners standard där VGR-lösning med Processregistret, 

Cytburken anpassas för följsamhet till denna standard. 
3. VGR-lösning med Processregistret, Cytburken, som vårdsystem utan följsamhet till 

SKLs och landsting/regioners standard. 
I nedanstående tabell redovisas de tre alternativens egenskaper utifrån: 

• Tidsaspekt 
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• Följsamhet till SKL o landsting/regioners standard för informationsutbyte 
• Underhåll och förvaltning  

 

 
 
Ser vi de tre alternativen ur ett tidsperspektiv är det förstudiens bedömning att samtliga tar minst 
1-2 år att förverkliga, där kalendertiden för realisering är beroende av budgetarbete inom 
landsting/regioner, resursinsatser och generellt hur finansiering sker. När samtliga 
landsting/regioner har tillgång till de it-stöd som krävs för att vårdprogrammet fullt ut ska vara 
infört, är beroende av varje landstings/regions val. För scenario om tidsplan – se bilaga C.  

Avseende underhåll/förvaltning tillkommer för samtliga alternativ de insatser som 
landsting/regioner måste genomföra. 

Som underlag för rekommendation har förstudien efter samråd med beställaren utgått från 
kriterierna: 

• En arkitektur som ger en tillförlitlig process för att dela information enligt lagar och 
förordningar. 

• Bästa arkitektur för att stödja verksamheterna i landstingen för att införa det nya 
vårdprogrammet.  

Utifrån ovanstående kriterier rekommenderar förstudie att SKL och landsting/regioners standard 
ska användas. Motiven är: 

• Tjänsteplattformskonceptet är etablerat i alla landsting/regioner. 
• Tjänsteplattformen erbjuder den mest skalbara lösningen med utvecklingspotential. 
• Det finns etablerade stöd- och förvaltnings-organisationer för alla i lösningen ingående 

delar. 



 
 

Förstudierapport  
Stödsystem Screening Livmoderhalscancer 
1.0 
Diarienummer: XXXXXX 

Författare: Blomé, Carlsson, Sjöberg 
Dokumentägare: Jan-Olov Sandberg 

Senast ändrad 
2016-12-30 

 

 

 

 

 

Inera AB Box 177 03 
Östgötagatan 12 
118 93 Stockholm 

Tel 08 452 71 60 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 61 

 
 

• Lösningen är förberedd för flera typer av integrationer mellan olika aktörer, t ex mellan 
olika landsting/regioner nationellt, mellan vården och myndigheter, mellan vården och 
invånare/patienter, m m.  

• Ökar förutsättningarna för ”it som möjliggörare”.  Informationen blir tillgänglig för 
användning i många nya sammanhang, t ex för mobila applikationer både internt i 
vården och för extern för enskild åtkomst, samt för framtida utveckling. 

Förstudien rekommenderar att SKL och landsting/regioners standard ska användas enligt 
alternativ 1, där förstudien ytterligare vill belysa möjligheterna till att ansluta Processregistret, 
Cytburken till tjänsteplattformen enligt alternativ 2. 
Rekommendationer nästa steg för landsting och regioner: 

1. Ta fram regler och rutiner som säkerställer att de landsting/regioner som väljer att följa 
vårdprogrammet börjar, från första provtillfälle, lagra/spara information om och resultat 
från analys av samtliga genomförda HPV-tester. 

2. Verifiera förutsättningar avseende informatik och juridik för alternativ 1 och 2: 
a. Utbyte av information mellan landsting/regioner vid byte av 

mantalsskrivningslandsting. 
b. Processregistret, Cytburken  

i. som system för publiceringen av information för sammanhållen 
journalföring 

ii. för sammanhållen journalföring för att maskinellt/manuellt inkludera 
och exkludera i samband med kallelse. 

iii. för lagring och publicering av information i/från kvalitetsregister.  
3. Informera om den nationella Tjänsteplattformen. Målgrupp i ett första steg: Nationella 

arbetsgruppen för Cervixcancerprevention samt underhållsorganisationen för NKCx 
RCC Väst. 

