Rapport Stödsystem
Screening
Livmoderhalscancer –
Etapp 2 förberedelser för
genomförande
Utgåva 2017-06-19

Rapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer
Förberedelser för genomförande, 1.1
Diarienummer: XXXXXX

Författare: Blomé, Damberg, Hedman,
Jönsson, Sjöberg
Dokumentägare: Jan-Olov Sandberg

1.

Sammanfattning .................................................................................................................. 3

2.

Bakgrund och syfte ............................................................................................................ 6

3.

It-stöd, översikt ................................................................................................................... 8

4.

Screeningprocessen ........................................................................................................... 9
4.1

Om screeningprocessen allmänt .................................................................................... 9

5.

Legal analys ...................................................................................................................... 13

6.

IT-arkitektur och informatik ............................................................................................. 15
6.1

Inledning ....................................................................................................................... 15

6.2

Förutsättningar .............................................................................................................. 15

6.3

Sammanfattning av lösningsbeskrivning ....................................................................... 16

6.4

System som ingår ......................................................................................................... 18

6.5

Informationsbehov ........................................................................................................ 19

6.6

Tjänstekontrakt ............................................................................................................. 30

6.7

Övergripande arkitekturbeskrivning .............................................................................. 34

6.8

Olika parters ansvar ...................................................................................................... 39

6.9

Samverkan inom och mellan regioner .......................................................................... 39

6.10

Process-registret, CYT-burken ................................................................................... 40

6.11

Nationellt tillhandahållna funktioner och tjänster ......................................................... 41

7.

Övergripande plan för realisering och implementering ................................................ 43

8.

Förvaltning och vidareutveckling .................................................................................... 44

9.

Senast ändrad
2017-06-19

8.1

Förvaltning .................................................................................................................... 44

8.2

Möjliga initiativ avseende vidareutveckling ................................................................... 44

Slutsatser och rekommendation ..................................................................................... 45

Bilaga A, Källor ......................................................................................................................... 48
Bilaga B, Terminologi .............................................................................................................. 49
Bilaga C, Legal analys ............................................................................................................. 51
Bilaga D, Övergripande plan för realisering och implementering ....................................... 51

Inera AB

Box 177 03
Tjärhovsgatan 21 B
118 93 Stockholm

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

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 1

Rapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer
Förberedelser för genomförande, 1.1
Diarienummer: XXXXXX

Författare: Blomé, Damberg, Hedman,
Jönsson, Sjöberg
Dokumentägare: Jan-Olov Sandberg

Senast ändrad
2017-06-19

Revisionshistorik
Vers.

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2017-06-16

A. Blomé, E.
Damberg, B.
Hedman, L.
Jönsson, P.
Sjöberg

Kompletterad efter samråd med beställare
samt Ineras arkitekturberedning.

1.1

2017-06-19

A. Blomé, E.
Damberg, B.
Hedman, L.
Jönsson, P.
Sjöberg

Förtydliganden avseende krav på lokala it-stöd
utifrån den legala analysen.

Inera AB

Box 177 03
Tjärhovsgatan 21 B
118 93 Stockholm

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

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 2

Rapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer
Förberedelser för genomförande, 1.1
Diarienummer: XXXXXX

Författare: Blomé, Damberg, Hedman,
Jönsson, Sjöberg
Dokumentägare: Jan-Olov Sandberg

Senast ändrad
2017-06-19

1. Sammanfattning
Innehållet i denna rapport strävar efter att säkra utveckling och anpassning av it-stöd så att
kraven i vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention uppfylls. Det vill säga att säkra itstöd som ger förutsättningar att möta Socialstyrelsens analys som visar på att vårdprogrammet
kommer att medföra, på årsbasis, 60 färre cancerdiagnoser samt att ytterligare drygt 30 liv kan
räddas.
Rapporten ska vara underlag inför kommande etapp 3 som omfattar ”realisering och
implementering” av it-stöd.
Första gången en kallelse, det vill säga ett erbjudande om vård skickas till en i Sverige
folkbokförd kvinna, initieras en sammanhållen vårdkedja av aktiviteter och beslut. En kedja
som avslutas när kvinnan avlider, om livmodern blir bortopererad eller om kvinnan uppnår en
ålder av cirka 64 år och ej ingår i så kallad kontrollfil. Underlag för val av aktiviteter och beslut
i denna sammanhållna vårdkedja baseras på tidigare genomförda aktiviteter och tagna beslut.
Denna kedja av aktiviteter och beslut ska utföras med följsamhet till dels gällande och beslutade
lagar, dels SKL och landsting/regioners regelverk och anvisningar framtagna för hur man
utvecklar gemensamma och nationella e-tjänster.
Eftersom planerade aktiviteter och beslut är beroende av tidigare utförda aktiviteter och beslut,
krävs att it-stöd och arkitektur anpassas så att kedjan inte bryts om kvinnan väljer att använda
det fria vårdvalet eller byter folkbokföringsadress. ”En obruten kedja” medför att information
måste göras tillgänglig på nationell nivå och att vårdkedjan länkas samman med
remissförfarande.
Vårdprogrammet utgår ifrån att ett kollektivt ansvar tas där samtliga landsting/regioner inför
screeningprocessen och genomför den utveckling av it-stöd som krävs. ”En bruten kedja” kan
medföra att
•
•
•

information saknas när analys ska göras av taget prov vilket kan medföra att en kvinna
kan utveckla livmoderhalscancer som annars kan ha kunnat förhindras
en kvinna kallas för sällan när hon borde ingå i en kontrollfil. Kan medföra att en
kvinna kan utveckla livmoderhalscancer som annars kan ha kunnat förhindras
kvinnor kallas för ofta vilket kan medföra obehag för kvinnan samt innebär extra
kostnader för och belastning avseende screeningprocessen

Den legala analysen visar på att informationsbehovet i vårdkedjan kan tillgängliggöras på två
sätt.
•
•

Direktåtkomst i system innebärande sammanhållen journalföring, innebärande att
patienters uttryckliga och informerade samtycke måste inhämtas innan direktåtkomst
Elektroniskt utlämnande i enlighet med på förhand uppställda regler som formulerats av
sjukvårdshuvudmännen.

På nationell nivå krävs information avseende:
•
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Genomförda behandlingar
kan påverka kallelse intervall eller att kvinnan inte behöver kallas
Remiss provtagning
information för dels provtagning, dels för analysen (bl.a. HPV förekomst)
Personinformation för screening
Individ som flyttar till annat landsting, den nya huvudmannen måste få tillgång till den
information som finns hos tidigare huvudman

På lokal nivå krävs information avseende:
•
•
•
•
•

Folkbokföring
Kallelsemeddelande
Tidsbokningsinformation
Remiss Labb
Eventuella patientöversikter

Förstudien rekommenderar att tre nya tjänstekontrakt utvecklas:
•
•
•

Hämta personinfo för screening
Registrera behandlingar (som är relevanta för urval till screening)
Provsvar

Och att ett befintligt tjänstekontrakt används:
•

Provtagningsremiss – GetRequest i version 2

Utifrån den legala analysen vill förstudien lyfta fram följande. Med hänsyn tagen till
dataskyddsförordningen och Integritetskommittens betänkande är det väldigt viktigt att
integritetsaspekterna beaktas för CYT-burken liksom för övriga it-stöd.
•

•

Informationen till patienterna måste förbättras vid uppladdning av uppgifter i
kvalitetsregister respektive system innebärande sammanhållen journalföring. Den
informationen samt information om utlämnande av uppgifter till andra
sjukvårdshuvudmän vid flytt i patientsäkerhetssyfte, bör finnas redan i kallelsen. Ett
gott syfte ursäktar inte att man missar integritetsaspekterna. Märk väl att en
integritetsskada klassificeras som en vårdskada.
Personuppgiftsbehandlingen i kvalitetsregister måste följa lagstiftningen och ska i
huvudsak innebära behandling av aggregerade och avidentifierade uppgifter. Man får
inte använda kvalitetsregister som journalsystem.

Avseende etapp 3, realisering och implementering, rekommenderar förstudien i första hand att:
•
•
•
•
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För detaljerad information avseende rekommendationer hänvisas till avsnitt 9 ”Slutsatser och
rekommendation”.
Notering: I rapporten används begreppet landsting som oftast för alla aktörer oavsett om de
klassar sig som landsting eller region.
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2. Bakgrund och syfte
Bakgrunden till denna rapport har sitt ursprung i Socialstyrelsens (SoS) publikation från juni
2015 avseende ”Screening för livmoderhalscancer, Rekommendation och
bedömningsunderlag”.
Rekommendationen innebär att införa HPV-analyser vid screening avseende
livmoderhalscancerprevention. Med det nya screeningprogrammet är uppskattningen den att det
går att konstatera uppskattningsvis ytterligare cirka 1 000 fall av medelsvåra till svåra dysplasier
(CIN 2–3), det vill säga cellförändringar som innebär ökad risk för utveckling av cancer,
jämfört med tidigare. Socialstyrelsens hälsoekonomiska analys visar att programmet medför 60
färre cancerdiagnoser och att ytterligare drygt 30 liv kan räddas per år.
Under 2016 tog ”Regionala cancercentrum i samverkan” fram ett nationellt vårdprogram för
livmoderhalsprevention. Det fastställdes i januari 2017. Parallellt med slutarbetet med det nya
vårdprogrammets la SKL och avdelningen för vård och omsorg ett uppdrag på Inera att
genomföra en förstudie inom området ”Stödsystem Screening Livmoderhalscancer”. Ur ett ITperspektiv belyste förstudien 1) möjligheterna för en likvärdig och patientsäker
kallelseverksamhet avseende screeningverksamhet för livmoderhalscancer oberoende av
utförande vårdgivare, och 2) kommande steg avseende it-stöd för kallelsesystem för
screeningverksamhet avseende livmodercancer (kallelse, besök, provtagning, analys,
svarshantering och uppföljande undersökningar). Förstudien levererades i januari 2017.
Förstudien pekade på tre alternativ vägar för nästa steg. För information om de olika
alternativen hänvisas till förstudierapporten.
Med bland annat förstudierapporten som underlag gjorde nätverket för Hälso- och
sjukvårdsdirektörerna ett ställningstagande och RCC i samverkan tog ett beslut. Nätverket för
Hälso- och sjukvårdsdirektörerna enades om nedan:
HSD ställde sig bakom att planera för en lösning som utgår från att använda såväl
tjänsteplattformen med tjänstekontrakt och där CYT-burken är inkluderad. Nätverket
vill efter initialt arbete enligt plan få tillbaka ett förslag för att kunna fatta ett mer
formellt ställningstagande om t ex finansiering mm. Nätverket visade intresse för en
utredning om nationellt upplägg på screening generellt.
Beslut från RCC i samverkan:
RCC i samverkan ställer sig bakom att tjänsteplattformen används och att landsting och
regioner sedan kan välja om de vill ansluta sig via CYT-burken eller direkt via
tjänstekontrakt.
SKL har i april 2017 lagt ett uppdrag på Inera att ta fram beslutsunderlag inför ett kommande
samverkansprojekt med samtliga landsting för att implementera it-stöd för screening baserat på
vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention. Uppdraget benämns ”Stödsystem Screening
Livmoderhalscancer, etapp 2 – förberedelser för genomförande”. Denna förstudie ska:
•

Presentera en fördjupad utredning med följande innehåll:
o Samanställning som redovisar juridiska krav som nya och befintliga IT-stöd måste
uppfylla.
o En arkitekturbeskrivning avstämd med Ineras arkitekturberedning.
o En informationsspecifikation som specificerar de tjänstekontrakt som ska användas.
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En beskrivning av hur CYT-burken ska anpassas för att kunna agera inom den
föreslagna arkitekturen och harmonisera med resultatet i den juridiska analysen.
Beakta Ineras utförda analys av SLLs förslag om nationellt kallelsesystem.
Förankra i Landstingens programråd enligt Ineras beredningsprocess
Presentera en övergripande plan för realisering och implementering (etapp 3).
o

•
•
•

Denna rapport belyser ovanstående punkter. Innehållet i rapporten strävar efter att säkra
utveckling och anpassning av IT-stöd så att kraven i vårdprogrammet uppfylls utifrån resultatet
av den juridiska analysen.
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3. It-stöd, översikt
En övergripande bild över vilka kategorier av it-stöd och hur de samverkar i dagens
screeningprocessen redovisas nedan.

För att tillgängliggöra information för att säkra vårdprogrammets informationsbehov behövs
utveckling dels på nationell nivå, dels på lokal nivå. De befintliga it-stöd som används lokalt
och som behöver vidareutvecklas är:
•

Kallelsesystem – lokal eller samordnad lokal anpassning. Olika produkter finns i
landstingen. En del landsting planerar för att byta kallelsesystem.

•

Laboratoriesystem – lokal eller samordnad lokal anpassning. Olika produkter finns i
landstingen.

•

Verksamhetssystem/Beslutsstödsystem, exempelvis CYT-burken.

Utvecklingen på nationell nivå avser utveckling och återanvändning av tjänstekontrakt. Vilka
dessa är redovisas i avsnittet ”IT-arkitektur och informatik”. Avsnittet ger också information om
behov av anpassningar i de lokala it-stöden.
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4. Screeningprocessen
Underlag till denna rapport har främst varit
•

Inera, Förstudierapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer, utgåva 1.0

•

Vårdprogramgruppen för Cervixcancerprevention, Nationellt vårdprogram och
Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer gällande screening,
161223

För den ”nytillkomna läsaren” kommer nedan en sammanfattning av den screeningprocess som
arkitektur och IT-stöd ska utformas för. Texten är hämtad från förstudierapporten och är i en
förkortad version. För ytterligare information hänvisas till dokumenten ovan, bilagan med
referenser samt då också kommande avsnitt om arkitektur och informatik.

4.1

Om screeningprocessen allmänt

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 bilagan och utgår från att screening syftar till att identifiera
personer med ett tillstånd som innebär en risk för framtida ohälsa. Den första delen
”produktionsplanering per tidsperiod” ses som en lokal process och belyses därför inte i denna
rapport.
Nedan presenteras beskrivningar av arbetsprocesser för screening av livmoderhalscancer ur
perspektiven
•
•
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4.1.1 Screening – flöde för kvinnan
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.

En kvinna kan avböja medverkan, frivilligt avstå. För detta krävs kontakt med vårdgivare och
skriftlig begäran om att inte kallas i fortsättningen.
4.1.2 Screening ur perspektivet vårdgivare/vårdutförare
Nedan beskrivna detaljering av aktiviteten screening i den inledande bilden i avsnittet, är inte ett
exakt nuläge utan en generisk process som ska tjäna som utgångspunkt för att belysa det nya
vårdprogrammets krav. Lokal variationer förekommer.

Generisk beskrivning av screening
Det nya vårdprogrammet och det fria vårdvalet över landstingsgränser ställer, var för sig och i
kombination, nya krav på processen för screening med vidhängande it-stöd. 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 (1, 2 och 3) är centrala för det nya vårdprogrammet och då i
kombination med det fria vårdvalet. Nedan kommer beskrivningar av de tre beslutstillfällena
tillsammans med krav i samband med att en kvinna återförs till ”ordinarie screeningprocess”.

Inera AB

Box 177 03
Tjärhovsgatan 21 B
118 93 Stockholm

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

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 10

Rapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer
Förberedelser för genomförande, 1.1
Diarienummer: XXXXXX

Författare: Blomé, Damberg, Hedman,
Jönsson, Sjöberg
Dokumentägare: Jan-Olov Sandberg

Senast ändrad
2017-06-19

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”.
Beroende på beslut ska svarsbrev skickas till kvinnan. Vårdgivaren skall använda de nationellt
framtagna och standardiserade svarsbreven. It-stödet ska möjliggöra att standardsvar finns
tillgängliga.
Beslut 2 – Urval, tillägg och borttag
På grund av dels det fria vårdvalet över landstingsgränser, dels att medborgare flyttar, måste
information finnas tillgänglig avseende senaste provtagningstillfälle samt om en kvinna ingår i
kontrollfil. Om inte kan en nyinflyttad kvinna kan komma att kallas även om provtagning
nyligen gjorts eller inte få en kallelse utifrån regelverket i vårdprogrammet.
Beslut om kallelse eller ej baseras också på spärrinformation. Det vill säga information om
kvinnor har avböjt screening eller kvinnor som av medicinska skäl ej ska kallas.
Beslut 3 – Kallelsehantering
Vårdprogrammet ställer krav på att alla kvinnor som erbjuds att delta får tillgång till validerad,
korrekt, kortfattad och skriftlig information. 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. Standardiserade
kallelsetexter finns idag framtagna.
Längre fram i rapporten finns förslag till en central funktion (nationell tjänst) för
utskrift/kuvertering/distribution av kallelser samt en för tidsbokning.
Uppföljande undersökning – återföra till screeningprocessen
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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4.1.3 Beskrivningar i förstudien etapp 1 och etapp 2
I förstudien etapp 1 användes nedanstående bilder för att visa på flödet och nya beslutspunkter
utifrån det nya vårdprogrammet.

Under det fortsatta arbetet i etapp 2 har flödet detaljerats med en
•
•

uppdelning av ”pilen” provtagning/resultat i två aktiviteter; provtagning + analys
fördelning av ansvar för information/åtgärd på nationellt, lokalt resp privat nivå

Exempel på en bild som kommer att beskrivas senare visas nedan.
Fördelning regionala och nationellt ansvar
Privat
Kallelse

Lokalt

Nej
Gravid?