4. Ta fram ett direktiv för genomförande baserat på förslaget i avsnitt 9.3 Etablering och 
genomförande samt resultatet av punkt 2 ovan. Punkterna 2-3 kan om man så önskar 
ingå i ett direktiv för helheten. Notering: Om Inera ska ta fram lösningen ska förankring 
ske med landsting/regioner via Ineras programråd. 

5. Ta fram beskrivningar till landsting/regioner som kan vara underlag för planering, 
budgetering och finansiering avseende förändringar i befintliga it-stöd och arkitekturer. 

 

I det fall landsting och regioner väljer alternativ 3 föreslås följande nästa steg: 
1. Ta fram regler och rutiner som säkerställer att de landsting/regioner som väljer att följa 

vårdprogrammet börjar, från första provtillfälle, lagra/spara information om och resultat 
från analys av samtliga genomförda HPV-tester. 

2. Verifiera juridiska förutsättningar för att Processregistret, Cytburken kan vara underlag 
för inkludering och exkludering i samband med kallelse. 

3. Ta fram ett direktiv för fortsatt utveckling av Processregistret, Cytburken och plan för 
anslutning till Processregistret, Cytburken. 

4. Vid behov komplettera beskrivningar till landsting/regioner som kan vara underlag för 
planering, budgetering och finansiering avseende förändringar i befintliga it-stöd och 
arkitekturer. 
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Avslutande reflektion – finns fler nästa steg? 
I en tidigare reflektion i avsnitt 14.2.2 beskrevs fem områden om hur kommande arbetet kan 
struktureras. Genom att säkerställa området operativ styrning och finansiering (se också kapitel 
13 – Förvaltning och vidareutveckling) kan områdena  

• effektivisera och utveckla vårdkedjan 
• minskade kostnader utifrån gemensamt kallelsesystem, stordriftsfördelar  
• ökad samhällsnytta – öka deltagandet i screeningprocessen 

adresseras och få sina handlingsplaner. Nästa steg för det femte området, it, finns beskrivna 
ovan. 
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Bilaga A, Källor 

Kontakter, intervjuer och arbetsmöte: 
• Gunilla Gunnarsson, ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan, RCC 

• Björn Strander, verksamhetsansvarig cervixcancerprevention, Regionalt cancercentrum 
väst samt ordförande Vårdprogramgruppen för Cervixcancerprevention 

• Sophia Björk, beställare SKL 

• Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare Regionalt cancercentrum väst 

• Frågeenkät via mail till regionala processledare/lokalt ansvariga 

Rapporter och källor på internet 
• Socialstyrelsen 

o SoS – Screening för livmoderhalscancer, Rekommendation och 
bedömningsunderlag (Isbn: 9789175553221), juni 2015 

• Vårdprogramgruppen för Cervixcancerprevention 

o Nationellt vårdprogram och Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens 
rekommendationer gällande screening, 161223 

o Remissrunda 2, Cervixcancerprevention – Nationellt vårdprogram samt 
konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationer, 
Version 160725 

• Projekt ”Regionala hälsokontrollsystemet i VGR” 

o http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Regionala-halsokontrollsystemet/ 
• Nationella tarmcancerscreeningstudien SCREESCO 

o Rapport till Landstingsdirektörer, 2015-12-03, 
(http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-
upptackt/tarmcancerscreening/nationella-tarmcancerscreeningstudien.pdf) 

• Nationella kvalitetsregister, Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention 

o http://kvalitetsregister.se/hittaregister/registerarkiv/livmoderhalscancer.2311.ht
ml 

o Verksamhetsberättelse och Årsrapport NKCx 2012 

• Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, processregistret (Cytburken) 

o Presentation Nationella kvalitetsregistret för 
cervixcancerprevention/processregistret (Cytburken), 2016-08-15 

o cytburken-karta-inforda-landsting.pdf 
o Avtal Processregistret (Cytburken), 2013-04-08 
o Förutsättningar för landsting utanför Västra Sverige att delta i Cytburken, 

version 100616 
o Cytburken genomförande projektplan v1.4 
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o Cytburken specifikation, 2010-11-30 
o Proceskarta införande Cytburken, införande Cytburken nytt landsting, 2016-02-