Labb
remiss

Invånare

Prov

Provtagnings
personal

Labbpersonal

Provtagning

Kallelsehantering

Analys
Provsvar

Behandling
Provsvar
Behandling

Kallelse

Distribution

Nationellt tjänstekontrakt

Nationelltjänsteplattform

Lokala system

Provremiss

Nationella system

Provsvar

Nationellt

Behandlings
noteringar

I grunden är det inga förändringar i flödet utifrån förstudien steg 1 utan beskrivningarna har i
denna rapport detaljerats.
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5. Legal analys
Den legala analysen av it-stöd för vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention finns
presenterad i bilaga C, som är ett fristående dokument. Nedan kommer en introduktion till och
sammanfattning av slutsatser.
Den legala analysen är baserad på 8 olika lagstiftningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientlagen
Personuppgiftslagen
Ny EU-förordning om dataskydd som ersätter den svenska personuppgiftslagen, träder i
kraft 25 maj 2018
Lag (1998:543) om hälsodataregister
Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
Arkivlagen
Patientdatalagen

Screening syftar på själva undersökningen av kvinnor i enlighet med ett nationellt vårdprogram.
Undersökning är en hälso- och sjukvårdsåtgärd i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens
definition.
För att säkra processen för screening enligt det nya vårdprogrammet krävs att information
tillgängliggörs över huvudmannagränser. Tillgång till andra vårdgivares uppgifter kan ske på
två sätt:
1. Direktåtkomst i system innebärande sammanhållen journalföring, innebärande att
patienters uttryckliga och informerade samtycke måste inhämtas innan direktåtkomst
till andra vårdgivares uppgifter kan ske. Samtycket ska lämnas till den
sjukvårdshuvudman som avser att bereda sig direktåtkomst inför en kallelse.
2. Elektroniskt utlämnande i enlighet med på förhand uppställda regler som formulerats av
sjukvårdshuvudmännen. När journalföring sker hos externa LIS ska
sjukvårdshuvudmännen lämna instruktioner till de externa LIS-leverantörerna, som inte
får fatta självständiga myndighetsbeslut. Ett utlämnande förutsätter att patient inte
motsatt sig utlämnande, eller att vårdgivaren inte känner till någon annan legal grund
för att motsätta sig ett utlämnande.
För att säkra det fria vårdvalet och ändringar avseende folkbokföringen rekommenderar den
legala analysen att information avseende provsvar och personinformation vid flytt överförs med
hjälp av regelverk för elektroniskt utlämnande. Samtliga landsting måste enas om regelverk för
utlämnande som sedan ligger till grund för it-stödens utvärdering avseende behov av
elektroniskt utlämnande (kallelsesystem och LIS-system).
Detta uppdrag har haft till uppgift att beskriva hur CYT-burken ska anpassas för att kunna agera
inom den föreslagna nationella arkitekturen och harmonisera med resultatet i denna juridiska
analys.
Den legala analysen visar på en teknisk lösning med kontinuerlig inrapportering av rådata från
vårdgivarnas laboratorier till ett datalager. Utifrån datalagret skapas sedan kvalitetsregistret och
patientöversikten. Laboratorierna utlämnar på vårdgivarnas uppdrag information till datalagret.
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Patientens samtycke till
1. direktåtkomst i system innebärande sammanhållen journal,
2. lagring av prover i biobank
samt
information till patienten om patienträttigheter före uppladdning av uppgifter i kvalitetsregister
säkerställer sedan korrekt åtkomst av information till de identifierbara patientuppgifter som
lagrats i patientöversikten och till avidentifierade uppgifter i kvalitetsregister.
I samband med den legala analysen genomförande har en osäkerhet identifierats avseende den
information som har lämnats och lämnas till kvinnor. Information som tydliggör vilken ”data”
som kommer att lagras/utlämnas elektroniskt, hur och när den kommer att användas samt vilka
rättigheter kvinnan har ur ett integritetsperspektiv.
För ytterligare information hänvisas till bilaga C samt avsnittet om it-arkitektur och informatik.
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6. IT-arkitektur och informatik
6.1

Inledning

Detta avsnitt beskriver förslag till arkitektur för att möta de legala kraven samt SKL och
landsting/regioners regelverk för hur man utvecklar gemensamma och nationella e-tjänster.
Avsnittet har följande indelning och innehåll:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

6.2

Förutsättningar – förutom ovan krav tydliggörs antaganden/förutsättning för föreslagna
lösningar
Sammanfattning
System som ingår – it-stöd som påverkas av lösningen
Informationsbehov – en analys och beskrivning av den information och de
flöden/processer som ska hanteras
Tjänstekontrakt – identifikation och beskrivning av tjänstekontrakt för att möta
vårdprogrammets krav
Övergripande arkitektur – beskriver lösningen för den informationsdelning som behövs
för att skicka kallelser med rätt intervall och med rätt beställning av provtagning utifrån
individens historik
Olika parters ansvar – vad som behövs utvecklas nationellt respektive lokalt
Samverkan inom och mellan landsting – om informationsutbute via den nationella
tjänsteplattformen
Process-registret, CYT-burken – CYT-burken som anslutningspunkt för de landsting
som så väljer utlämna provsvar och information om behandling till kallelsesystemen via
CYT-burken
Nationellt tillhandahållna funktioner och tjänster – förslag till funktioner för att
underlätta så att inte alla landsting måste realisera funktioner som bedöms som
generiska

Förutsättningar

Följande förutsättning är grund för föreslagen arkitektur och utformning av it-stöd:
•
•
•

•

Inera AB

Screening är att betrakta som vård och behandling och ska följa hälso- och
sjukvårdslagen.
Personer som omfattas av lösningen behöver vara folkbokförda i Sverige.
Det landsting där person är folkbokförd har alltid ansvar att hålla information om sina
invånares hälso/sjukvårds status och ansvarar för att kalla till screening (regleras via
avtal mellan sjukvårdshuvudmännen)
Tillgängliggörande av information genomförs med hjälp av utlämnande enligt regelverk
samt specifikt samtycke för direktåtkomst (enligt den legala analysen).
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Sammanfattning av lösningsbeskrivning

Lösningsbeskrivningen fokuserar på att beskriva strukturen för den informationsdelning som
behövs med syftet att skicka kallelser med rätt intervall och beställning av provtagning utifrån
individens historik. Kallelsesystemet ska alltså utöver kallelsen till kvinnan också tillhandahålla
en remiss avseende provtagning. Remissen ska bära information om vilken typ av analys(er),
Cytologi, HPV eller både HPV och Cytologi, som ska ske, samt information om föregående
prov påvisade HPV infektion och vilken typ.
Det är i huvudsak tre processer som behöver hanteras för att säkerställa att rätt information är
tillgänglig vid kallelsetillfället:
1. Bevakning av inkomna provsvar: Detta för att dels avgöra tidpunkt för nästa kallelse
och dels avgöra om individen ska ingå i kontrollfil för HPV vid framtida provtagning
och analys. Alla relevanta provsvar behöver bevakas oavsett om dessa tagits inom
ramen för screening eller inom annan behandling.
2. Rapportering av behandling för att antingen placera kvinnan i s.k. kontrollfil efter
behandling eller att spärra så att inte kallelser skickas eftersom det inte är medicinskt
relevant på grund av t.ex. total Hysterektomi.
3. Individ som flyttar till annat landsting: När en individ flyttar så övergår ansvaret för att
kalla till screening till den nya huvudmannen. För att hålla en konsekvens i
kallelseintervall, text och beställning av provtagning så behöver den nya huvudmannen
få information om individens eventuella historik gällande: kallelsedatum,
provsvarsdatum, HPV förekomst, kontroll efter behandling, avstår kallelse m.m.
Eftersom det finns fritt vårdval så kan en kvinna välja att ta prov och få behandling i annat
landsting än det egna. Detta tillsammans med det faktum att analyslabben kan vara privata så
baserar den föreslagna modellen sig på att information mellan labb och kallelsesystem utbyts
via nationellt definierade tjänstekontrakt och via den nationella tjänsteplattformen. Den
föreslagna lösningen är alltså inte ett nytt system utan en beskrivning av hur olika system ska
samverka och vilken information som behöver delas mellan olika parter.
Rekommendationen är då också att även informationsutbyte inom ett landsting också sker via
samma tjänstekontrakt även om anslutningsvägen då kan vara en regional tjänsteplattform.
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Landsting A
Verksamhetssystem

Kallelsehantering

Regional
tjänsteplattform

Provtagning
Analys
behandling

•
•
•

Nationellt
Distribution

Kallelse

Nationell
tjänsteplattform

Landsting B
Verksamhetssystem
Kallelsehantering

•
•
•

Regional
tjänsteplattform

Provtagning
Analys
behandling

Information som skickas från system för kallelser

Kallelser skickas från kallelsehanteringssystemet till kvinnan, i bilden används en central
funktion för distributionen men det kan även var en helt lokal funktion.
Remisser riktade remisser skickas från kallelsesystemet till den verksamhet som ska utföra
åtgärden, oadresserade remisser tillgängliggörs så att dessa kan hämtas av en verksamhet som
avser att utföra åtgärden (enligt kvinnans val).

Landsting A

Provsvar

Kallelsehantering

Behandling
Regional
tjänsteplattform

Verksamhetssystem
Provtagning
Analys
behandling

•
•
•

Personinfo

Personinfo

Nationellt
Distribution

Nationell
tjänsteplattform

Landsting B
Verksamhetssystem
Kallelsehantering

Regional
tjänsteplattform

•
•
•

Provtagning
Analys
behandling

Information som skickas till och mellan system för kallelser
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Provsvar skickas från den enhet som journalför provet till kallelsesystemet där individen är
folkbokförd.
Behandling som är relevant rapporteras till Kallelsesystemet där individen är folkbokförd.
Personinfo hämtas, vid inflyttning, från tidigare folkbokföringslandsting.

6.3.1 Avgränsning
Den föreslagna lösningen beskriver inte i detalj all informationsförsörjning som behövs under
och mellan provtagning och analys utan avgränsar sig till att beskriva informations som skickas
respektive tas emot av kallelsesystemet. Det finns inte heller en total design för all funktionalitet
som kallelsesystemet ska ha (rapporter/statistik, planeringsverktyg, hantering av tidbokning
m.m.) eller intern utformning gällande informations eller databasstruktur. Information om detta
går att finna i ”Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för
cervixcancerprevention”.
6.3.2 Kallelsesystemens utformning
Förstudien rekommenderar att kallelsesystemen utformas enligt principen att dessa har en aktiv
hantering av sin population gällande nästa kallelsedatum, information om senaste prov och
förekomst i kontrollfiler och att denna information uppdateras löpande vartefter information
kommer in. På så sätt så finns allt data tillgängligt när kallelseprocess körs och dessutom bör
denna information kunna användas för produktionsplanering genom att lätt kunna returnera
antalet personer som ska kallas inom ett visst intervall m.m.
Det står dock såklart varje kallelsesystem fritt att utformas enligt andra principer så länge den
information som behöver inhämtas och lämnas kan göra det.

6.4

System som ingår

6.4.1 System för administration av kallelser
It-stöd för administration av kallelser ansvarar för att
•
•
•

hantera urval av personer som ska kallas till provtagning i screeningsyfte
rätt information finns i kallelsen som går till kvinnan
rätt information finns i provtagningsremiss.

För tidsatta kallelser så ansvarar systemet även för att allokera en tid.
Kallelsesystem är i dagsläget en lokal angelägenhet inom respektive landsting och deras
utformning har inte studerats i någon större detalj i denna studie. Rapporten innehåller en
rekommendation kring hur kallelsesystem kan utformas att löpande hantera uppgifter om
provsvar m.m. för att underhålla informationen som ligger till grund för urval och kallelser.
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6.4.2 Verksamhetssystem
Med detta menas de system som används av vårdverksamheten vid provtagning, behandling och
analys hur många och vilka system som används varierar mellan landstingen.
6.4.3 Nationell tjänsteplattform
Den nationella tjänsteplattformen används för att tekniskt ansluta de ingående systemen och, via
tjänstekontrakt, hantera adressering på en logisk väg så att inte alla system behöver kopplas ihop
direkt.
6.4.4 Nationellt system för distribution
Detta system är en option i lösningen som syftar till att avlasta de lokala kallelsesystemen från
anslutning mot tjänster för e-brev och liknade. Genom att använda en gemensam komponent
kan rimligen också fördelaktigare ekonomiska villkor uppnås eftersom det blir större volymer
från en part (gentemot externa leverantörer). Det finns också andra tänkbara fördelar, kanske
främst genom att förenkla för kallelsesystemen genom att dessa inte över tid behöver underhålla
anslutning mot externa parter eller vilka kanaler som finns för distribution.

6.5

Informationsbehov

Informationsmodellen nedan visar den totala informationen som behöver kunna utbytas på en
nationell nivå för att kallning till screening för livmoderhalscancer ska kunna utföras som
beskrivet i det nya vårdprogrammet, oavsett om en kvinna flyttar eller utnyttjar sitt fria vårdval
och tar cellprov i ett annat landsting.

Informationsutbyte på nationell nivå blir aktuellt i två olika scenarios:
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1. En kvinna flyttar till ett nytt landsting och det nya landstinget ska ta över ansvaret för
att kalla kvinnan till cellprovtagning. Informationsbehovet i detta scenario beskrivs i
avsnitt 6.5.1.
2. En kvinna tar av någon anledning cellprov i ett annat landsting än det hon är
folkbokförd i. Det ger upphov till att information potentiellt behöver utbytas vid tre
olika tillfällen:
•

Vid provtagningen

•

Efter labbanalysen

•

Efter ev. behandling som kvinnan genomgår i det andra landstinget

Informationsbehovet i detta scenario beskrivs i avsnitt 6.5.2.
Informationsmodellens klasser och attribut beskrivs nedan.
Kvinna
Innehåller information om kvinnan som screeningen eller provtagningen gäller.
Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet

personid

Kvinnans
identitet i form
av person- eller
samordningsnummer.

PersonIdTy
pe

1

Kodverk

Spårbarhet
till krav
Grundläggande krav

Provtagning
Innehåller information om en kvinnas cellprovtagning som ledde till ett bedömbart prov.
Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet

tidpunkt

Tidpunkt då
det senaste
bedömbara
cellprovet
togs från
kvinnan.

TimeStampType

1

Kodverk

Spårbarhet
till krav
Vårdprogram
kap. 9

Senaste provtagning
Innehåller information om en kvinnas senaste cellprovtagning som ledde till ett bedömbart prov.
Kallelse
Innehåller information om en kvinnas kallelse till cellprovtagning.

Inera AB

Box 177 03
Tjärhovsgatan 21 B
118 93 Stockholm

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

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 20

Rapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer
Förberedelser för genomförande, 1.1
Diarienummer: XXXXXX

Författare: Blomé, Damberg, Hedman,
Jönsson, Sjöberg
Dokumentägare: Jan-Olov Sandberg

Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet

tidpunkt

Tidpunkt för
utskick av
kallelse.

TimeStampType

1

Kodverk
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Spårbarhet
till krav
Vårdprogram
kap. 8.2, 10

Senaste kallelse
Innehåller information om den senaste kallelsen till cellprovtagning som skickats ut till en
kvinna.
Nästa kallelse
Innehåller information om nästa planerade kallelse till cellprovtagning för en kvinna.
Spärr
Innehåller information om en eventuell spärr mot att skicka kallelser till cellprovtagning till en
kvinna.
Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet

spärr

Förekomst
av en spärr
mot
kallelser.

boolean

1

orsak

Orsak till att
spärren
upprättats.

CVType

0..1

Kodverk

Spårbarhet
till krav
Vårdprogram
kap. 7.2.3,
9.2

Möjliga
värden:

Vårdprogram
kap. 9.2

• Egen
begäran
• Total
hysterekt
omi

tidpunkt

Tidpunkt då
spärren
upprättades.

TimeStampType

0..1

Vårdprogram
kap. 9.2

Kontrollfil HPV
Innehåller information om huruvida en kvinna tillhör kontrollfil som innebär att hon tidigare
testats positivt för en högrisktyp av HPV.
Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet

kontrollfil

Förekomst i

boolean

1
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hpv

kontrollfil
HPV.

typ

HPV-typ.

CVType

0..1

tidpunkt

Tidpunkt då
kvinnan
inkluderades
i kontrollfil
HPV.

TimeStampType

0..1
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bilaga 7
Möjliga
värden är
de olika
HPVtyperna
som
finns.

Vårdprogram
bilaga 7,
kap. 12.1.3

Vårdprogram
bilaga 7

Kontrollfil efter behandling
Innehåller information om huruvida en kvinna tillhör kontrollfil som innebär att hon tidigare
genomgått behandling för cellförändringar.
Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet

kontrollfil
efter
behandling

Förekomst i
kontrollfil
efter
behandling.

boolean

1

Kodverk

Spårbarhet
till krav
Vårdprogram
kap. 17,
bilaga 7

Analys
Innehåller information om utförandet av en laboratorieanalys.
Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet

Kodverk

Spårbarhet
till krav

Typ

Typ av
laboratorieanalys.

CVType

0..1

Möjliga
värden:

Vårdprogram
kap. 12

•
•

HPVanalys
Cytologisk
analys

Förekomst HPV
Innehåller information om huruvida analysen av ett prov påvisade en HPV-infektion och i så
fall vilken HPV-typ det rör sig om.
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Attribut

Beskrivning

Datatyp

Multiplicitet

hpv
positiv

Huruvida
provet var
positivt för
HPV.

boolean

1

typ

HPV-typ.

CVType

0..1

Kodverk
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Spårbarhet
till krav
Vårdprogram
bilaga 7

Möjliga
värden är
de olika
HPVtyperna
som
finns.

Vårdprogram
bilaga 7.
kap. 12.1.3

6.5.1 Scenario 1: En kvinna blir folkbokförd i ett nytt landsting
Scenariot är att en kvinna flyttar över landstingsgränsen och blir folkbokförd i ett nytt landsting.
Det nya landstinget behöver då viss information om kvinnans historik av cellprovtagning och
kallelser för att kunna sköta hanteringen av kallelser till cellprovtagning på ett adekvat sätt
framgent.
Informationen behövs för att landstinget ska kunna:
•
•
•
•
•

Skicka rätt typ av kallelse vid rätt tidpunkt
Bemöta kvinnan på ett bra sätt vid provtagningstillfället
Bedöma provet på korrekt sätt med hänsyn till historiken
Kontakta kvinnor som valt att avstå kallelse (spärrat sig från kallelser) vid rätt tidpunkt
Kontakta kvinnor som uteblivit vid tidigare kallelser vid rätt tidpunkt

Nedan visas det övergripande flödet för informationsutbytet inom detta scenario.
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Följande informationsmodell beskriver den information som behövs för att kunna återuppta
screeningprocessen efter en flytt. Observera att detta inte nödvändigtvis är strukturen som
informationen sedan ska överföras med, det är snarare en visualisering av informationsbehovet.

Nedan beskrivs klasserna utifrån informationsbehovet i detta scenario.
Senaste provtagning
Innehåller information om en kvinnas senaste cellprovtagning som ledde till ett bedömbart prov.
Information om när det senaste provet togs behövs för att avgöra när kallelse till nästa
provtagning ska skickas, utifrån de provtagningsintervall som anges i vårdprogrammet. Det
spelar ingen roll om det senaste provet analyserades för HPV eller cytologi, det är ändå den
tidpunkten som man utgår ifrån. Det senaste provet måste vara bedömbart (dvs. provet måste
vara av tillräcklig kvalitet för att kunna analysera det) för att kunna utgöra underlag för nästa
kallelse.
Senaste kallelse
Innehåller information om den senaste kallelsen till cellprovtagning som skickats ut till en
kvinna.
Information om när den senaste kallelsen skickades ut behövs i vissa fall för att avgöra när
omkallelse till provtagning ska skickas. Om det har gått mer än aktuellt screeningintervall (3
eller 7 år) sedan det senaste provet togs, har det rimligtvis redan skickats ut en kallelse till
kvinnan. Om den kallelsen inte genererar i ett prov inom 1 år, ska en ny kallelse skickas ut till
kvinnan.
Nästa kallelse
Innehåller information om nästa planerade kallelse till cellprovtagning för en kvinna.
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I vissa fall kan det vara fördelaktigt att utbyta information om när nästa kallelse ska skickas ut,
som komplement till information om senaste prov och senaste kallelse. Det gör att
kallelsesystemet inte behöver beräkna nästa kallelsetidpunkt på egen hand förrän någonting
ändras t.ex. ett nytt prov tas. Det ger också möjlighet att ange ett individuellt tidsintervall till
nästa kallelse för en kvinna.
Spärr
Innehåller information om en eventuell spärr mot att skicka kallelser till cellprovtagning till en
kvinna.
Information om huruvida kvinnan har valt att avstå från att få kallelser till cellprovtagning
behövs för att avgöra om kvinnan överhuvudtaget ska få någon kallelse.
Orsaken till att kvinnan väljer att avstå kallelse kan vara antingen att hon genomgått total
hysterektomi eller för att hon själv väljer det (egen begäran). Andra orsaker får inte anges
(vårdprogram kap 7.2.3). Om kvinnan valt att avstå kallelser på egen begäran bör hon kontaktas
efter 10 år med en förfrågan om hon återigen önskar bli kallad till screening eller inte, därför
behövs information om orsaken till att hon valt att avstå och från vilken tidpunkt.
Kontrollfil efter behandling
Innehåller information om huruvida en kvinna tillhör kontrollfil som innebär att hon tidigare
genomgått behandling för cellförändringar.
Efter genomförd behandling när ingen kvarstående dysplasi konstaterats placeras kvinnan aktivt
i kontrollfilen av personal på den gynekologiska mottagningen. Det går alltså inte att veta med
säkerhet om en kvinna har flaggan bara genom att veta vilka behandlingar och kontroller hon
genomgått.
Om kvinnan tillhör kontrollfil efter behandling ska tagna prov alltid analyseras för både HPV
och cytologi, oavsett kvinnans ålder. Om provet saknar endocervikala celler (vilket innebär att
det håller lägre kvalitet även om det är möjligt att analysera) ska kvinnor i denna kontrollfil
kallas till omprov.
Om kvinnan är över 50 år och tillhör kontrollfil efter behandling ska screeningintervallet fortsatt
vara 3 år (istället för att gå upp till 7 år som för kvinnor som inte tidigare genomgått
behandling).
Kontrollfil HPV
Innehåller information om huruvida en kvinna tillhör kontrollfil som innebär att hon tidigare
testats positivt för en högrisktyp av HPV.
Information om huruvida kvinnan förekommer i kontrollfil pga. att hon tidigare testats positivt
för en högrisktyp av HPV behövs för att avgöra när kallelse ska skickas eftersom kvinnor i
denna kontrollfil ska kallas var 3:e år oavsett ålder (på samma sätt som för kontrollfil efter
behandling).
Information om tillhörighet i kontrollfil HPV, typ av HPV och när hon inkluderades i
kontrollfilen behövs också när bedömning av risk för ohälsa sker. Om kvinnan har haft flaggan i
minst 2,5 år och testas positivt igen (för samma typ av HPV, om laboratoriet kan typbestämma
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proven) så ska hon remitteras för vidare utredning och ev. behandling. Om kvinnan förekommer
i kontrollfilen och sedan får ett negativt prov så exkluderas hon från kontrollfil HPV.
6.5.2

Scenario 2: En kvinna tar prov i ett annat landsting än där hon är
folkbokförd
Scenariot är att en kvinna med det fria vårdvalet kan söka vård utanför det egna landstingeten
och tar cellprov i ett annat landsting än där hon är folkbokförd. Antingen har hon fått en kallelse
till cellprovtagning av sitt hemlandsting och väljer att ta det provet i ett annat landsting för att
hon tillfälligt är bosatt eller semestrar där, eller så tar hon cellprovet som en del av annan vård
eller behandling i det andra landstinget.
Nedan visas det övergripande flödet för informationsutbytet i detta scenario. Information kan
behöva utbytas vid tre olika punkter, utmärkta i flödet nedan:
1. Vid provtagning behövs information om huruvida kvinnan tillhör kontrollfil HPV och
vilken analys som provet ska genomgå. Informationen ingår i en provtagningsremiss.
Dels är informationen bra att ha vid själva provtagningstillfället så att provtagaren kan
bemöta och informera kvinnan och dels behöver informationen följa med till labbet i
labbremissen som skapas vid provtagningen.
2. Efter labbanalysen behöver hemlandstinget/-regionen få veta att ett bedömbart prov
tagits så att tidpunkt för nästa kallelse till kvinnan anpassas efter det. Om analysen
påvisade förekomst av HPV behöver det också förmedlas så att hemlandstinget/regionen kan placera kvinnan i kontrollfil HPV vilket också påverkar
kallelseurvalsprocessen.
3. Efter eventuell behandling kan hemlandstinget/-regionen behöva viss information. Det
gäller om kvinnan genomgått behandling för cellförändringar och har placerats i
kontrollfil efter behandling eller om kvinnan genomgått total hysterektomi (då ska hon
inte få fler kallelser till cellprovtagning).
I flödet nedan gäller antagandet att provtagning, labbanalys och ev. behandling utförs i samma
landsting, men det är naturligtvis inte nödvändigt och bör inte påverka informationsflödet till
och från hemlandstingeten så länge alla inblandade landsting kan utbyta den aktuella
informationen.
Det har också gjorts ett antagande att det provtagande landstinget har olika system vid
provtagning, labbanalys och behandling. Så behöver det inte vara och flödet bör se likadant ut
oavsett.
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Steg 10.1, 10.2 och 10.2.1 visar på att provsvar kan lämnas ut antingen direkt från labbsystem
eller från system som används vid provtagningen. Om provtagningen är en del av screening går
oftast inget labbremissvar tillbaka till provtagningsenheten utan det är labbet som ansvarar för
att bedöma resultatet, informera kvinnan och ev. remittera till vidare utredning/behandling. Om
provtagningen däremot är en del av annan vård och behandling är det provtagaren som har detta
ansvar. Se vårdprogram kap. 7.3 och 7.5.
6.5.2.1 Provtagningsremiss
Följande informationsmodell beskriver den information som behöver kunna utbytas när en
kvinna tar cellprov i ett annat landsting som då behöver viss information från hemlandstinget
för att kunna analysera provet på rätt sätt utifrån vårdprogrammets krav. Observera att detta inte
nödvändigtvis är strukturen som informationen sedan ska överföras med, det är snarare en
visualisering av informationsbehovet.
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Denna informationsöverföring kan troligtvis göras med hjälp av en (automatiskt) skapad remiss
till provtagning utställd av kallelsesystemet (eller annat system som sköter remittering) i
hemlandstinget. Det behöver då finnas en utpekad ansvarig remittent för dessa remisser.
Framtida samverkansprojekt (se kapitel 9) behöver dock se över remissprocessen ända från
kallelsesystem till labb i detalj, vem som bär ansvar och om/hur remissvar ska hanteras. T.ex. så
skulle man kunna se provsvaret (se avsnitt 6.5.2.2) som rapporteras tillbaka till kallelsesystemet
som ett (eller en del av ett) remissvar i de fall provtagningen föregåtts av en kallelse och
provtagningsremiss.

Nedan beskrivs klasserna utifrån informationsbehovet i detta steg av scenariot.
Kontrollfil HPV
Innehåller information om huruvida en kvinna tillhör kontrollfil som innebär att hon tidigare
testats positivt för en högrisktyp av HPV.
Denna information är nödvändig att labbet får ta del av om nuvarande prov visar positivt för
HPV, eftersom två positiva HPV-prov med mer än 2,5 år emellan innebär att vidare utredning
och eventuellt behandling ska göras. Det kan också vara bra information att ha redan vid
provtagningen så att barnmorskan kan informera kvinnan om vad som kommer att hända i och
med att det förra provet var HPV-positivt.
Analys
Innehåller information om utförandet av en laboratorieanalys.
Under antagande att det är kallelsesystemet som håller hela regelverket för screeningintervall
och analys utifrån ålder och andra faktorer (vårdprogram kap. 3), så är det vid kallelseurvalet
som det bestäms vilken analys som det tagna cellprovet ska genomgå – antingen HPV-analys,
cytologisk analys eller både och. Denna information påverkar inte provtagningen som görs på
samma sätt oavsett, men informationen behöver naturligtvis komma labbet tillhanda.
6.5.2.2 Provsvar
Följande informationsmodell beskriver den information som behöver återrapporteras till ett
kallelsesystem efter genomförd laboratorieanalys om en kvinna genomgår cellprovtagning i ett
annat landsting än där hon är folkbokförd. Observera att detta inte nödvändigtvis är strukturen
som informationen sedan ska överföras med, det är snarare en visualisering av
informationsbehovet.
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Nedan beskrivs klasserna utifrån informationsbehovet i detta steg av scenariot.
Provtagning
Innehåller information om en kvinnas cellprovtagning som ledde till ett bedömbart prov.
Det är viktigt att kallelsesystemet i hemlandstinget får vetskap om tidpunkt för provtagningen
eftersom det påverkar när nästa kallelse ska skickas ut till kvinnan.
Förekomst HPV
Innehåller information om huruvida analysen av ett prov påvisade en HPV-infektion och i så
fall vilken HPV-typ det rör sig om.
Om det analyserade provet var HPV-positivt så behöver kallelsesystemet i hemlandstinget få
veta det (och eventuellt vilken HPV-typ det var) eftersom det påverkar bland annat
kallelseintervallet. För ett kallelsesystem betyder informationen om att ett HPV-positivt prov
tagits att kvinnan ska tillhöra kontrollfil HPV.
6.5.2.3 Information om behandling
Följande informationsmodell beskriver den information som behöver återrapporteras till ett
kallelsesystem om en kvinna genomgår någon av följande behandlingar i ett annat landsting än
där hon är folkbokförd:
•

Behandling mot cellförändringar och kvinnan ”remitteras” till kontrollfil efter
behandling, eftersom det påverkar bland annat kallelseintervallet.

•

Total hysterektomi, eftersom det då inte är meningsfullt med fortsatt screening för
livmoderhalscancer.

Observera att detta inte nödvändigtvis är strukturen som informationen sedan ska överföras
med, det är snarare en visualisering av informationsbehovet.
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Nedan beskrivs klasserna utifrån informationsbehovet i detta steg av scenariot.
Kontrollfil efter behandling
Innehåller information om huruvida en kvinna tillhör kontrollfil som innebär att hon tidigare
genomgått behandling för cellförändringar.
Det behandlande landstinget behöver rapportera till kallelsesystemet i hemlandstinget att
kvinnan nu tillhör kontrollfil efter behandling eftersom det kommer att påverka när nästa
kallelse ska skickas ut och vilken typ av analys som kvinnans cellprover ska genomgå.
Spärr
Innehåller information om en eventuell spärr mot att skicka kallelser till cellprovtagning till en
kvinna.
Om kvinnan genomgår en total hysterektomi (operation där livmodern tas bort) i ett annat
landsting än där hon är folkbokförd behöver den informationen rapporteras till hemlandstinget
så att kvinnan slipper få fler kallelser till screening eftersom det inte längre finns någon
livmoderhals att ta prov från. Detta är en spärr från kallelser med orsaken ”total hysterektomi”.
Om kvinnan vill spärra sig från kallelser på egen begäran ska detta anmälas direkt av kvinnan
till hemlandstinget.

6.6

Tjänstekontrakt

Nedan redovisas förstudiens rekommendationer av återanvändning av befintliga tjänstekontrakt
och framtagande av nya. Arbetet har genomförts genom att först identifiera den information
som är behöver kunna utbytas nationellt (se avsnitt 6.5) och därefter har befintliga
tjänstekontrakt undersökts för att se om de kan användas för att överföra informationen.
Intentionen har varit att återanvända befintliga kontrakt och i idealfallet använda generiska
kontrakt för informationen snarare än att utveckla specifika kontrakt för screeningprocessen.
Tanken bakom detta är att underlätta på längre sikt att tillgängliggöra informationen för flera
syften och att på så sätt minska den totala investeringskostnaden.
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I en ideal värld hade all den nödvändiga informationen redan varit tillgänglig (och vad som är
relevant entydigt identifierat) och korrekt strukturerad i verksamhetssystemen så att
kallelsesystemen endast skulle behöva lämna in en beställning i stil med ”om det uppstår
information av den här typen gällande en invånare som är folkbokförd hos mig så vänligen
lämna ut denna information till mig”. Nu är inte världen ideal så ett visst mått av specifik
utveckling krävs men då är det också viktigt att i detta arbete sträva efter att närma sig den
önskvärda framtiden där information är mer tillgänglig, och i en enhetlig struktur, snarare än att
göra kortsiktiga speciallösningar som bara stödjer ett visst syfte.
Målsättningen har därför varit att så långt det är möjligt utbyta den faktiska information om
prov/åtgärder/behandlingar som skett och därefter låta kallelsesystemen utvärdera denna och
fatta beslut om registrering i kontrollfiler eller spärrlistor med mera. Tanken bakom detta är att
det är kallelsesystemen som tar sina egna beslut baserat på den information som ges dem vilket
möjliggör att reglerna för beslut kan ändras utan att alla informationslämnare behöver ändra
något (t.ex. om det är nya typer av HPV som innebär inklusion i kontrollfil HPV).
Detta har dock bjudit på vissa utmaningar beroende dels på kontraktens mognad och
täckningsgrad och dels på den relativa brådskan att få informationsutbytet på plats, men också
för att det inte alltid varit helt entydigt vilken information som skulle rapporteras för att kunna
fatta beslut.
En annan frågeställning har varit hur kallelsesystemet rent tekniskt ska få informationen med
tanke på att den föreslagna lösningen baserar sig på att skicka information till andra system
(ibland då som ett elektroniskt utlämnande av information). De befintliga tjänstekontrakt som
finns idag är däremot utformade för att läsa ut information ur källsystemet som bär den
(producenten) genom direktåtkomst till informationen. Befintliga tjänstekontrakt baserar sig på
att konsumenten antingen frågar förutsättningslöst efter information av viss typ eller så behöver
konsumenten veta att det finns information hos en viss producent och fråga specifikt denna.
Möjligheten att ställa frågor som begränsar urvalet varierar i olika tjänstekontrakt och likaså
möjligheten att aviseras om information av en viss typ.
Det vore därför ur detta perspektiv mer lämpligt att det utformas kontrakt för att skicka (skriva)
information eftersom det informationsbärande systemet då kan, på en mer detaljerad nivå,
bevaka sin egen information och skicka över den som matchar urvalskriterierna samt att det
mottagande systemet inte behöver bevaka uppkomst av information där det krävs en bedömning
om informationen ska hämtas. Mer information om skrivande kontrakt finns i kapitel 6.7.3
Nedan följer en kort genomgång av respektive informationsmängd och resonemang kring
tjänstekontrakt för dessa.
6.6.1 Personinfo för screening
Detta är sammansatt information delvis av administrativ karaktär som behövs för att sköta
kallelsehantering och screening för en nyinflyttad kvinna. Inga befintliga tjänstekontrakt har
identifierats vara användbara och därför behöver ett helt nytt kontrakt utformas, med
informationsinnehåll motsvarande det som beskrivs i avsnitt 6.5.1.
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6.6.2 Provtagningsremiss
Kallelsesystemen ska utöver att skicka kallelse till kvinnan som ska screenas också
tillhandahålla en remiss gällande provtagning. Remissen ska innehålla information om vilka
analyser som ska utföras samt information om eventuell förekomst av HPV i tidigare prov så att
provtagaren kan agera korrekt utifrån detta gällande både information till kvinnan och den
påföljande labbremissen. Med utgångspunkt i det fria vårdvalet så rekommenderas att använda
en oadresserad remiss även om kallelsen pekar ut eller rekommenderar en plats och tid för
provtagningen. Det innebär att remissen ligger lagras hos kallelsesystemet och när kvinnan
besöker en provtagningsenhet så hämtas remissen upp från kallelsesystemet till
provtagningsenheten. Tjänstekontrakten för elektronisk remiss är under vidareutveckling och i
nästa version, 2.0, finns stöd för oadresserade remisser. För att kunna tillgängliggöra eller
hämta oadresserade remisser kommer anslutning till ett av kontrakten behövas, GetRequest.
Beroende på utfall av vidare utredning kring remissprocessen och remissvar (se kapitel 9) kan
ytterligare tjänstekontrakt för remissvar bli aktuellt.
6.6.3 Provsvar
Det finns ett befintligt tjänstekontrakt som används för att tillgängliggöra provsvar,
GetLaboratoryOrderOutcome (GLOO). Provsvar inom screening för livmoderhalscancer tillhör
disciplinerna mikrobiologi (vid HPV-analys) och patologi (vid cytologisk analys). Nuvarande
version av tjänstekontraktet (3.1) hanterar bara svar inom klinisk kemi och dessutom bara från
beställande enhets journal (dvs. inte direkt från labbet), så det fungerar inte för ändamålet av det
skälet.
Det är dessutom ett kontrakt som är utformat för att läsa ut information från ett system till en
klient som avser att visa upp denna istället för att skriva information från ett system till ett
annat.
Det finns ett förslag till version 4.0 av GLOO som ska kunna hantera multidisciplinära
provsvar, dock inte patologisvar. Innan kontraktet får användas i produktion behöver dock ett
verksamhetsprojekt genomföras där guider och instruktioner över hur kontraktet ska användas
ska tas fram. Om och när detta arbete kan sätta igång är i skrivande stund oklart då den
avsiktsförklaring som ligger hos Ineras programråd inte har besvarats av alla landsting.
Sammantaget är tidplanen för när kontraktet kan användas i produktion högst oklar.
Ett alternativ till att invänta version 4.0 av GLOO eller att arbeta fram en version som även
hanterar patologisvar är att istället representera slutsatsen av ett provsvar som en observation
och förmedla denna via ett skrivande tjänstekontrakt som innehållsmässigt kan baseras på det
befintliga tjänstekontraktet GetObservations.
En observation kan indikera såväl förekomst av eller frånvaro av det som eftersökts. Alltså
skulle det kunna rapporteras en observation av att HPV-infektion saknas och det datum då detta
konstaterats och detta skulle då implicit innebära att det har tagits ett bedömbart prov. Detta ska
då anses ligga till grund för att sätta nästa kallelsedatum baserat på observationsdatumet.
Om man väljer strukturen för GetObservations för provsvar så behöver en
tillämpningsanvisning tas fram som beskriver hur den information som behöver förmedlas om
provsvar för screening av livmoderhalscancer representeras med kontraktet. T.ex. vilka koder
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som ska anges för typ av observation och vilka koder som är möjliga att ange som
observationens värde.
6.6.4 Behandlingar
Vissa behandlingar och ingrepp kan påverka kallelseintervall eller att kvinnan inte längre
behöver kallas till screening.
6.6.4.1 Kontrollfil efter behandling
Om en kvinna genomgår viss behandling för cellförändringar så kan det som en följd finnas
anledning till ökad uppföljning. Detta hanteras idag genom att kvinnan registreras i en så kallad
kontrollfil vilket idag sker efter individuell bedömning. Teoretiskt skulle det gå att automatisera
detta genom att bevaka och rapportera behandlingar baserat på vissa åtgärdskoder (förslagsvis
med kontraktet GetActivities) och att kallelsesystemet utifrån denna information och ett
regelverk avgör om kvinnan ska ingå i kontrollfil efter behandling. Dock finns inget sådant
regelverk idag då det är en individuell bedömning, och därför behöver i dagsläget själva
inklusionen i kontrollfil rapporteras till kallelsesystemet snarare än utförda åtgärder.
6.6.4.2 Spärr från kallelse på grund av behandling
Efter en total hysterektomi så behöver inte kvinnan kallas längre. Idag rapporteras detta
manuellt till en så kallad spärrlista men det skulle vara rimligt att även här istället rapportera
utförda åtgärder med GetActivities enligt vissa förbestämda åtgärdskoder. Det bedöms dock i
nuläget vara osäkert om denna information journalförs strukturerat på ett sätt som skulle
möjliggöra en mer automatiserad rapportering med åtgärdskoder så det bedöms på kort sikt vara
en mer framkomlig väg att istället utforma ett specifikt kontrakt för att rapportera in att kvinnan
ska spärras från kallelser på grund av total hysterektomi. Det bör dock gå att använda samma
kontrakt för information gällande både kontrollfil efter behandling och spärr. Kontraktet bör ha
ett informationsinnehåll motsvarande det som beskrivs i avsnitt 6.5.2.3.
6.6.5 Kallelseinformation
Om det ska finnas en nationell komponent för att distribuera kallelser så behöver det definieras
ett tjänstekontrakt för kommunikationen mellan kallelsesystemen och distributionssystemen.
Kontraktet bör utformas så generiskt som möjligt i syfte att kunna bära även andra typer av
meddelanden. En jämförelse kan göras med kontraktet AddMessageToPatientPortalInbox där
adressering görs med personnummer och innehållet kan vara vilket meddelande som helst.
6.6.6 Resonemang kring tjänstekontrakt
Som framgår i texten ovan så finns det ibland olika vägar att välja gällande kontrakten, antingen
invänta, eller delta i arbetet med, framtagandet av en kommande version som stödjer
informationsbehovet eller använda strukturen i ett annat kontrakt som fyller
informationsbehovet. Exempelvis för provsvar där det egentligen finns tre alternativ:
•
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överföra båda typerna av provsvar, dvs. även patologi, och sen utforma ett skrivande
kontrakt kring detta.
Ett annat alternativ är att vänta in eller påverka 4.0 så att detta stödjer mikrobiologi och
med detta överföra svaret på HPV prover samt använda ett kontrakt baserat på
GetObservations för att överföra informationen om provsvar inom patologi.
Det tredje alternativet är att använda ett kontrakt utvecklat på GetObservations för alla
provsvar.