18 
o Översikt Överföringar 

• Rapporter/dokument 

o Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för 
cervixcancerprevention, version 1.0, 16-11-03 

o Rapport ”Förstudie Hälsokontrollsystem, it-stöd för Screeningverksamhet”, 
Landstinget i Kalmar län 

o Vårdprogram för cervixdysplasi, Norra sjukvårdsregionen, Reviderad upplaga, 
fr. o. m. 150101 

• SKL och landsting/regioners standardlösning 
1. Verksamhetsarkitektur och Informationsstruktur - 

http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Arkitektur-och-
regelverk/Verksamhetsarkitektur-och-Informationsstruktur/ 

2. Säkerhetsarkitektur - http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Arkitektur-
och-regelverk/Sakerhetsarkitektur/ 

3. Teknisk arkitektur - http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Arkitektur-
och-regelverk/Teknisk-arkitektur/ 

4. Vägledningen för innovativ applikationsutveckling och tjänsteutveckling - 
http://rivta.se/documents/ARK0022 

5. Vårt befintliga nationella regelverk - 
http://www.inera.se/Documents/TJANSTERPROJEKT/Arkitekturochregelverk/
sammanstallningregelverknationellarkitekturjuni2014.pdf 

6. Regelverk för tjänsteplattform - http://rivta.se/documents/ARK0034/ 
7. Nationella kvalitetsregister - http://kvalitetsregister.se/ 
8. Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg - http://rivta.se/ 
9. Socialstyrelsens termbank - http://termbank.socialstyrelsen.se/ 
10. Aktuell version av NI - http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-

2-7/sidor/default.aspx 
11. HL7 - http://wiki.hl7.org/ 
12. FHIR - https://www.hl7.org/fhir/ 
13. Continua - http://www.pchalliance.org/continua 

 

• Resurser på Internet 

o Inera – www.inera.se 
o Socialstyrelsen – www.socialstyrelsen.se/ 
o Regionalt cancercentrum väst – cancercentrum.se/vast/vara-

uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/gynekologisk-
cellprovskontroll/kvalitetsregister/cytburken/ 
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Bilaga B, Frågeenkät till lokalt 
ansvariga/processledare 
Urval 
Initiala urvalet 

• Vilken källa använder ni för att göra urvalet av personer baserat på mantalsskrivning 
och ålder? 

• Använder ni något it-stöd? I så fall vilket? 

• Har ni en direkt it-integration mot källan? 

• Hur hanterar ni personer med sekretessmarkering i befolkningsregistret? 

• Hur ofta eller när görs urval utifrån den källa ni använder? 

• Hur långt är tidsspannet från urval tills ni skickar ut kallelsen?  

Ta bort och lägga till i urvalet 

• Hur gör ni för att sortera bort de personer som inte ska kallas? Ange källan ni utgår 
ifrån. 

• Hur gör ni för att lägga till personer som ska kallas? Utgår ni från olika kontrollfiler? 

• Kan en person finnas i något annat landstings kontrollfil, d v s inte 
mantalsskrivningslandstinget? T ex om provtagning gjorts i annat landsting. 

Tidbokning 
• Hur görs fördelningen av provtagningen på vårdenheter?  
• Hur görs bokningen av tider för provtagning? Används något it-stöd, t ex för åtkomst 

till vårdgivares tidböcker? 

Utskick av kallelser 
• Vem gör utskicket med kallelser? Kallelsekansliet? 
• Är utskicket automatiserat? Används Posten e-brev eller annan distributionstjänst? 
• Om ni skickar kallelse/inbjudan till personer med sekretessmarkering, hur går det till? 

Används SKV:s förmedlingstjänst? 
• Uppdateras ”Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention” med vilka som 

kallats till provtagning? Används något it-stöd? Vilket? 

Om- och avbokning 
• Kan en person om- och avboka tider via 1177 e-tjänster?  
• Kan en person om- och avboka tider via Webb-tidbokning? Har om- och avbokningen 

någon direkt integration med vårdgivarnas tidböcker så att om- eller avbokning görs 
direkt i tidboken? 
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Avslutningsvis 
Är det något annat ni tycker att vi behöver känna? Exempelvis  

• Speciella utmaningar för screeningverksamheten? 
• Pågående eller planerade arbeten inom området? 
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Bilaga C, Scenario införande av vårdprogrammet, 
utveckling it-stöd alternativ 1 och 2 
 

 