Ett förhållningssätt för att vinna tid kan vara att dels minimera antalet tjänstekontrakt och i
första hand använda strukturen i befintliga tjänstekontrakt för att minska risken med
fördröjningar som kan tänkas uppstå i tjänstekontraktsutvecklingen av nya versioner. I exemplet
med provsvar så skulle man då använda GetObservations istället för att vänta på eller att arbeta
fram en nyare version av t.ex. GetLaboratoryOrderOutcome och då med resonemanget att
GetObservations ändå uppfyller det faktiska nuvarande informationsbehovet kring datum och
resultat som behövs för kallelseprocessen.
Alternativ så går det att resonera i termer av att ett genomförande av vårdprogrammet får vara
drivande för att göra mer ”rätt” och då i avseende att tillhandahålla så komplett information som
möjligt till kallelsesystemet (hela provsvaret) för att på längre sikt kunna uppnå en situation där
processer och beslut/regler i kallelseprocessen kan ändras utan att informationsförsörjningen
påverkas (eftersom tillgång till hela provsvaret finns tillgänglig) och där informationen kan
göras tillgänglig även för andra ändamål (patientens egen åtkomst, patientöversikter och dyligt),
eventuellt via andra tjänstekontrakt men med samma struktur för informationen.
Detta kan då sammanfattas i tabellen nedan:
Rekommendation om tjänstekontrakt
Personinfo för screening

Nytt tjänstekontrakt

Provtagningsremiss

GetRequest version 2.0

Provsvar

Nytt tjänstekontrakt. Detta kan baseras på struktur från
antingen GetObservations eller kommande version av
GLOO

Behandlingar

Nytt tjänstekontrakt

6.7

Övergripande arkitekturbeskrivning

Den beskrivna lösningen fokuserar på att beskriva strukturen för den informationsdelning som
behövs utifrån perspektivet att göra urval och skicka kallelser med rätt intervall och med rätt
beställning av provtagning utifrån individens historik. Kallelsesystemet ska alltså utöver
kallelsen till kvinnan också tillhandahålla en remiss avseende provtagning. Remissen ska bära
information om vilken typ av analys(er), bara HPV eller både HPV och Cytologi, som ska ske,
information om föregående prov påvisade HPV infektion och vilken typ.
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Strukturen för systemlösning och de exakta processerna kring hela hanteringen av kallelser för
aktuell population kan säkert skilja mellan olika regioner och ska därför ses mer generiskt
beskrivna eftersom fokus här har varit på den information som behöver utbytas. Skisser kring
lösning i lokala system ska därför ses som resonerade och beskrivs endast för att ge en
helhetsbild av informationsflödet.
Den beskrivna strukturen ska medge att det kan finnas ett eller flera kallelsesystem utan att
ställa krav på endera samt medge att eventuella konsolideringar till ett eller ett flertal
kallelsesystem kan ske över tid utan att alla system som ingår i helheten ska behöva förändras.
Om alla kallelsesystem skulle konsolideras till ett så skulle kontraktet för att utbyta
screeninginformation bli överflödigt men övriga kvarstår och behov av information kring
tidbokning skulle istället uppstå vilket kan driva behov av utveckling av tjänstedomänen för
tidbokning.
Det finns tre processer som modellen avser att stödja för att hålla informationen uppdaterad i
kallelsesystemen.
1. Bevakning av inkomna provsvar: Detta för att dels avgöra tidpunkt för nästa kallelse
och dels avgöra om individen ska ingå i kontrollfil för HPV vid framtida provtagning
och analys. Alla relevanta provsvar behöver bevakas oavsett om dessa tagits inom
ramen för screening eller inom annan behandling.
2. Rapportering av behandling för att antingen placera kvinnan i så kallad kontrollfil efter
behandling eller att spärra så att inte kallelser skickas eftersom det inte är medicinskt
relevant på grund av t.ex. total Hysterektomi.
3. Individ som flyttar till annan region/landsting: När en individ flyttar så övergår ansvaret
för att kalla till screening till den nya huvudmannen. För att hålla en konsekvens i
kallelseintervall, text och beställning av provtagning så behöver den nya huvudmannen
få information om individens eventuella historik gällande: kallelsedatum,
provsvarsdatum, HPV förekomst, kontroll efter behandling, avstår kallelse m.m.
Dessutom beskrivs en central funktion för distribution av kallelser som dock ska anses som ett
tänkbart komplement till att kallelsesystemen skickar kallelser via lokala lösningar.
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6.7.1 Tillgång till provsvar
Kallelsesystemen behöver information om senaste provsvar för att underhålla senaste
provtagningsdatum (som då styr nästa kallelsedatum) och förekomst av vissa typer av HPV
(som kan påverka både kallelseintervall, beroende på ålder, och information i kallelse och till
provtagningsenhet).
Eftersom det blir flera aktörer inblandade, och dessa dessutom kan vara fördelade på flera olika
regioner, så är det lämpligt att informationen delas via nationella tjänstekontrakt.
Kallelsesystemen skulle då utifrån information om provsvaret utvärdera om det är en individ
som det systemet har ansvar för och utifrån sina regler inhämta information om
provtagningsdatum och HPV status och annat som är relevant för syftet.
Information om provsvar överförs till kallelsesystemet genom utlämnande. Den som är
journalförande för provsvaret har då en ”stående begäran” från respektive kallelsesystem att
utlämna provsvar enligt vissa kriterier.
Kriterier är t.ex. att provsvar är av en viss typ för personer som vid provtillfället är folkbokförd i
den regionen och är av relevant ålder.
Andra parter som kan ha behov av provsvar för tidigare prov och förekomst av HPV är dels
barnmorskan och dels labbet vid analys. Denna information överförs via remissförfarande där
kallelsesystemet skickar med information i en provtagningsremiss, barnmorskan gör i sin tur en
labbremiss där denna och ytterligare information tillförs. Hanteringen av labbremiss är en helt
lokal angelägenhet.
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6.7.2 Utlämnande kontra direktåtkomst
Rekommendationen att använda sig av begäran om utlämnande istället för direktåtkomst baserar
sig främst på grund av att direktåtkomst kräver ett sen tidigare registrerat samtycke gällande
sammanhållen journalföring vilket kan vara svårt eller omständligt att inhämta, åtminstone
innan den första kallelsen och provtagningen skett.
Eftersom behovet av information är tydligt avgränsat till vissa typer av provsvar och åtgärder så
är bedömningen att det lämpligaste är att de journalförande systemen bevakar dessa typer och
överför dessa till kallelsesystemet när de uppstår. Denna modell innebär att istället för att
kallelsesystemet aktivt ska fråga efter ett visst provsvar så ska kallelsesystemet ta en mer passiv
roll och tillhandahålla en tjänst dit provsvaret överförs.
6.7.3 Läsande eller skrivande kontrakt
Den befintliga nationella modellen för att hämta information om hälsotillstånd via
tjänstekontrakt och den nationella tjänsteplattformen baserar sig idag i princip helt på att den
som vill ha information frågar efter den. Och i mångt och mycket sker frågorna utifrån behovet
att se om det finns information av en viss typ i något system och baserar sig på att förekomst av
information finns registrerad i engagemangsindex (EI) och tillhandahålls via aggregerande
tjänster för därefter presenteras i en sammanställning.
Frågan till en sådan tjänst är dock på den övergripande informationstypsnivån (t.ex. alla typer
av provsvar) och medger inte att efterfråga vissa typer av svar vilket skulle innebära att för den
aktuella tillämpningen så skulle kallelsesystemet dels behöva bevaka förändringar i EI för att
veta att det tillkommit ett provsvar och därefter skulle alla provsvar hämtas och all information
om respektive provsvar behöver därför läsas ut och analyseras för att avgöra om något av dem
är relevant för just den aktuella situationen och det är olämpligt främst för att det blir helt
onödiga läsningar men också för att informationen i teknisk mening ju har lästs ut till
kallelsesystemet som därefter bortser från det och då är det frågan om det kan anses som att det
bara är det relevanta provsvaret som utlämnats.
Därför skulle det vara mer korrekt om tjänstekontrakten kunde utformas så att det
informationslämnande systemet istället kan skicka (skriva) den aktuella posten som ska
utlämnas till kallelsesystemet. Det finns inget i den nationella arkitekturen som motsäger att
utveckla sådana men det har ännu inte funnits ett verksamhetsbehov som motiverat
framtagandet av sådana. Mönster och modeller behöver utvecklas i utifrån detta i samverkan
med Ineras grupp för Arkitektur och regelverk och i första hand baseras på internationella
standards eftersom det finns mycket arbete kring denna typ av informationsutbyte som redan är
gjort.
Alternativ till att använda skrivande kontrakt skulle kunna vara någon form av
aviseringsfunktion där ett system kan upplysa ett annat om att det finns information att hämta.
Detta ställer dock ur detta perspektiv, och med hänsyn taget att det vid passage av
huvudmannagränser är en fråga om utlämnande, krav på att aviseringen kan peka ut en specifik
informationspost (i detta fall ett specifikt provsvar) och att det kontrakt som används för att läsa
kan filtrera frågan så att endast den aktuella posten returneras.
Det pågår eller har pågått ett arbete med att avisera information mellan systemen men där har
avgränsningen varit att det endast är inom en huvudman eller vårdgivare.
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6.7.4 Teknisk överföring av provsvar
Kallelsesystemen ska alltså enligt den skrivande modellen tillhandahålla (agera producent för)
en tjänst som kan anropas från det verksamhetssystem som ansvarar för att journalföra
provsvaret och via ett nationellt definierat tjänstekontrakt överföra själva provsvaret eller
information om detta.
Kallelsesystemet ansvarar därefter för att utvärdera den inkomna informationen och säkerställa
att det innehåller relevanta uppgifter (rätt typ av prov, rätt län, rätt ålder, rätt kön) och därefter
”utvinna” den information som behövs för kallelseprocessen.
Överföringen ska adresseras med geografisk kod (länskod) utifrån folkbokföringen, detta för att
det system som lämnar informationen inte ska behöva ytterligare information eller att behöva
slå upp information utifrån en viss individ för att veta för informationen ska skickas. En
utredning behövs eventuellt för att se vilken granularitet som ska användas då vissa regioner
t.ex. SLL inte säkert består av en huvudman (uppgifter talar om 6 stycken) så det är inte säkert
att länskod räcker men det beror på om det finns flera lokala kallelsesystem eller om adressering
till flera system kan hanteras via regional tjänsteplattform
6.7.5 Tillgång till kallelseinformation för nyinflyttad individ
Tanken med lösningen är att kallelsesystemen ska informationsmässigt vara självförsörjande vid
kallelsetillfället d.v.s. det ska inte då behöva hämta information om provtagning eller tidigare
kallelsetillfälle från någon annan källa.
Kallelsesystemet bör därför bevaka förändringar i folkbokföringen som en löpande (daglig)
process och när det tillkommer personer så hämtas och utvärderas deras information direkt så att
detta inte behöver göras under själva kallelsetillfället.
Om det då finns profilinformation i ett annat kallelsesystem så används denna i sin helhet.
Om det inte finns information om individen så räknas denna som ny och kallas då enligt
aktuella verksamhetsregler för hur snart nya personer ska kallas.
Informationsinhämtningen sker även här baserat på begäran om utlämning och rimligt är att
mottagande region utvärderar inflyttade personer för att som om de matchar kriterierna. (kön,
ålder) och därefter gör en personspecifik begäran om utlämnande för de personer som matchar.
Om det i folkbokföringen finns uppgifter om tidigare region så kan frågan adresseras till den
aktuella regionen. Annars får det antingen användas en aggregerad tjänst eller så får frågan
ställas till samtliga regioner.
Viktig princip här blir då att alla regioner gör detta så att en person som inom en period flyttar
mer än en gång hålls uppdaterad samt att respektive region har kontroll på vilka personer som
man har ansvar för att kalla. Kallelsesystemen behöver därför då också notera när personer
flyttar ut och när detta skedde så att dessa personer inte kallas från flera parter
(personinformationen måste dock kvarstå i alla kallelsesystem i 10 år)
6.7.6 Lokala informationsmängder
Givet att lokal informationsförsörjning är just en lokal angelägenhet så är inte dessa beskrivna
mer än övergripande i denna rapport eftersom det är upp till varje region att svara för
realisering.
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Lokalt
Implementera tjänster baserat på nationella tjänstekontrakt
•

System för kallelse

•

System som hanterar provsvar

•

System för behandling

Samt all regional informationsförsörjning mellan provtagning och analys och behandling

6.9

Samverkan inom och mellan regioner

Informationsutbyte utanför det egna landstinget ska ske via den nationella tjänsteplattformen.
Det är att rekommendera att kommunikation från provtagning till kallelsesystem sker via
regional tjänsteplattform eftersom detta medger att kommunikationen vid behov kan styras till
nationell nivå utan ytterligare anslutning eftersom adressering av rapportering av provsvar och
behandling bör kunna vara baserad på folkbokföringsuppgifter (länskod).
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6.10 Process-registret, CYT-burken
Detta avsnitt beskriver hur det är tekniskt möjlig att använda CYT-burken inom den föreslagna
arkitekturen. Förutsättningar är att vid behov åtgärder genomförs enligt den legala analysen.
Patientöversikten, system för vård och behandling, kan utöver den funktion som riktar sig till
sina användare i form av patientöversikt också agera som den anslutningspunkt som, för de
regioner som så väljer, utlämna provsvar och information om behandling till kallelsesystemen
via de nationella tjänstekontrakt som utformas för detta.
Det måste säkerställas att systemet kan leverera en tillräckligt komplett information för att fylla
de tjänstekontrakt som beslutas för kallelseprocessen.
Motivet till att anpassa systemet på detta sätt skulle vara att redan anslutna labb inte behöver
ansluta till det nationella tjänstekontraktet för att lämna ut provsvar och behöva svara upp mot
de krav som finns nationellt.
Systemet skulle då alltså gentemot kallelsesystemen uppträda som vilket verksamhetssystem
som helst och systemet måste alltså enligt förslagen struktur kunna utlämna information om
provsvar och behandling. Och det finns heller inget i den föreslagna strukturen som förhindrar
att denna modell kan samexistera med att vissa verksamhetssystem ansluter direkt så beslutet att
använda systemet för detta ändamål är upp till respektive part.
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Landsting A
Verksamhetssystem
Kallelsehantering

•
•
•

Regional
tjänsteplattform

Nationellt

Provtagning
Analys
behandling

Personinfo

Personinfo

VGR
Nationell
tjänsteplattform

Distribution

CYT burken
(VGR)

Landsting B
Verksamhetssystem
Kallelsehantering

•
•
•

Regional
tjänsteplattform

Provtagning
Analys
behandling

CYT burken som anslutningspunkt

Viktigt att notera är att det med en sådan användning också blir frågan om att informationen
utlämnas två gånger, dels från det ursprungliga verksamhetssystemet till VGR (lagras i systemet
CYT-burken) och sen från VGR till kallelsesystemet.
Den lösning som är beskriven ovan är dock inte nödvändigtvis en önskvärd lösning eftersom
den nationella arkitekturen strävar efter att undvika att enskilda komponenter utformas så att de
får flera och skilda syften eftersom detta kan göra dem svåra att avveckla när deras huvudsyfte
upphört. I detta fall så är det rimligen kvalitetsregister och patientöversikt som är de
huvudsakliga funktionerna och dessa skulle kunna tänkas konsolideras in i andra
plattformar/lösningar med påföljd att systemet (CYT burken) skulle behöva upprätthållas bara
för ”bisysslan”. Varje verksamhet behöver därför utvärdera om det är en rimlig lösning för deras
ändamål och då utifrån en helhetssyn gällande systemstöd till medarbetare,
informationsförsörjning även för andra syften (NPÖ, journalen osv).

6.11 Nationellt tillhandahållna funktioner och tjänster
För att underlätta så att inte alla landsting måste realisera funktioner för det som identifierats
som generiska funktioner så kan nedanstående områden övervägas att hanteras som en nationell
eller central tjänst. Nedanstående kan ses som ett bidrag till Ineras analys av SLLs förslag om
nationellt kallelsesystem.
6.11.1 Nationellt system för distribution av kallelser
Det kan finnas en rationell fördel att tillhandahålla en komponent som hjälper kallelsesystemen
att distribuera kallelsen till berörd invånare för att varje kallelsesystem inte ska behöva ansluta
till e-brevstjänster och andra distributionskanaler.
Tanken är att kallelsesystemet skickar ett meddelande till distributionsfunktionen där
meddelandet innehåller dels det fullständiga kallelsemeddelandet (i någon strukturerad form
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eller flera + ev PDF) och dels personnummer för den som ska kallas. Distributionssystemet
ansvarar därefter för att, utifrån givna regler, välja den eller de lämpliga kanaler som finns
tillgängliga.
Exempel på kanaler kan vara:
•

Postens e-brev till folkbokföringsadress eller alternativ adress om sådan går att fastställa

•

1177 e-tjänster som digital kallelse (ev med länk till tidbokning)

•

andra kanaler (min myndighetspost osv) som anses lämpliga

Regelverk för vilka typer av kanaler som får användas för denna typ av information behöver
beslutas gemensamt.
Kontroll av eventuella registrerade individuella önskemål om hur invånaren vill ha kallelser kan
också göras utifrån denna komponent, alternativt så är det i denna komponent som individens
val lagras även om individens egen hantering och registrering sker via t.ex. 1177 (det kan ju
också finnas andra vägar att registrera sina preferenser).
Fördelar med en sådan komponent är dels möjlighet till volymavtal med externa leverantörer
men också att slippa ansluta och underhålla anslutning från alla kallelsesystem. Det underlättar
rimligtvis också om det ändras eller tillkommer nya kanaler eftersom det då bara är en part som
behöver ändra detta.
Och eftersom komponenten endast skulle ansvara för distribution så kan den också användas för
alla typer av kallelser (eller om man så vill även för andra typer av meddelanden).
6.11.2 Tidbokning
För enheter som är anslutna till 1177 e-tjänster finns det möjlighet att hantera av/ombokning via
denna tjänst.
Samtidigt så finns det en debatt kring att processen med säker inloggning anses alltför besvärlig
och hindrande och att det skulle finnas behov av en tjänst där personen endast kan hantera en
viss tid och då med hjälp av kod eller annat som distribueras med kallelsen.
Det kan finnas skäl att utveckla tidbokning som en nationell e-tjänst som inte ger access till
övriga 1177 e-tjänster men som ändå kan realiseras inom 1177 ansvar. Det kräver integration
mot lokala tidbokningssystem och dessa måste då också kunna koppla en accesskod till aktivitet
gällande en viss tid så det är inte helt okomplicerat. Accesskoden behöver också distribueras via
kallelsen.
Alternativt så kan varje tidbokningssystem ansvara för att själv tillhandahålla denna e-tjänst.
Frågan är också kanske hur aktuell denna uppfattning är idag när mobilt BankID blir vanligare
och vanligare, när gjordes senaste ”opinionsundersökning”?
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7. Övergripande plan för realisering och
implementering
Den övergripande planen för realisering och implementering (etapp 3) finns presenterad i bilaga
D, som är ett fristående dokument. Den övergripande planen ska ses som underlag för att skriva
ett eller flera projektdirektiv inför etableringen av ett kommande samverkansprojekt.
Nedan redovisas reflektioner från den inledande förstudien och kompletterande tankar kring
nästa steg med att införa it-stöd för vårdprogrammet
•

•

•

•

•

•

Det nya vårdprogrammet kräver ett kollektivt och operativt ansvar från samtliga 21
landsting (samtliga sjukvårdshuvudmän) för att utveckla och införa it-stöd. Det
kommande arbetet bör säkerställa en operativ styrning där samtliga landsting har
möjlighet att aktivt medverkar.
Det stora antalet intressenter (se bilaga) gör att dialog, förankring och
informationsspridning måste uppmärksammas och hanteras om projekt för
genomförande etableras. Varje grupp av intressenter måste analyseras för att identifiera
lämpliga kommunikationskanaler.
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.
Det finns ”ett it-arv” inom samtliga landsting att ta hänsyn till när vårdprogrammet
kräver att it-stöden kan hantera såväl lokala som nationella informationsmängder.
Samverkan på nationell nivå kräver samsyn på begrepp och vilka värden som är giltiga.
Etablering av ett projekt för genomförande kräver förankring och godkännande av flera
instanser
o Inera genom Landstingens programråd enligt Ineras beredningsprocess
o RCC i samverkan
o Nätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörerna (HSD-nätverket)
Ett kommande samverkansprojekt har karaktären av dead-line projekt, det vill säga att
det finns en tidpunkt när it-stödet bör vara i produktion. Tidpunkten för när it-stöd finns
i produktion för samtliga regioner/landsting är 3 år efter att vårdprogrammet fastställts.
Detta innebär att Q4 2019 bör samtliga landsting ha utvecklat och produktionsatt de itstöd som krävs. Om inte så sker, läggs ansvaret på kvinna som tar nytt prov inom annat
landsting, att själv komma ihåg resultatet från det föregående provet och informera den
nya vårdgivaren om detta. Detta bedöms inte som ett patientsäkert alternativ. Här bör en
konsekvensutredning göras för att tydliggöra konsekvenser avseende kvinnors hälsa om
inte alla landsting har möjlighet eller vill ansluta till vårdprogrammet.

Arbetet med att sammantaget säkra införandet av det nya vårdprogrammet kan ses om ett
samverkansprojekt. Ett projekt med den karaktären kännetecknas av utveckling av
gemensamma intressen mellan oberoende parter som inte har en gemensam
finansiering/ledning. För förslag, reflektioner och rekommendationer hänvisas till bilaga D.
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8. Förvaltning och vidareutveckling
8.1

Förvaltning

Förvaltning kommer att finnas behov av inom följande områden:
•

•
•

8.2

Tjänstekontrakt – ansvar finns hos Inera. Nyckeltal för förvaltning av tjänstekontrakt är
490 tkr/år och tjänstekontrakt. Kostnader för förvaltning kan beräknas när beslut om
tjänstekontrakt är tagna.
Lokal it-stöd – landstingens ”it-avdelningar” tillsammans med aktuella it-leverantörer
Regler för utlämnande – i skrivande stund oklart var förvaltning av regelverk för
elektronisk utlämning ska placeras

Möjliga initiativ avseende vidareutveckling

I denna förstudie har nedanstående förslag till vidareutveckling av it-stöd identifierats som ger
möjligheter till effektiviseringar och besparingar ur ett nationellt perspektiv:
•
•

Inera AB

Nationellt it-stöd för distribution av kallelser
Nationell e-tjänst för tidsbokning där accesskoden distribueras via kallelse
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9. Slutsatser och rekommendation
Övergripande är det förstudiens rekommendation att i nära framtid etablera ett
samverkansprojekt. Den rekommendationen bygger på förstudiens bedömning av det finns ett
omedelbart behov av att samordna pågående och kommande arbeten i landstingen samt
kommande arbete med att utveckla it-stöd på nationell nivå. Förstudien vill också påpeka att det
är många intressenter som ska hanteras och föra dialog med. Det är förstudiens bedömning att
ett samverkansprojekt dels bidrar till att sannolikheten ökas för att vårdprogrammet som helhet
blir infört enligt plan, dels kostnadsbesparingar för landstingen.
Nedan presenteras rekommendationer avseende
•
•
•

Arkitektur och informatik
Den legala analysen
Etapp 3 – realisering och implementering

Arkitektur och informatik
Förstudien rekommenderar att tre nya tjänstekontrakt utvecklas:
•
•
•

Hämta personinfo för screening
Registrera behandlingar (som är relevanta för urval till screening)
Provsvar

och att ett befintligt tjänstekontrakt används:
•

GetRequest i version 2 för provtagningsremiss

Det finns inget som arkitekturmässigt hindrar att använda CYT-burken som mellanlager under
förutsättningar att CYT-burken implementerar relevanta tjänstekontrakt.
Legal analys
Informationsbehovet i vårdkedjan kommer att tillgängliggöras på två sätt.
•
•

Direktåtkomst i system innebärande sammanhållen journalföring, innebärande att
patienters uttryckliga och informerade samtycke måste inhämtas innan direktåtkomst
Elektroniskt utlämnande i enlighet med på förhand uppställda regler som formulerats av
sjukvårdshuvudmännen.

Utifrån den legala analysen vill förstudien lyfta fram följande. Med hänsyn tagen till
dataskyddsförordningen och Integritetskommittens betänkande är det väldigt viktigt att
integritetsaspekterna beaktas för CYT-burken liksom för övriga it-stöd.
•

Inera AB

Informationen till patienterna måste förbättras vid uppladdning av uppgifter i
kvalitetsregister respektive system innebärande sammanhållen journalföring. Den
informationen samt information om utlämnande av uppgifter till andra
sjukvårdshuvudmän vid flytt i patientsäkerhetssyfte, bör finnas redan i kallelsen. Ett
gott syfte ursäktar inte att man missar integritetsaspekterna. Märk väl att en
integritetsskada klassificeras som en vårdskada.
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Personuppgiftsbehandlingen i kvalitetsregister måste följa lagstiftningen och ska i
huvudsak innebära behandling av aggregerade och avidentifierade uppgifter. Man får
inte använda kvalitetsregister som journalsystem.

Realisering och implementering
Rekommendationen att snarast etablera ett samverkansprojekt bygger på förstudiens bedömning
av ett omedelbart behov av att samordna pågående och kommande arbeten i landstingen och
detta i kombination med att det är många intressenter som ska hanteras och föras dialog med.
Avseende etapp 3, realisering och implementering, rekommenderar förstudien:
•

•
•
•
•
•
•

•
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Säkerställ finansiering och ”samtycke” från
o Ineras Programråd
o HSD-nätverk
o RCC i samverkan
Förslag ansvariga: Landsting/SKL/RCC i samverkan/Inera
Ta fram projektdirektiv för samverkansprojekt/paraplyorganisation. Förslag ansvarig:
Landsting/SKL/RCC i samverkan
Etablera snarast samverkansprojekt. Förslag ansvarig: Landsting/SKL/RCC i
samverkan
Ta fram projektdirektiv för utvecklingsprojekt på Inera. Förslag ansvarig:
Samverkansprojekt/SKL/RCC i samverkan/Inera
Etablera utvecklingsprojekt Inera utifrån projektdirektiv. Förslag ansvarig: Inera
Ta fram generiskt projektdirektiv för det lokala arbetet. Förslag ansvarig:
Samverkansprojekt/Landsting/SKL/RCC i samverkan/Inera
Inom ramen för ett samverkansprojekt eller Landsting/SKL/RCC i samverkan
o Be landstingen tydliggöra om man, samt från när, avser att följa
vårdprogrammmet. Utifrån den sammanställda informationen göra en
konsekvensbedömning och handlingsplan om det inte går att få till en
fullständig informationsförsörjning mellan landstingen
o Säkerställa en samsyn på screeningprocessen som helhet med hänsyn till
remisshantering
o Sammanställa nuläge och regelbundet uppdatera information avseende
§ kallelsesystem och utgåva, status upphandling och utveckling
§ labbsystem och utgåva, status upphandling och utveckling
§ anslutningar till CYT-burken och med vilket syfte
o Vid behov arrangera informationsträffar med landstingens leverantörer av
kallelse- och laboratoriesystem
o Ta fram regelverk och avtal för elektronisk utlämning
o Ta fram avtal mellan huvudmän för att säkra följsamhet till lagstiftning
o Vid behov/önskan utreda möjligheterna till implementera tjänstekontrakt för
distribution av kallelser
o Vid behov/önskan utreda möjligheterna till implementera ny e-tjänst för
förenklad tidsbokning
Inom ramen för delprojekt Inera
o Börja bygga tjänstekontrakt för ”hämta personinfo för screening” och
”registrera behandlingar”
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I samråd med Landsting/SKL/RCC i samverkan slutgiltigen bestämma
prioritering avseende val av och utveckling av tjänstekontrakt (se avstnitt 6.6.6)
Ta fram beslutade tjänstekontrakt
Ta fram kompletterande dokumentation till “Teknisk specifikation för ITsystem utifrån nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention” utifrån
beslutade tjänstekontrakt.
Ta fram vid behov “Tillämpningsanvisning” för identifierade tjänstekontrakt –
målgrupp it-ansvariga landsting
Kvalitetssäkra och implementera tjänstekontrakt enligt Ineras rutiner
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Bilaga A, Källor
Kontakter, intervjuer och arbetsmöte:
• Gunilla Gunnarsson, ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan, RCC
•

Arbetsmöte och avstämningar med RCC Väst och förvaltningsgruppen för CYT-burken

•

Avstämningar med representanter för Ineras arkitekturberedning och TK-grupp.

•

Arbetsmöten och avstämning avseende den juridiska analysen med jurister och ansvarig
för CYT-burken.

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

Inera, Förstudierapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer, utgåva 1.0

•

Vårdprogramgruppen för Cervixcancerprevention, Nationellt vårdprogram och
Konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer gällande screening,
161223

•

Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för
cervixcancerprevention, version 2.0, 17-02-01

•

Viktigast i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention, presentation
Nationellt samordningsmöte 170531

•

Dataskyddsförordningen och Integritetskommittens betänkande,
https://data.riksdagen.se/fil/C7C5E521-EF3C-4CDF-A100-35177E9B61F0
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Bilaga B, Terminologi
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.
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.
Screening
Denna rapport 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.
Tjänstekontrakt
Nedan kommer en förenklad beskrivning av begreppet:
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).
Tjänsteplattform
Nedan kommer en förenklad beskrivning av begreppet:
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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.
Vårdsystem
Denna rapport utgår från nedanstående definition:
Med ett vårdsystem avses ett it-system där journaluppgifter från genomförda provtagningar
lagras.
Kallelsesystem
Med kallelsesystem menas här det system som används för att administrera kallelser (urval, val
av kallelsetext, skick kallelse osv.)
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Bilaga C, Legal analys
Se separat dokument.
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1. Sammanfattning
Val av tekniskt system
Patientjournaler innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder. Syftet med att föra en
patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten Vårdgivare kan
genom anslutning till nationellt tjänstekontrakt ladda upp patientinformation i system
innebärande sammanhållen journalföring. Definitionen av begreppet sammanhållen
journalföring är system som innehåller uppladdade journaluppgifter från flera vårdgivare.
Kvalitetsregister definieras som en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter
som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens
kvalitet. Det är inte tillåtet att utföra personuppgiftsbehandling av uppgifter som uppladdats i
kvalitetsregister eller hälsodataregister för andra ändamål, än vad som uttryckligen angivits i
lagen.1 Vidare får vårdgivare endast beredas direktåtkomst till egna, uppladdade
patientuppgifter i identifierbar form, i kvalitetsregister. Patienten samtycke ändrar inte detta. 2
Det är inte heller tillåtet att medge direktåtkomst till andra vårdgivares patientuppgifter i system
som klassificeras som kvalitetsregister eller hälsodataregister, eller att sammanblanda
kvalitetsregister med patientjournaler eller andra typer av register inom hälso- och sjukvården.3
Valet av teknisk lösning måste därför innebära att de identifierbara patientuppgifter som
utlämnas eller nås genom direktåtkomst i system innebärande sammanhållen journalföring finns
lagrade i journalsystem eller mellanlager som inte samtidigt är ett kvalitetsregister.
Samtycke
Direktåtkomst till andra vårdgivarens uppgifter i system innebärande sammanhållen
journalföring förutsätter att patientens samtycke inhämtas innan direktåtkomsten sker.
Samtycke kan inhämtas vid patientbesök eller genom att patienten lämnar ett samtycke genom
en nationell samtyckestjänst. Ett samtycke kan inhämtas på förhand och avse den direktåtkomst
som krävs inför kommande analys som föregår eventuell kallelse till screening.
Ett samtycke ska bland annat vara informerat och specifikt. Det innebär rent konkret att
patienten ska veta vad samtycket omfattar och hur uppgifterna kommer att användas. När
samtycket har inhämtats, kan den sjukvårdshuvudman som ansvarar för att erbjuda patienten att
delta i screeningsprogrammet, beredas direktåtkomst till uppgifter hos andra vårdgivare och
analysera samlad patientinformationen från samtliga vårdgivare, som finns i system som
klassificeras som sammanhållen journalföring. Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att
organisera sin verksamhet och klargöra vårdgivares ansvar för olika patientgrupper.
Vid direktåtkomst till patientens samlade hälsoinformation utgör uppgifterna, i och med
direktåtkomsten, inkomna, allmänna handlingar hos den patientansvarige vårdgivare, som

1

7 kap 6§ patientdatalagen, 3 och 5§§ lag om hälsodataregister
2 kap 3§ patientdatalagen
3
Prop 2007/08:126 s.186
2
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bereder sig direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter. Den analys som därefter sker av
patientens samlade hälsouppgifter utgör personuppgiftsbehandling som ett led i individuell vård
och behandling, eller den administration som föranleds därav.

2. Uppdragsbeskrivning
Uppdraget innebär att ta fram en fördjupad studie som redovisar juridiska krav som nya och
befintliga IT-stöd för screening baserat på vårdprogrammet för livmoders-halscancer måste
uppfylla. Studien ska utgöra del av beslutsunderlag inför ett kommande samverkansprojekt för
att implementera sådant it-stöd.
Med stöd av en tidigare förstudie beslöts att följande 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
Förstudien rekommenderade att förutsättningar avseende informatik och juridik verifierades för
dessa två alternativ:
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. Bakgrunds och behovsbeskrivning
En förutsättning för att nå en jämlik och likvärdig screening av livmoderhalscancer i hela landet
är att hälso- och sjukvårdens huvudmän samverkar kring införandet av det av socialstyrelsen
rekommenderade screeningprogrammet för livmodershalscancer. 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. Nya regionbildningar och ett
fritt vårdval komplicerar tillgången till historisk information.
Socialstyrelsen anser att det är centralt att nödvändig infrastruktur är på plats innan en övergång
till ett nytt screeningprogram sker. Mot den bakgrunden initierade SKL en förstudie för att
utreda möjliga it-lösningar, it-stödsystem och it-arkitekturer för att nya verksamhetskrav.
Ur ett it-perspektiv belyste förstudien
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1. möjligheterna för en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet avseende
screeningverksamhet 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).

4. Bedömda nyttoeffekter
IT-stödet syftar till att möjliggöra en jämlik, likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet
avseende screeningverksamhet för livmoderhalscancer oberoende av utförande vårdgivare. Med
det rekommenderade screeningprogrammet går det att konstatera uppskattningsvis ytterligare
cirka 1 000 fall av medelsvåra till svåra dysplasier (CIN 2–3), det vill säga cellförändringar som
innebär ökad risk för utveckling av cancer, jämfört med befintliga program. Socialstyrelsens
hälsoekonomiska analys visar även att programmet medför 60 färre cancerdiagnoser – och att
ytterligare drygt 30 liv kan räddas – per år.

5. Screening
Med begreppet screening avses en systematisk undersökning med hjälp av en speciell metod av
en grupp personer för att upptäcka tillstånd som innebär en hög risk för framtida ohälsa.4
Termbanken definierar screening som ”systematisk undersökning av en population för att
identifiera individer som är omedvetna om att de har ohälsa eller är i riskzonen för att utveckla
ohälsa”.
Vidare framgår av socialstyrelsens hemsida att ”Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör
hälso- och sjukvården erbjuda screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning och analys
för cytologi för kvinnor i åldern 23–29 år …… Avgörande för rekommendationen är att ett
screeningprogram med analys för dels cytologi, dels HPV, minskar sjuklighet och förtida död i
livmoderhalscancer. En förutsättning för det rekommenderade screeningprogrammet är att
cellprovtagningen sker med vätskebaserad teknik, vilket möjliggör analys av både HPV och
cytologi på samma prov.”
Begreppet screening syftar således på själva undersökningen av kvinnor i enlighet med ett
nationellt vårdprogram. Undersökning är en hälso- och sjukvårdsåtgärd i enlighet med hälsooch sjukvårdslagens definition. 5

4
5

1§ lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2 kap 1§ Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
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6. Kallelse till screening
6.1

Begreppet remiss

Termen remiss enligt socialstyrelsens termbank betyder handling som utgör beställning av tjänst
eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. (Vårdgivarens beställning av en
tjänst innebär rent avtalsrättsligt också att en betalningsförbindelse utfärdas i enlighet med
Riksavtalet.6)
Det innebär att varken patientens egen vårdbegäran eller vårdgivarens kallelse till patienten
omfattas av begreppet remiss enligt den av socialstyrelsen fastställda terminologin.
En överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmännen om att gemensamt införa ett nationellt
system för kallelser till screening innebär att information om tidigare tagna prover behöver följa
patienten. Vid flytt eller patientens fria vårdval som innebär byte av sjukvårdshuvudman bör en
remiss initieras från en sjukvårdshuvudman till en annan med begäran om övertagande av
vårdansvar. När patienten fritt väljer utomlänsvård kvarstår hemlandstingets betalningsansvar
och kallelseansvaret övergår till vårdlandstinget/-regionen. Remitteringen vid utomlänsvård
omfattar därmed också en betalningsförbindelse.
En remiss bör innehålla den medicinska information som mottagaren behöver för att kunna
bedöma remissen och bekräfta mottagandet och övertagandet av vårdansvaret. Då behöver
socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2004:11 uppfyllas för avsändare och mottagare av remisser,
dvs rutiner för utpekande av ansvar och roller vid remisshantering, kontroll och bekräftelse av
mottagande. 7

6.2

Begreppet kallelse till screening

Sjukdomsförebyggande åtgärder av både miljöinriktad och individinriktad karaktär omfattas av
definitionen av hälso- och sjukvård.
Ansvarig sjukvårdshuvudman för patients hälso- och sjukvård ansvarar bland annat för bokning
och kallelse till screening. Vid kallelse kan patienter med stöd av det fria vårdvalet välja att
avboka ett besök och istället välja annan vårdgivare. Patientens egna vårdval innebär inte att
patienten fritt kan bestämma om – och i så fall vilken – vård som ska lämnas. När
sjukvårdshuvudmännen beslutat att erbjuda screening innebär själva kallelsen ett
vårderbjudande till patienten.
Den vårdgivare som utför screeningen ansvarar för att analys sker, provsvar journalförs och
patienten informeras om utfallet. Analyser och provsvar journalförs inte sällan i vårdgivarnas

6 https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal.943.html

7 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-10-11
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laboratoriesystem, som också lämnar analyssvar direkt till patienterna. Externa laboratorier är
därmed osjälvständiga personuppgiftsbiträden till respektive vårdgivare, som utför screeningen
och laboratoriernas journalföring omfattas av vårdgivarnas patientjournaler.8
Vårdgivaren som utfört screeningen ansvarar också för utlämnande av information alternativt
uppladdning av analys och provsvar i system innebärande sammanhållen journalföring. Beslut
om utlämnade, alternativt uppladdning av uppgifter i system innebärande sammanhållen
journalföring förutsätter instruktioner från respektive vårdgivare till de externa laboratorier som
tillhandahåller analyser och provsvar. Det innebär att den vårdgivare som utför screening också
ansvarar för information till patienten om möjligheten att tacka nej till att uppgifter
tillgängliggörs för andra vårdgivare – så kallat ”opt-out”, eller ”yttre spärr”.
Direktåtkomst i system innebärande sammanhållen journalföring, kräver att behandlande
vårdgivare inhämtat patientens uttryckliga samtycke på förhand till detta. Direktåtkomst till
andra vårdgivares uppgifter i system innebärande sammanhållen journalföring får således inte
lagligen ske med underförstått samtycke – det krävs att patienten först får information och
därefter lämnar ett uttryckligt samtycke. Det är inte heller lagligen möjligt att använda
direktåtkomst till andra vårdgivares identifierbara patientuppgifter i kvalitetsregister, ens med
patientens samtycke.
Kallelse till cervixscreeningen enligt det nationella vårdprogrammet kräver att
sjukvårdshuvudmännen kan beredas tillgång till tidigare cytologisvar och HPV-svar, som finns
lagrade hos de olika vårdgivarnas laboratorieinformationsystem (LIS). Därigenom kan olika
kallelser skickas till olika grupper. Kvinnor ska också kunna kallas med olika tidsintervall
beroende av tidigare provsvar, för både cytologi och HPV.
Kallelser och remisser ska vara bärare av information om screeninghistorik. Kontrollfiler
behöver upprättas för de deltagande kvinnornas medicinska säkerhet och information måste på
ett juridiskt korrekt sätt kunna överföras mellan laboratorier och landsting.
Tillgång till andra vårdgivares uppgifter kan ske på två sätt;
1) Direktåtkomst i system innebärande sammanhållen journalföring, innebärande att
patienters uttryckliga och informerade samtycke måste inhämtas innan direktåtkomst
till andra vårdgivares uppgifter kan ske. Samtycket ska lämnas till den
sjukvårdshuvudman, som avser att bereda sig direktåtkomst inför en kallelse.
2) Elektroniskt utlämnande i enlighet med på förhand uppställda regler som formulerats av
sjukvårdshuvudmännen. När journalföring sker hos externa LIS ska
sjukvårdshuvudmännen lämna instruktioner till de externa LIS-leverantörerna, som inte
får fatta självständiga myndighetsbeslut. Ett utlämnande förutsätter att patient inte
motsatt sig utlämnande, eller att vårdgivaren inte känner till någon annan legal grund
för att motsätta sig ett utlämnande.

8

1 kap 3 § Patientdatalagen
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7. Cytburken
Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention består av två delregister;
processregistret och analysregistret.
Cytburken är arbetsnamnet för processregistret, som består dels av ett kvalitetsregister och dels
en patientöversikt. Den tekniska lösningen för att skapa registren är att dessa skapas från en
databas grundad på kontinuerlig inrapportering av rådata från vårdgivarnas laboratorier.
Vårdgivaren som deltar i screeningsverksamheten utlämnar information dels till
patientöversikten och dels till kvalitetsregistret. Västra Götalandsregionen är centralt
personuppgiftsansvarigt (CPUA) för kvalitetsregistret.
I patientöversikten finns information om tidigare cellprover (cytologi och HPV) vävnadsprover,
selekterade för relevans för livmoderhalscancerprevention, behandlingar av cellförändringar,
tillhörighet för kontrollfil och om kvinnan valt att avstå från att kallas till screening eller i de fall
livmodern är bortopererad.
Inför ett patientbesök kan behörig personal hos ansluten vårdgivare ges direktåtkomst till
uppgifter från flera vårdgivare i patientöversikten om kvinnans senaste cellprov.
Patientöversikten genererar då en uppmaning om erbjudande om provtagning utifrån ålder,
föregående prov och nationellt vårdprogram.
Vid patientbesöket kan uppgifter från patientöversikten nås genom direktåtkomst. Vårdgivare
som ansluts till systemet ansvarar för behörighetstilldelning, rutiner för inhämtande av
patientens samtycke vid direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter, kontroll och uppföljning
mm.
Enligt en legal bedömning som gjordes av dåvarande landstingsjurist Torgny Königson 200904-17, kunde uppgifterna i patientöversikten betraktas som journaluppgifter om vård (resultat av
cellprovtagning, vävnadsprover mm ), som lagras i system innebärande sammanhållen
journalföring.

8. Beskrivning av Laboratorieinformationssystem (LIS)
Varje vårdgivare har tillgång till labbverksamhet som antingen bedrivs i egen regi eller är
upphandlad. Varje labbleverantör kan ha ett eller flera LIS. Labbleverantören kan också ha flera
olika uppdragsgivare/vårdgivare. LIS registrerar prover, analyssvar och håller reda på var
proverna finns. Provsvar går från LIS tillbaka till respektive vårdgivarens journalsystem.
Det innebär att LIS har två funktioner
•

Verksamhetsstöd, innebärande mottagning av begäran om provsvar, registrering av
analyssvar och svar till läkarna.

•

Register i anslutning till biobank, med information om prover, provgivare och samtycken.
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I de fall labbverksamheten inte bedrivs i egen regi, är leverantören ett osjälvständigt
personuppgiftsbiträde som endast utför personuppgiftsbehandling på uppdrag av
personuppgiftsansvarig vårdgivare. Labbleverantörer kan således inte självständigt besluta om
utlämnande av uppgifter eller uppladdning i system innebärande sammanhållen journalföring
eller i kvalitetsregister. Det innebär att de laboratorieleverantörer som laddar upp uppgifter i
CYT-burken måste ha en instruktion från respektive personuppgiftsansvarig vårdgivare för detta
och inte självständigt kan fatta beslut om överföring.
Vävnadsproverna kan lagras rent fysiskt hos labbleverantören.

9. Nationellt engagemangsindex
Betraktas som ett system innebärande sammanhållen journalföring, vilket kräver samtycke för
direktåtkomst. Engagemangsindex är en aggregerande tjänst från Inera AB som syftar till att
sammanställa data från alla källsystemen i Sverige som stödjer en tjänstedomän, och där en
individ har engagemang.
Tjänsten konsulterar Engagemangsindex för information om vilka logiska adressater (till
exempel journalsystem) som innehåller information om individen. Därefter anropar den
aggregerande tjänsten dessa adressater för att hämta data. Data aggregeras enligt beskrivning i
tjänstekontraktet och returneras.

10.Ansvar och roller
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen
med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges
räkning.
Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet
Med sjukvårdshuvudman avses landsting eller den kommun som ansvarar för att erbjuda hälsooch sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva
verksamhet.
Vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den uppladdning och tillgängliggörande av uppgifter
som sker av uppgifter i sammanhållen journalföring.
Vidare är den vårdgivare personuppgiftsansvarig som genom direktåtkomst bereder tillgång till
andra vårdgivares uppgifter i system innebärande sammanhållen journalföring. Det innebär bl.a
ansvar för behörighetstilldelning och loggningskontroll.

11.Lagstiftning
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11.1 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:13)
Målet med hälso- och sjukvården är bl.a. en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården är idag inte jämlik och ojämlikheter inom hälsa och vård har ifrågasatts
alltmer, tex. uppmärksammas de socioekonomiska klyftorna. Mot den bakgrunden har
regeringen tillsatt en kommission för jämlik hälsa (dir. 2015:60).
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården har även inriktats på att stärka patientens ställning,
t.ex. genom den nya patientlagen som tillsammans med HSL och annan lagstiftning utgör en
grundläggande del av det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket.
Landstingen ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Landstingens ansvar omfattar
bl.a. dem som är bosatta inom landstinget och personer som har rätt till vårdförmåner enligt
förordning (EG) nr 883/2004. Även asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd
har rätt till viss vård. Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård.

11.2 Patientlagen
Genom införandet av patientlagen gavs patienten möjlighet att välja utförare av offentligt
finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Landstingens skyldighet att
erbjuda öppen vård utvidgades följaktligen till att även gälla patienter som omfattas av ett annat
landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Hemlandstinget ska bekosta vård som en patient får i
ett annat landsting, under förutsättning att det förstnämnda landstingets remissregler följs.
Genom patientlagen utvidgades och förtydligades också informationsplikten gentemot
patienten. Det klargjordes även att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan
patientens samtycke.

11.3 Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (PuL) omfattar all automatiserad behandling av personuppgifter – d.v.s.
uppgifter som är identifierbara eller där kodnyckel finns. All slags information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter i lagens mening. PuL
har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter
behandlas. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det
så kallade dataskyddsdirektivet.
Oavsett om personuppgifter insamlats i den privata eller den offentliga vården, omfattas
uppgifterna av PuL och andra bestämmelser om patientdokumentation i vården. 9
Den så kallade finalitetsprincipen innebär att personuppgifter inte får behandlas för något
ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilken uppgifterna samlats in.10

9

Prop 2001/02:44 s. 29 ff
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Vårdgivare är personuppgiftsansvariga dels för uppladdning av uppgifter i system innebärande
sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Vårdgivare är också personuppgiftsansvariga
för den direktåtkomst som sker till uppgifter i system innebärande sammanhållen
journalföring.11
Ansvaret för en personuppgiftsbehandling åligger den personuppgiftsansvarige även om själva
behandlingen utförs av ett personuppgiftsbiträde. Bestämmelserna i personuppgiftslagen om
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde innebär att ett personuppgiftsbiträde aldrig
får behandla den personuppgiftsansvariges uppgifter för egna ändamål. Bestämmelserna innebär
också att ett personuppgiftsbiträde inte får behandla den ansvariges uppgifter på ett vis som inte
hade varit tillåtet för den ansvarige.
Uppgifter i ett register kan vara
•

Identifierbara personuppgifter

•

Pseudonymiserade personuppgifter

•

Avidentifierade uppgifter

Avidentifiering innebär att kodnycklar saknas och att informationen inte kan knytas till en
person, levande eller död. Avidentifiering av uppgifter innebär att varken personuppgiftslagen
eller patientdatalagen reglerar behandlingen av uppgifterna.
Pseudonymisering – d.v.s. kodning med bibehållande av kodnyckel – innebär att uppgifterna
ändå klassificeras som personuppgifter och personuppgiftslagen blir då tillämplig på
behandlingen av uppgifterna.

11.4 Ny dataskyddsförordning
Den 25 maj 2018, ska ny EU-förordning om dataskydd förordningen träda i kraft och ersätta
den svenska personuppgiftslagen.
De regler som personuppgiftsansvariga och andra måste följa kommer, i huvudsak, att finnas
direkt i EU-förordningen istället. Dataskyddsförordningen innebär förstärkta rättigheter för de
registrerade samt att kraftfulla sanktionsmöjligheter införs, med påföljande risk för skadestånd
och viten för både personuppgiftsombud och personuppgiftsbiträden.
Den nya generella dataskyddsförordningen innebär bl.a.

10
11

•

fler och mer preciserade definitioner av olika begrepp såsom samtycke,

•

tydligare rättigheter för enskilda; en utökad rätt till information, rätt till portabilitet,dvs
rätt att få åtkomst till sina personuppgifter för att föra över dem till en annan leverantör

9§ första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen
2 kap 6§ Patientdatalagen
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av elektroniska tjänster för kommunikation , rätt att begära att personuppgifter
raderas,med mera,
•

tydligare regler om ansvar hos de som behandlar personuppgifter, främst
personuppgiftsansvariga men också personuppgiftsbiträden. Det finns krav på så kallade
konsekvensanalyser (privacy impact assessments), inbyggda dataskyddsgarantier
(inbyggd integritet/privacy by design) samt skyldighet att anmäla eventuella incidenter
till tillsynsmyndigheten.

•

Stränga skadeståndskrav införs. Den nya EU-förordningen innebär att nya krav ställs
på bolag som samlar in personuppgifter, att enskilda får större rättigheter och att
Datainspektionen får nya befogenheter med möjlighet att utfärda administrativa "böter"
på upp till 10 miljoner euro, eller 4% av den globala årsomsättningen. Den enskilde kan
dessutom vända sig mot både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde med ett
skadeståndskrav, förutsatt att båda har ett ansvar.

•

regler om förstärkt samarbete mellan de olika EU-medlemsstaternas
dataskyddsmyndigheter och en så kallad one-stop-shop-mekanism, d.v.s.
personuppgiftsansvariga som är verksamma i flera medlemsstater ska behöva vara i
kontakt med en av de olika nationella tillsynsmyndigheterna, nämligen den i det land
där koncernen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

11.5 Lag (1998:543) om hälsodataregister
Personuppgifter i ett hälsodataregister får behandlas för följande ändamål:
•

1. framställning av statistik,

•

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvård, och

•

3. forskning och epidemiologiska undersökningar.

Samkörning av uppgifter som finns i hälsodataregister får endast samköras för dessa ändamål. 12
Endast den som är personuppgiftsansvarig får ha direktåtkomst till uppgifter i ett
hälsodataregister. Ett hälsodataregister får innehålla endast de uppgifter som behövs för dessa
ändamål. för vilka personuppgifter får behandlas.

11.6 Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
11.6.1 Allmänna handlingar
Uppgifter som insamlats i den offentliga vården – däribland uppgifter i patientjournaler - är
allmänna handlingar enligt 2 kap Tryckfrihetsförordningen.13

12
13

3och 5§§ lag om hälsodataregister
5 kap 1§ patientdatalagen
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Inkommande eller utgående allmänna handlingar från offentliga myndigheter ska diarieföras. 14
Uppgifter som journalförs, behöver inte diarieföras. Allmänna handlingar kan vara offentliga
eller sekretessbelagda, vilket inte påverkar diarieföringsplikten. Uppgifter hos myndigheter är
underkastade principerna om offentlighet och sekretess samt arkivlagen.
11.6.2 Inkomna och förvarade hos myndigheten
I och med att uppgifter uppladdats i system innebärande sammanhållen journalföring , är
handlingarna utlämnande från vårdgivaren och inkomna - förvarade - handlingar hos samtliga
vårdgivare som är anslutna till systemet. 15 Av 2 kap 3§TF torde följa att ospärrade uppgifter i
ett sammanhållet journalföringssystem blir en allmän handling hos de offentliga vårdgivarna
som deltar i systemet. De tillgängliggjorda uppgifterna omfattas dock av absolut sekretess16 och
får inte utlämnas såvida inte förutsättningarna i för vårdgivarens direktåtkomst är uppfyllda.17
En spärrad uppgift blir dock inte en allmän handling hos någon av de övriga medverkande
vårdgivarna, eftersom spärren innebär att uppgifter inte laddas upp i systemet.
Genom undantaget i 25 kap 11§OSL möjliggörs att uppgifterna hålls tillgängliga i systemet.
11.6.3 Utlämnande av allmänna handlingar
Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att en myndighet ska, på begäran av en enskild lämna
uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är
sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.18 Det är således respektive
uppladdande vårdgivare som ansvarar för frågor om utlämnande av uppgifter från register.19
Möjligheten att utlämna uppgifter från privata vårdgivare begränsas av patientsäkerhetslagen.20
11.6.4 Utlämnande av annan information
Avidentifierade uppgifter – d.v.s. uppgifter som inte kan avkodas – definieras inte som
personuppgifter och omfattas därför varken av PuL, PDL eller OSL. Det finns därför inga legala
begränsningar vid utlämnande av avidentifierade uppgifter.

14

5 kap 1-2§§ offentlighets- och sekretesslagen. Diariet ska innehålla 1)datum då handlingen kom in eller
upprättades, 2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 3. i förekommande
fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och 4. i korthet vad handlingen rör. Uppgifter
enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska
kunna hållas tillgängligt för allmänheten.
15
2 kap 6§ TF …” I fråga om upptagning som avses i 3 § första stycket gäller i stället att den anses
inkommen till myndighet när annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på sätt som angives i 3 §
andra stycket.”
16

25 kap 2§ OSL
6 kap 3-4§§ PDL, dvs direktåtkomst med stöd av samtyckei samband med individuell vård och
behandling, administration
18
6 kap 4§ offentlighets- och sekretesslagen
19
5 kap 1§ Patientdatalagen, jfr 2 kap 12 Tryckfrihetsförordningen
20
5 kap 2§ patientdatalagen
17
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11.7 Arkivlagen
Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska
myndigheterna och andra statliga och kommunala församlingar ska sköta sina arkiv.
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och
sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § TF som myndigheten beslutar ska tas om hand för
arkivering. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och
förvaltningen, och forskningens behov. Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv, om
inte en arkivmyndighethar övertagit detta ansvar. 21
I arkivvården ingår att myndigheten skall
•
•

•
•

organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas,
upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan
finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk
arkivförteckning,
skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst,
avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar, och
verkställa föreskriven gallring i arkivet.

När patientjournaler är tillgängliga för flera vårdgivare genom sammanhållen journalföring
gäller skyldigheten att bevara en journalhandling bara den vårdgivare som ansvarar för
handlingen. Om en journalhandling eller annan handling är tillgänglig för en myndighet bara
genom sammanhållen journalföring och myndigheten inte ansvarar för den, får myndigheten
gallra handlingen från sitt arkiv.22 Denna gallringsregel behövs bl.a. för att inte någon av de i en
sammanhållen journalföring deltagande myndigheterna ska bli arkivansvarig för privata
vårdgivares journalhandlingar eller andra handlingar som myndigheten potentiellt sett har
tillgång till, jfr 3§ första stycket arkivlagen (1990:782).

11.8 Patientdatalagen
Patientdatalagen (PDL) omfattar uppgifter som insamlats för att säkerställa identifierbara
patienters vård och behandling. Vad det gäller PDL:s förhållande till biobankslagen ska PDL:s
bestämmelser tillämpas vid personuppgiftsbehandling som sker i en vårdgivares hälso- och
sjukvård och som avser personuppgifter som förvaras i anslutning till vävnadsprover i en
biobank.23

21

2 och 4§§ Arkivlag (1990:782)
3 kap 17 patientdatalagen
23
Prop. 2007/08:126 s.53
22
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11.8.1 Uppladdning av uppgifter i system innebärande sammanhållen journalföring
Innan uppgifter om en patient görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen
journalföring, ska patienten informeras om vad den sammanhållna journalföringen innebär och
om att patienten kan motsätta sig att andra uppgifter än dem som anges i andra stycket görs
tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring.
Landstingen informerar på olika sätt om system innebärande sammanhållen journalföring, bland
annat genom information på 1177/vårdguiden, olika typer av utskick till hushållen, tillgängligt
informationsmaterial i väntrummen.
11.8.2 Direktåtkomst till uppgifter i sammanhållen journalföring

Enligt 6 kap. 3 § patientdatalagen krävs dels en aktuell patientrelation och dels ett explicit
samtycke från patienten, för att vårdgivaren ska ha rätt att ta del av uppgifter i system
innebärande sammanhållen journalföring. Samtycke kan lämnas på förhand och kan också
inhämtas via ombud. Ett samtycke måste vara informerat, frivilligt och specifikt. Vidare
krävs att uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla
sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och frivillig väg bygga
upp system för elektronisk uppgiftslämning i gemensamma databaser eller andra
gränsöverskridande informationssystem för vårddokumentationen (prop. 2007/08:126 s.
105).
Sammanhållen journalföring omfattar inte bara journalhandlingar utan även annan
vårddokumentation. I ett system för sammanhållen journalföring kan vårdgivarna alltså
upprätta gemensamma patientöversikter med till exempel sammanställningar av viss
basinformation, sökregister med mera. Hur systemen ska byggas upp får vårdgivarna själva
bestämma. Reglerna för sammanhållen journalföring innebär dock vissa krav på systemen
och de måste tekniskt och organisatoriskt utformas och anpassas så att dessa krav kan
uppfyllas (prop. 2007/08:126 s. 106 och 248).
Sammanhållen journalföring innebär alltså utbyte av uppgifter om en patient genom
direktåtkomst. Om informationsutbytet går till på något annat sätt gäller bland annat
reglerna om tystnadsplikt och sekretess som vanligt vid andra typer av utlämnande av
uppgifter om patienter. Alla uppgifter om en patient behöver inte ingå i den sammanhållna
journalföringen, utan kan begränsas till delar av det som dokumenteras i en patientjournal
eller andra uppgifter om en patient (prop. 2007/08:126 s. 248). Det innebär att vårdgivarna
kan bygga upp ett system där exempelvis bara vissa medicinska basfakta är tillgängliga.
11.8.3 Sammanhållen journalföring
Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare under vissa förutsättningar kan få
direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar och andra personuppgifter som
behandlas för ändamål som rör vårddokumentation. Varje elektronisk journalhandling är knuten
till en viss vårdgivare som ansvarar för de handlingar som upprättas eller inkommer i sin
verksamhet. Den sammanhållna journalföringen innebär alltså inte att hälso- och
sjukvårdspersonal som arbetar hos en vårdgivare ska föra anteckningar i en annan
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vårdgivares journalhandlingar, utan det är enbart en möjlighet att ta del av andra
vårdgivares uppgifter om en patient.
Tillgången till uppgifter möjliggörs genom att vårdgivare ansluter sig till ett sammanhållet
journalföringssystem. Syftet är inte att varje vårdgivare ska tanka hem informationen och
bygga upp egna omfattande patientjournaler. Syftet är istället att uppgifter ska registreras
och lagras en gång på ett ställe. Andra vårdgivare ska ha tillgång till uppgifterna och under
förutsättning av att bestämmelserna i 3 eller 4 §§ är uppfyllda kunna behandla uppgifterna.
Tillgången kan begränsas till vissa typer av uppgifter Av 2 §. Av 2 kap. 3 § TF torde följa
att ospärrade uppgifter i ett sammanhållet journalföringssystem blir en allmän handling hos
de offentliga vårdgivarna som deltar i systemet. Detta under förutsättning att vårdgivaren
får behandla uppgifterna enligt 3 och 4 §§. En spärrad uppgift blir dock inte en allmän
handling hos någon av de övriga medverkande vårdgivarna.
11.8.4 Direktåtkomst
Med direktåtkomst avses en viss form av elektroniskt utlämnande till en extern mottagare
där den som är ansvarig för informationen inte har kontroll över vilka uppgifter som
mottagaren vid ett visst tillfälle tar del av och att mottagaren av informationen inte kan
påverka innehållet i det informationssystem eller register som informationen lämnas ut från.
Jämför här begreppet elektronisk åtkomst i 4 kap. Sekretessen regleras i 25 kap. 11 § OSL.
Enligt 6 kap. 1 § PDL får en vårdgivare, under de förutsättningar som anges i 2 §, ha
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare för ändamål som
anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2, dvs individuell vård och behandling samt den
administration som föranleds därav
11.8.5 Kvalitetsregister
Uppladdning av uppgifter i kvalitetsregister förutsätter att uppladdning av uppgifter i
kvalitetsregister förutsätter att den enskilde informerats om
•
•

•

kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att lämnas ut till. rätten att när
som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret
i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon annan källa än från den
enskilde själv eller dennes patientjournal, och
vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att lämnas ut till24

Uppgifter som finns registrerade i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för
ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Personuppgifter
i kvalitetsregister får också behandlas för ändamålen statistik, forskning, utlämnande för
ändamålen forskning och statistik eller för fullgörande av viss uppgiftsskyldighet enligt lag.25

24
25

7 kap 3§ patientdatalagen
7 kap 5§ patientdatalagen
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Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får inte behandlas för några andra
ändamål än de som nu angivits. 26
Bestämmelser om kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring finns i 5 kap 4§ Hälso- och
sjukvårdslagen samt 16 § tandvårdslagen (1985:125). Ändamålsbestämmelsen ger endast den
ram inom vilken uppgifter får samlas in och behandlas.
Av 9 § första stycket c PUL följer att ändamålen ska vara konkreta och preciserade.
Vårdgivarnas skyldighet att bedriva kvalitetssäkring framgår av 5 kap 4§ HSL; ”Kvaliteten i
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”. Bakgrunden till regleringen är
att lagstiftaren vill att vårdgivare inom hälso- och sjukvården skall utveckla metoder för att noga
följa och analysera utvecklingen vad gäller kvalitet och säkerhet. Det gäller till exempel system
som synliggör förekomsten av risktillbud eller så kallade avvikande händelser (onormala
vårdtider, infektioner, komplikationer, reoperationer, återintagningar etc.) eller som mäter
servicegrad, patienttillfredsställelse och så vidare.
Begreppet kvalitet definieras i socialstyrelsens föreskrift 2005:29 ”Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete”; ”Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål
som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats
med stöd av sådana föreskrifter.”
Kvalitetssäkring är ett formaliserat system för kontinuerlig styrning, uppföljning och värdering
av verksamheten.
Systemet ska utgöra en del av arbetet för att vidareutveckla vården, höja kvaliteten och stärka
patientens ställning och ska fortlöpande återföras till dem som deltar i vård- och
behandlingsarbetet.
Kvalitetssäkringssystem omfattar alla aktiviteter i en organisation som påverkar kvaliteten på
varor, tjänster och arbetssätt. Organisationen formulerar mål för kvalitetsarbetet som är mätbara,
kan följas och och utvärderas. Strategier visar vilka vägar man väljer för att nå målen.
Handlingsplaner anger konkreta aktiviteter för att nå målen.
Socialstyrelsen har i den numera upphävda författningen SOSFS 1996:24 definierat
kvalitetssäkring som ”alla inom ramen för ett kvalitetssystemplanerade och systematiska
aktiviteter, presenterade i nödvändig utsträckning, som skapar tillräcklig tilltro till att ett objekt
kommer att uppfylla kvalitetskrav ”
11.8.6 Samtycke
I och med den nya patientlagen utvidgades och förtydligades informationsplikten gentemot
patienten. Det klargjordes även att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan
patientens samtycke.
Underförstått samtycke

26

7 kap 6§ patientdatalagen
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Samtycke till vård och behandling sker genom s.k. konkludent handlande 27. Provtagning och
analys utgör en del av vård och behandlingen, som ska journalföras – men - sparande av
vävnadsprover i annat syfte – t ex i en biobank - kräver patientens uttryckliga samtycke.
Uttryckligt samtycke
Vid direktåtkomst till uppgifter i system innebärande sammanhållen journalföring krävs ett
uttryckligt samtycke, som ska inhämtas innan direktåtkomst sker. Samtycke kan inhämtas på
förhand och via ombud, men, den som tillfrågas om samtycke ska först ha fått information om
vad samtycket omfattar, och vad uppgifterna ska användas till. Vårdnadshavares samtycke krävs
inte, men unga vuxna ska i takt med mognad och insikt tillfrågas om samtycke.
Avlidna
Har den som lämnat samtycke avlidit gäller i stället att den avlidnes närmaste anhöriga skall ha
informerats om och efter skälig betänketid inte motsatt sig det nya ändamålet.
Etikprövningsnämnden kan i sitt beslut – på samma sätt som anges ovan – beslutat om vilka
krav som ställs på information och samtycke. Detta är också vägledande för
personuppgiftsansvarig som beslutar om utlämnade av uppgifter.
Registrering av samtycke
En öppen fråga är var patientens samtycke registrerats. Om tekniskt stöd för registrering av
samtycke saknas, krävs manuell anteckning i journalen.
Personer som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga
Anhöriga har ingen formell beslutsrätt i svensk rätt. De har inte heller någon generell rätt att
besluta vilken behandling som skall ges till viss patient. I de fall informerat samtycke inte kan
inhämtas från den enskilde patienten själv, får provet efter beslut av behandlande läkare, sparas i
biobank i syftet vård och behandling28.
En statlig utredning har dock föreslagit en lagreglering om stöd och hjälp till vuxna vid
ställningstagande till hälso- och sjukvård och omsorg. 29 Utredningen föreslår införandet av en
legal beslutanderätt för företrädare för personer som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga
i olika frågor rörande hälso- och sjukvård, omsorg och forskning. Förslaget omfattar även en
rätt för ställföreträdare att avge samtycke i olika syften till lagring av prover i biobank. Genom
utfärdande av s.k. framtidsfullmakter ska patienten själv kunna utse en framtida ställföreträdare,
alternativt anger lagen en turordning bland olika närstående, som får företräda en

27

4 kap 1§ Patientlagen … ”genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella

åtgärden….”
28
29

Prop. 2001/02:44 sid 42
SOU 2015:80 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård, omsorg och forskning
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beslutsoförmögen person. Begreppet närstående innebär inte med nödvändighet att släktskap
föreligger30. Lagen föreslås träda i kraft 1 jan 2018.
Återkallelse av samtycke
Den som lämnat ett samtycke till direktåtkomst till uppgifter i system innebärande
sammanhållen journalföring får när som helst återkalla sitt samtycke. Uppgifter i
kvalitetsregister kan förstöras eller avidentifieras, men patientens uppgifter hos andra vårdgivare
blir därmed inte åtkomliga för patientansvarig vårdgivare och kan därmed inte heller analyseras
och sammanställas.
11.8.7 Samtyckeshantering i praktiken
Information om prover som tas i vården och primärt förvaras för vård och behandling får inte
överföras till kvalitetsregister utan att patienten informerats om sina rättigheter och vad
uppgifterna ska användas till. Uppgifter om sparade cellprover (biobanksprover) i annat syfte än
patientens vård och behandling kräver att patientens samtycke inhämtats Lagens krav på
inhämtande av ett informerat och detaljerat samtycke av patienter vid sparande av
biobanksprover har inneburit praktiska svårigheter – bland annat därför att samtycket kan
omfatta ett eller flera ändamål - och det har funnits en rädsla för att patientsäkerheten äventyras
om prover kastas beroende på missförstånd gällande patientens samtycke. Rutiner har därför
utarbetats innebärande att patienter som samtyckt till att prover sparas i biobank, ombetts att
skriftligen meddela eventuella inskränkningar i lämnat samtycke, genom en s.k. Nej-talong. I
praktisk hantering registreras därför samtycke till sparande i biobank i samband med
provtagning och patienten ombeds att genom att skicka in en Nej-talong meddela eventuella
inskränkningar i det lämnade samtycket. Dessa inskränkningar registreras i ROS eller i LIS.
11.8.8 Patientens direktåtkomst
Bestämmelser om patientens direktåtkomst finns i 5 kap 5§ patientdatalagen (2008:355) (PDL).
Vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana journaluppgifter om den enskilde
själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2
kap 4§ första stycket 1 och 2, d.v.s. uppgifter som rör individuell vård och behandling samt den
administration som föranleds därav. De uppgifter som får lämnas ut till honom eller henne
utgörs således av uppgifter som inte omfattas av sekretess mot patienten31. Patientens
direktåtkomst omfattar således inte uppgifter i kvalitetsregister.
Vidare kan patienter ges rätt till direktåtkomst till så kallad logginformation med stöd av 4 kap
3§ PDL.

30

se prop. 1979/80:2 Del A, s 168

31

Se bl.a. 25 kap. 6 och 7 §§, 26 kap. 5 § samt 28 kap. 2 §, jfr JK 1985 s. 85 och JO 1992/93 s. 604 f.
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Av lagens förarbeten framgår att syftet med lagstiftningen är att patienten bör ges möjlighet till
direktåtkomst; dock syftar förslaget inte till någon rättighet för enskilda att ha direktåtkomst till
sina uppgifter32.
Min slutsats är att direktåtkomst inte är en rättighet som utkrävas i domstol. Den enskilde är
dock oförhindrad att begära utlämnande av uppgifter i form av en papperskopia, och att vid ett
nekande överklaga vårdgivarens beslut, till kammarrätten.
Begreppet vårdgivare definieras33 enligt följande; Statlig myndighet, landsting och kommun i
fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar
för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver
hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
11.8.9 Personuppgiftsansvaret enligt patientdatalagen
Uppladdningen av patientuppgifter i nationella system och medgivande av enskildas
direktåtkomst är exempel på så kallade personuppgiftsbehandlingar. Personuppgiftslagen
(1998:204) (PuL) reglerar personuppgiftsansvaret vid personuppgiftsbehandling. Av 2 kap 6§
PDL framgår att en vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som vårdgivaren utför.
Vårdgivare ansvarar således dels för uppladdningen av patientuppgifter i nationella system och
dels för beslut att medge direktåtkomst till tillgängliggjorda uppgifter. Vårdgivaren ansvarar
också för urvalet av de uppgifter som vårdgivaren väljer att tillgängliggöra för patienters
direktåtkomst.
11.8.10 Personuppgiftsansvaret för tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid
utformning av system
I punkt 46 i ingressen till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46 EG om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) anges följande. Skyddet för de registrerades fri-och
rättigheter förutsätter såvitt avser behandling av personuppgifter att lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder vidtas både när systemet för behandlingen utformas och när själva
behandlingen sker, särskilt för att garantera säkerheten och för att på så sätt hindra all otillåten
behandling. Det åligger medlemsstaterna att säkerställa att de registeransvariga respekterar
dessa åtgärder. Åtgärderna ska garantera en lämplig säkerhetsnivå med hänsyn till den
nuvarande utvecklingsnivån och till kostnaderna för genomförandet under hänsynstagande till
de risker behandlingen innebär och arten av de uppgifter som ska skyddas.
Av patientdatalagens förarbeten framgår att personuppgiftsansvaret kan fördelas mellan
samarbetande vårdgivare vid system innebärande sammanhållen journalföring34. Det framgår
inte av lagens förarbeten om samma förhållande gäller vid samverkan mellan vårdgivare

32

prop2007/08:126 s.158
1§ 3 PDL
34
prop 2007/08:126 s. 134ff
33
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gällande andra typer av gemensamma system, som inte klassificeras som sammanhållen
journalföring; lagstiftaren har dock inte uttryckligen uteslutet en sådan tolkning och synes inte
heller ha förutsett en sådan utveckling. I utredningen ”Rätt information på rätt plats i rätt tid”
SOU 2014:23 sid 201 ff uttalas att de faktiska omständigheterna mycket väl skulle kunna peka
på att endast en av samverkande vårdgivare kan betraktas som personuppgiftsansvarig för frågor
om övergripande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, om vårdgivaren dikterar
villkoren för andra vårdgivares deltagande i systemen.
Högsta Förvaltningsdomstolen har i ett avgörande HFS 2012 ref 21 kommit framtill att
Försäkringskassan, vid tillhandahållande av elektroniska självbetjäningstjänster ansett
personuppgiftsansvarig för den behandling som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för
kassan; detta oaktat att Försäkringskassan saknar faktisk möjlighet att påverka hur uppgifterna
hanteras innan de blir tillgängliga hos kassan. Av domskälen framgår ”Det hindrar emellertid
inte att Försäkringskassan åläggs att redovisa säkerheten vid behandlingen av personuppgifter
enligt 43 § b PuL. Detta gäller trots att en sådan redovisning möjligen kan komma att vara
ofullständig i vissa hänseenden när det gäller säkerheten för personuppgifter hos operatörer eller
avsändare.”
Min slutsats av detta är att åtgärder som föranleds av säkerheten för personuppgifter kan vidtas
av den samverkanspart som ansvarar för övergripande organisatoriska- och säkerhetsfrågor,
villkorat av att åtgärder uppfyller allmänna rättsliga principer för likabehandling och
rättssäkerhet. Eftersom uppgifter som omfattas av sekretess inte får tillgängliggöras, bör
brådskande beslut om blockering utifrån ett säkerhetsperspektiv kunna fattas av den part som
har ett övergripande ansvar, förutsatt att beslutet snarast underställs personuppgiftsansvarig
vårdgivare.
Vilka uppgifter får inte tillgängliggöras för direktåtkomst ?
11.8.11 Sekretess mot patienten själv eller dennes ombud – 25 kap 6§ offentlighetsoch sekretesslagen
Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat
anges i offentlighets-och sekretesslagen.35 Möjligheten att sekretessbelägga uppgifter om
patienten, för patienten själv, begränsas till uppgifter om dennes hälsotillstånd. Andra typer av
uppgifter om patienten själv, kan således inte sekretessbeläggas mot patienten.
Sekretessprövningen innebär att uppgifter inte får utlämnas …”om det med hänsyn till
ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till
honom eller henne”.36 Bestämmelsen förutsätter dock inte att det är med hänsyn till pågående
37
vård eller behandling som ett utlämnande till patienten får vägras.

35

12 kap1§ OSL
25 kap 6§ OSL
37
RÅ82 Ab 47, RÅ83 Ab 132 samt JO 1983/84 s. 231 och 238, JO 1984/85 s. 264, JO 1985/86 s. 327, JO
1989/90 s. 376 och JO 2014/15 s. 624.
36
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12 Utlämnade respektive elektronisk direktåtkomst
12.1Utlämnande eller elektronisk direktåtkomst – vad är skillnaden?
12.1.1.E-delegationen
E-delegationen har utarbetat en rapport om direktåtkomst och utlämnande på medium för
automatiserad behandling där en central del är rättssäkra automatiserade beslut som ska fattas
för varje enskilt online-liknande utlämnande 38.
Vid expertgruppens genomgång av gällande rätt har framkommit att det finns ett område där det
står klart när direktåtkomst respektive utlämnande på medium för automatiserad behandling
föreligger.
Enligt e-delegationens expertgrupp utför följande tillämpningar

a) utlämnande på medium för automatiserad behandling; nämligen
- manuellt utlämnande på CD, USB-minne eller via e-post eller annan överföring via nät,
- automatiserat utlämnande efter sökningar och sammanställningar, s.k. batch-körningar, där svar
lämnas med en viss tidsfördröjning, t.ex. nästa dag vilket skapar en hypotetisk kontrollmöjlighet,
b) direktåtkomst; där någon utomstående ges tillgång till myndighetens informations-system för att
söka, sammanställa och ta del av uppgifter
- utan särskilda begränsningar, eller
- strikt begränsat till vissa uppgifter genom fördefinierade frågor och svar.
E-delegationens expertgrupp anför att det som skiljer direktåtkomst från ett ”vanligt”
utlämnande är främst frånvaron av en kontrollfunktion: det sker ingen prövning av sekretesseller integritetsfrågor i samband med åtkomsten. Ett mer tekniskt sätt att uttrycka samma sak är
att direktåtkomst handlar om synkron överföring, medan ett elektroniskt utlämnande innebär en
asynkron överföring. I registerförfattningar benämns ”vanliga” utlämnanden av elektroniska
handlingar med begreppet ”utlämnande på medium för automatiserad behandling”.
E-delegationen har gjort bedömningen att även elektroniska utlämnanden mellan myndigheter
kan utföras automatiskt och i princip synkront, men då krävs omfattande säkerhetsrutiner i både
mottagande och utlämnande system.

38

E-delegationens ”Rapport om direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad
behandling”
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Direktåtkomst och andra former av elektroniskt utlämnande var föremål för översyn i
informationshanteringsutredningen, som nu lämnat ett betänkande, 39 SOU 2014:75
”Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering”. Utredningens slutsats är att
personuppgiftslagen inte förhindrar automatiserade beslut. 40
Med dagens teknik kan utlämnande av information ske exempelvis genom e-post, på ett USBminne eller genom direkt överföring från ett datorsystem till ett annat via ett elektroniskt
kommunikationsnät.
Vid ett mer omfattande uppgiftsutbyte mellan myndigheter är det ofta den senare metoden som
används 41.
12.1.2 Informationshanteringsutredningen
Vidare, har Informationshanteringsutredningen i sitt betänkande ”Myndighetsdatalag” SOU
2015:39, anfört följande;
”I prop. 2007/08:160 behandlades frågan om ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan
Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna, Statens
Pensionsverk, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och
kommunernas socialnämnder. Regeringen drog här slutsatsen att utgångspunkten för det
utökade elektroniska informationsutbytet bör vara att utlämnandet av uppgifter ska ske genom
att direktåtkomst medges (a. prop. s. 56 f.). När det gällde utlämnande som inte sker genom
direktåtkomst utan på medium för automatiserad behandling anförde regeringen att den teknik
som i dag används för sådan elektronisk informationsöverföring normalt innebär att data utbyts
nattetid och att begärd information skickas från de interna registren till en brevlåda hos den
myndighet som ska lämna ut uppgifterna (a. prop. s. 58). Regeringen påpekade att den
fördröjning i uppgiftslämnandet som är inbyggd i tekniken innebär en teoretisk möjlighet för
utlämnaren att kontrollera vilken information som ska lämnas ut.
Sekretessprövningen sker dock i praktiken i samband med att förbindelsen upprättas. Någon
ytterligare prövning av uppgifterna i samband med utlämnandet sker inte vid överföringar via
telenätet, även om det på grund av fördröjningen i systemen är teoretiskt möjligt att göra en
sådan prövning.”
Regeringen ansåg att den tekniska utvecklingen har lett till att skillnaderna mellan direktåtkomst
och annat utlämnande på automatiserad väg har blivit så små att det kan vara svårt att dra en
gräns mellan direktåtkomst och andra former för utlämnande.

39

Källa ”Öppna myndigheten”, förf Johan Eriksson, SKL Kommentus förlag
SOU 2014:75 s.46 Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare beslut
41
SOU 2015:39 s. 125
40
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I samma proposition påpekade regeringen vidare att s.k. batchkörningar, som ofta användes för
utlämnande på medium för automatiserad behandling, har en tidsfördröjning på ett dygn42. Detta
innebär att de uppgifter som hämtats in från en annan myndighets system är i vart fall en dag
gamla när handläggaren av ett ärende fattar beslut med stöd av dessa.
12.1.3 E-offentlighetskommittén
E-offentlighetskommittén påpekade i sitt betänkande ”Allmänna handlingar i elektronisk form –
offentlighet och integritet” (SOU 2010:4) att den tekniska utvecklingen har fört med sig att
gränsen mellan de metoder för utlämnande i elektronisk form som förekommer i
registerförfattningarna i viss mån har suddats ut43.
Kommittén hänvisade i denna del till SAMSET-rapport 2006:1, Elektroniskt informationsutbyte – myndighetsgemensamma rättsfrågor44.
”Vi har i vårt delbetänkande berört frågan om vilka begrepp som används vid elektroniska
utlämnandeformer och konstaterade där att begreppet utlämnande på medium för automatiserad
behandling i takt med att tekniken utvecklats har getts en vidare innebörd än att avse ett
överlämnande av elektroniskt lagrade uppgifter via något slags medium för lagring eller
överföring45. Med hänvisning till uttalanden i förarbeten nämnde vi som exempel på detta s.k.
batch-körningar.”
12.1.4 Rättspraxis
Vidare, har Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom 2015-10-29, mål nr 1356-14 konstaterat att
det saknas en legal definition av begreppen ”Elektronisk överföring av uppgifter mellan
myndigheter respektive direktåtkomst eller utlämnande”. Domstolen fann att
Försäkringskassans system LEFI ON-line definieras som ett system för elektroniskt utlämnande.
System innebär en on-line liknande fråga/svarstjänst – utan tidsfördröjning - som utför en
behörighetskontroll och två sekretesskontroller som beskrevs som ren formaliakontroll.
Socialnämnderna har lagstöd för sin begäran om utlämnande.
Försäkringskassan kontrollerar – genom e-tjänsten - att socialtjänsten bara kan ta del av
uppgifter avseende de personer som är registrerade vid den aktuella socialtjänsten.
Domstolen åberopade i domskälen vad som anförts i utredningen ”Myndighetsdatalag” SOU
2015:39 ”; Sekretessprövningen sker dock i praktiken i samband med att förbindelsen upprättas.
Någon ytterligare prövning av uppgifterna i samband med utlämnandet sker inte vid
överföringar via telenätet, även om det på grund av fördröjningen i systemen är teoretiskt
möjligt att göra en sådan prövning. Domstolen fann att det avgörande kriteriet för att skilja

42
43

prop. 2007/08:160 s. 60

SOU 2010:4 s. 366
SOU 2010:4 s.78 ff
45
SOU 2012:90 s. 198 ff
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mellan begreppen direktåtkomst och utlämnande, var om uppgifterna kunde anses vara inkomna
handlingar hos socialtjänsten – i tryckfrihetsförordningens mening – i och med att
försäkringskassan tillgängliggjort uppgifterna. Enligt domstolens uppfattning innebar det
förhållandet, att socialtjänsten inte på egen hand kunde söka i databasen, att uppgifterna inte var
inkomna handlingar till socialtjänsten. Domstolen ansåg därför att anslutna socialnämnder inte
har direktåtkomst till systemet. Systemet har utformats som ett fråga/svar system, innebärande
att försäkringskassan reagerar på socialtjänstens begäran, vilket gör att systemet istället ska
definieras som ett system innebärande elektroniskt utlämnande.
12.1.5 Slutsats
Min slutsats är att behörighetssystemet måste utformas så, att individens behörighet anpassas till
dennes roll och syfte - en individuell utformning av behörighet som styr vilka personuppgifter
som den enskilde har rätt att ta del av i en fråga/svar funktion
Vidare, kan man av domen dra slutsatsen att den formella sekretessprövningen ska ske genom
fördefinierade tekniska funktioner – i försäkringskassans fall skedde två prövningar, d.v.s.
kontroll att två legala förutsättningar för utlämnande förelåg. Vidare krävs att de som är
personuppgiftsansvariga ska implementera lämpliga tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder både när man fattar beslut om behandlingen och sedan under själva
behandlingen. De som tillgängliggör uppgifter och möjliggör elektroniskt utlämnande – d.v.s.
biobankshuvudmännen är personuppgiftsansvariga för tillgängliggörandet och de som tilldelar
behörighet för direktåtkomst är personuppgiftsansvariga för den åtkomst som sker.

12.2 Informationsskyldighet mellan myndigheter
I betänkandet ”Myndighetsdatalag” SOU 2015:39 skriver man följande;
”Enligt 6 kap. 5 § OSL ska en myndighet på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som
den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga
gång.
Bestämmelsen kan ses som en precisering av myndigheters skyldighet att samverka enligt
6§ FL. Den skyldighet att lämna information till andra myndigheter som bestämmelsen
föreskriver avser varje uppgift som myndigheten förfogar över och alltså inte bara uppgifter ur
allmänna handlingar. Skyldigheten är således mer vidsträckt än den som gäller gentemot
allmänheten46. (Lenberg m.fl. kommentaren till 6 kap. 5 §).
I vissa fall kan en mer långtgående skyldighet att lämna uppgifter gälla gentemot andra
myndigheter enligt särskilda föreskrifter, s.k. sekretessbrytande bestämmelser (jfr 10 kap. 15 §
och 28 § första stycket).”
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12.3 Utlämnande av allmänna handlingar innehållande
personuppgifter
Skyldigheten att lämna ut offentliga handlingar gäller oavsett om myndigheten behandlar
personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.
Utlämnandebegreppet och de bedömningar som måste göras utifrån tryckfrihets-förordningen
och offentlighets- och sekretesslagstiftningen är fristående från vad som avses med ett
utlämnande i personuppgiftslagen, och de bedömningar som behöver göras enligt den lagen.
Som exempel kan nämnas att då sekretessreglerade uppgifter behandlas av ett
personuppgiftsbiträde, och således inte är utlämnade i personuppgiftslagens mening från den
personuppgiftsansvarige, så kan det ändå vara fråga om ett utlämnande eller röjande av
uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket i så fall medför en skyldighet för den
utlämnande parten att göra en bedömning utifrån den lagstiftningen om ett utlämnande kan ske
(se JO:s beslut den 9 september 2009 i dnr 3032-2011).
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12.4 Grafisk beskrivning av system
Nedan visas en grafisk beskrivning av samverkan mellan olika system och CYT-burken.
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1. Bakgrund, syfte och genomförande
Detta dokument ger ett förslag till övergripande plan för realisering och implementering av ITstöd för det nya vårdprogrammet för Cervixcancerprevention. Innehållet bygger på resultatet
från förstudien Stödsystem Screening Livmoderhalscancer och det fortsatta arbetet som
omfattas av arbetet inom denna etapp 2 – förberedelser för genomförande. För mer information
hänvisas till rapporten som detta dokument är bilaga till.

2. Intressenter och parallellt pågående projekt
2.1

Intressentanalys

Följande intressenter har identifierats:
•
•

•

•

•
•

Inera AB

Kvinnor i åldersgruppen 23-64 (23-70)
Övergripande ledning och styrning
o Inera genom Landstingens programråd enligt Ineras beredningsprocess
o Nätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörerna (HSD-nätverket)
o RCC i samverkan; Gunilla Gunnarsson, ordförande
o Lokalt ansvariga/processledare för screeningprocessen
o Nationella arbetsgruppen för Cervixcancerprevention (NACx); Björn Strander,
ordförande
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 Västra Götalandsregionen, It-lösning för NKCx Processregistret, ”Cytburken”
o Produkter och företag inom områdena:
§ tjänster/produkter inom nationell e-hälsa och e-förvaltning
§ kallelsehantering
§ laboratoriesystem
§ om- och avbokning via Internet
o It-personal inom landsting
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Det stora antalet intressenter gör att dialog, förankring, informationsspridning och samordning
måste uppmärksammas och hanteras när kommande projekt för genomförande etableras. Varje
grupp av intressenter måste analyseras för att säkerställa lämpliga kommunikationskanaler.

2.2

Aktiviteter inom landsting/regioner hösten 2016

Under den första inledande förstudien Q4 2016 framkom dels vid arbetsmöte, dels från de svar
som inkom i samband med en enkät som skickats ut till lokalt ansvariga/processledare, att ett
antal arbeten planerades eller var startade. Listan nedan är hämtad från förstudien och
presenteras för att ge en bild och inte för att redovisa en helhet avseende allt pågående arbete.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Inera AB

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.
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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Pågående aktiviteter och tagna beslut i juni 2017

Utifrån en enkät som RCC Väst genomfört pågår/har hänt i juni 2017 följande (se referens
bilaga A):
•
•
•
•
•
•
•

63 % av landstingen har tagit ett övergripande beslut om införande av vårdprogrammet
6 landsting har kostnadsberäknat införandet av det nya vårdprogrammet
3 landsting har beslut om övergripande finansiering
57 % har en tidsplan
52 % har en beställning av it-utveckling av kallelsesystem
42 % har en beställning av it-utveckling av Laboratoriesystem (LIS)
3 landsting/regioner har infört det nya vårdprogrammet

3. Omfattning
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)

Denna etapp 2 tar upp delar av aktiviteterna inom ”Detaljera krav” samt ”Konstruera”. Resultat
är beskrivningar av arkitektur och informationsmängder som krävs för att stödja
vårdprogrammet.
Den kommande realiseringen och implementeringen tar förslagsvis därefter vid och fortsätter
enligt utvecklingsprocessen ovan och rekommendation i rapporten.
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Den kommande realisering och implementering omfatta central implementering och utveckling
av
•

•

tre nya informationsmängder och därmed tjänstekontrakt
o Hämta personinfo för screening
o Registrera behandlingar (som är relevanta för urval till screening)
o Provsvar
ett befintligt – provtagningsremiss, GetRequest 2.0

På lokal nivå, samtliga landsting/regioner, krävs anpassningar av
•
•
•

Kallelsesystem
Laboratoriesystem
Beslutsstödsystem (exempelvis CYT-burken)

Anpassningarna avser anslutning till tjänsteplattformen och användning av beslutade
tjänstekontrakt. Administrativa åtgärder krävs för att säkra
•
•

regler för elektroniskt utlämnande
avtal i samband med utlämnande nationellt och eventuella anslutningar till CYT-burken

Den exakta omfattningen av förändringar i de lokala it-stöden samt tester för att verifiera it-stöd
och anslutningar till tjänsteplattformen kartläggs inom respektive landsting. Några kommer
sannolikt att behöva göra relativt lite medan andra kan behöva göra mer.
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4. Etablering och genomförande
4.1

Nationell samordning

Samordningen av utveckling och införande av It-stöd för att möta vårdprogrammets krav sker
med hjälp av flera intressenter. Arbetet med att sammantaget säkra införandet av det nya
vårdprogrammet kan ses om ett samverkansprojekt. Ett projekt med den karaktären
kännetecknas av utveckling av gemensamma intressen mellan parter som inte har en gemensam
finansiering/ledning. Ett samverkansprojekt kan förenklat liknas vid ett knytkalas där var och en
bidrar med sin del utifrån sina förutsättningar. Samverkansprojekt kan genomföras ”lokalt” med
egna resurser och samordnas via en paraplyorganisation för att säkra helheten.
De identifierade intressenterna för att gemensamt säkra införande av vårdprogrammet och som
påverkar och styr genomförandet är:
•
•
•
•
•

Inera genom Landstingens programråd enligt Ineras beredningsprocess
RCC i samverkan
Nätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörerna (HSD-nätverket)
Landstingens ansvariga/processledare för screeningprocessen
It-personal inom landstingen

För att vårdprogrammet fullt ut ska kunna införas och få avsedda effekter krävs insatser för:
•
•
•

Sammanställa informationsmaterial och kommunikationsplaner.
Sammanställa utbildningsmaterial och genomföra utbildningar centralt och lokalt.
Utforma text till kallelser och svarsbrev inklusive instruktioner hur de ska användas

En organisation för att säkerställa att vårdprogrammet i alla delar är infört kräver att
verksamhetskunskap kombineras med it-kunskap. Denna förstudie har inte belyst hur helheten
ska organiseras. I nästa avsnitt föreslås en organisering för utveckling av it-stöd.

4.2

Organisering utveckling it-stöd

För att säkra ett samordnat och effektivt genomförande rekommenderas att ett
samverkansprojekt etableras. De huvudsakliga resultat som ska åstadkommas för att etablera
föreslagna lösning är följande:
1. Tjänstekontrakt för tillgängliggörande av information
2. Anpassningar av landsting/regioners it-stöd för
a. användning av tjänstekontrakt
b. förändringar baserade på legala krav
c. andra krav utifrån vårdprogrammet, exempelvis ”Teknisk specifikation för ITsystem utifrån nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention”.
3. Tester för att verifiera att samtliga IT-stöd kan samverka via tjänsteplattformen enligt
krav i vårdprogrammet
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Följande organisation föreslås.
Styrgrupp
Projektledning
Support
Landsting

Utv TK,
Inera

Utv o mod
TK

Referensgrupper

Landsting
1

Pilot

Landsting
2

Landsting
…

TK = Tjänstekontrakt

Förslag projektorganisation

4.3

Roller

4.3.1 Styrgrupp
Styrgruppens uppgift blir att i samråd med övriga intressenter tillsammans och enskilt säkra
finansiering och att nödvändiga aktiviteter genomförs för att möta kraven i vårdprogrammet. Ett
centralt krav är tidsaspekten att it-stöd bör vara infört senast cirka 33 månader efter att
vårdprogrammet beslutats. Vårdprogrammet fastställdes i januari 2017 varför samtliga
landsting/regioner rekommenderas ha det nya it-stödet implementerat senast Q4 2019.
Styrgruppen eller ledningsgruppen kan bestå av representanter för:
•
•
•

Inera genom Landstingens programråd enligt Ineras beredningsprocess
RCC i samverkan
Nätverket Hälso- och sjukvårdsdirektörerna (HSD-nätverket)

Till styrgruppen rapporterar projektledaren som har mandat att sammanställa information från
ingående delprojekt men hen har ej har mandat att styra de enskilda delprojekten.
4.3.2
•
•
•
•
Inera AB

Projektledning
Samordnar hela projektet.
Håller status var de olika regionerna/landstingen befinner sig i processen.
Informerar om framdrift i de olika delarna.
Rapporterar till intressenter och beställare.
Box 177 03
Tjärhovsgatan 21 B
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se
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Hanterar samarbetet med den nationella organisationen för utveckling, förvaltning och
drift av tjänstekontrakt.
Stöds av en supportgrupp för att stödja delprojekten avseende arkitektur, informatik,
juridik samt kravställning mot leverantörer.

Ovanstående roll bemannas förslagsvis med person med erfarenhet från införande projekt på
nationell nivå. Person kan rekryteras via
•
•
•

Något landsting/region
Inera
SKL

4.3.3 Support landsting
En nationell stödgrupp för att ge stöd och minimera dubbelarbete inom landstingen.
•

•

Stöd till delprojekten. Har kompetens avseende
o juridik
o arkitektur
o informatik
o stöd för kravställning av modifieringar i befintliga it-stöd
Hanterar samarbete med representanter för it-personal i landstingen

Ovanstående supportgrupp kan bemannas av personal från Inera eller it-personal i landstingen.
4.3.4 Referensgrupper
En eller flera referensgrupper kan sättas upp med representanter för
•
•
•
4.3.5

Ansvariga/processledare för screeningprocessen inom landstingen
It-personal från landstingen
Nationella arbetsgruppen för Cervixcancerprevention (NACx)
Delprojekt utveckling TK

Utveckling och modifiering TK
Utvecklar nya och anpassar befintliga tjänstekontrakt.
Pilot
Det är vanligt att landsting/regioner har lite olika förutsättningar att komma igång och då
rekommenderas att de som ligger ”längst fram” fungerar som pilot för att verifiera flöden och
utvecklade tjänstekontrakt. Allt eftersom övriga blir färdiga med sina lösningar ansluts de
därefter till den nationella tjänsteplattformen.
4.3.6 Landsting
Lokala projekt/arbetsgrupper som planerar för, genomför och verifierar lokala anpassningar i
befintliga kallelsesystem, laboratoriesystem och vid behov andra beslutsstödsystem.
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Tidsplan

Nedan presenteras en första skiss, ett första scenario.
När

Område

Q3 2017

Beslut i/ställningstagande av
1) Ineras programråd
2) RCC i samverkan
3) HSD-nätverket

Q3 2017

2017 Q4 –

•

Finansiering klar

•

Etablering av samverkansprojekt

•

Avtal mellan huvudmän om ansvarstagande för screening
och utlämning

Utveckling lokalt + tjänstekontrakt nationellt

2019 Q3
2019 Q4

Samtliga landstings IT-stöd möter vårdprogrammets krav
avseende utlämnande av information

Med hänsyn till informationen i avsnitt 2.3 ”Pågående arbete och tagna beslut i juni 2017” är
rekommendationen att så fort som möjligt etablera föreslaget samverkansprojekt.
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Kostnadsuppskattning

Nedanstående tabell och kostnadsuppskattningar är en första grov uppskattning baserad
nyckeltal. Syftet med kalkylen är att få kunskap avseende storleksordningen på kostnaderna för
utveckling av it-stöd utifrån ett nationellt perspektiv. Kalkylen bygger på antagandet att
etablering av ingående projekt kan startas efter semesterperioden 2017 och att projektarbete kan
pågå till slutet av 2019.

Någon speciell kostnadsuppskattning har inte utförts för förändringar i CYT-burken eller andra
lokala it-stöd. Lokala it-stöd rekommenderas implementera beslutade tjänstekontrakt samt
säkerställa att de följer gällande och beslutade lagstiftningar.
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Finansiering

Följande möjliga finansieringsformer är identifierade.
Område

Finansiering

Utveckling tjänstekontrakt,
nationell lösning

Via regelverk för fördelning av kostnader enligt
praxis Ineras programråd

Anpassning lokala it-stöd

Budget per landsting

Projektledning och support enligt
förslag ovan

Via regelverk för fördelning av kostnader enligt
praxis Ineras programråd.

Eventuellt kan också bidrag/medel utifrån regeringens satsningar för att stärka kvinnors hälsa
och överenskommelsen mellan regeringen och SKL tillföras.
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