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1 Förkortningar & definitioner
IKT – Informations- och KommunikationsTeknik
Living Lab Open Innovation MDD – Medical Device Directive = Medicintekniska direktivet
LoU – Lagen om offentlig upphandling
PDL - patientdatalagen
PUL - PersonUppgiftsLagen
HTA – Health Technology Assessment
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2 Läsanvisningar
Detta dokument utgör ett av slutresultaten av projektet Metis 1. Det är således den första ”officiella”
versionen av Metis Projekthandbok. Ambitionen är att Projekthandboken skall vara ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt utifrån gjorda erfarenheter, ny kunskap, etc. Ansvaret för att
uppdatera ligger på Metis Forum som tillsammans med intressenterna bestämmer reglerna för detta.
En grundläggande beskrivning av detta arbete återfinns i dokumentet ”Metis Forum – syfte, mål och
förslag till arbetsformer”.
Projekthandboken är upplagd så att de grundläggande tankarna kring hur ett Metis projekt läggs upp
och vad som bör beaktas, tas ställning till osv. beskrivs i kapitel 4 till 7. Kapitel 8 till 11 skall betraktas
som fördjupningsavsnitt som kan användas för att ytterligare tydliggöra frågeställningar och liknande
i de tidigare kapitlen.
Kapitel 3 är ett bakgrundskapitel som beskriver de generella frågeställningar och angreppssätt som
projektet Metis försöker hantera samt bygger upp sina principer ifrån.

3 Inledning & Syfte
Hälso- och sjukvården står inför betydande utmaningar, sprungna bl.a. ur förestående demografiska
förändringar. Här ses ett scenario med en växande åldrande befolkning med kroniska, ofta multipla,
sjukdomstillstånd vilka från tid till annan kräver mer eller mindre akuta eller semi-akuta insatser.
Detta driver kostnader samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen relativt sätt minskar.
Förändringarna påverkar hela sjukvården och inte minst den prehospitala akutsjukvården, där effekten blir en ökad belastning på personal och andra resurser på grund av ett förändrat vårdpanorama.
Redan idag transporteras t.ex. i Göteborg i genomsnitt var tredje person över 75 år med ambulans till
medicinsk akutmottagning en gång om året, och 44 % av alla patienter med preliminär medicinsk
diagnos inom ambulanssjukvården är äldre än 75 år.
Nya vårdmodeller som introduceras innebär att fler vårdkedkor/vårdprocesser/snabbspår initieras
redan vid första patientkontakt och att andelen som vårdas i hemmet ökar. Personalen på ”fältet”
inom den prehospitala vården förväntas då under tidspress och ytterst varierande arbetsförhållanden fatta avgörande beslut om en patients fortsatta handläggning.
Samspelet med andra aktörer ökar också inom den prehospitala vården, t.ex. via snabbspåren för
specifika tillstånd, eller genom samverkan med primärvård och hemsjukvård. Ny teknik kopplat till
fordon (t.ex. Volvo on-call eller e-Call) öppnar också för prehospitala kedjor som initieras, ibland
automatiskt, långt tidigare än idag (Figur 3.1 och 3.2).
Sammantaget kräver detta förändrade arbetsmetoder, ny och bredare kompetens samt ökad samverkan och informationsdelning mellan alla inblandade aktörer. Ökad användning av samverkande
och processtödjande IKT/eHälsa för dokumentation, informationshantering, beslutsstöd, vårdsamordning, etc. kan här spela en viktig roll i att förbättra såväl arbetssituation som patientvård och patientsäkerhet. Innovation, utveckling och ökad introduktion av sådana lösningar gynnar därför såväl
vårdutveckling som näringsliv och inte minst patient.
Samverkande och processtödjande IKT/eHälsa är generellt en viktig komponent i det framtida hälsooch sjukvårdslandskapet. Tillämpningar finns inom flertalet delar av hälso- och sjukvårdapparaten,
och de är en viktig del i att skapa en säkrare och effektivare hälso-och sjukvård där all relevant information tas om hand och utnyttjas på bästa sätt i alla vårdens faser; diagnos, behandling, planering, uppföljning, utvärdering, verksamhetsutveckling etc. Samverkande och processtödjande
IKT/eHälsa inkluderar exempelvis journalsystem, kliniska IT-system och beslutsstöd men även lösningar för patienthantering och vård i hem och primärvård. Viktiga effekter, vid sidan av ökad säker-
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het och effektivitet, är möjligheterna till ökad individualisering av vårdinsatser och behandling då
tillgång till stora informationsmängder och lämpliga analysverktyg gör att insatser kan skräddarsys
ända ner på individnivå. Samtidigt har det trots stor samstämmighet på de flesta håll avseende nytta
och behov visat sig vara svårt att utveckla, införa och utvärdera dessa lösningar i praktiken.
Utmärkande för den processtödjande IKT/eHälsa som efterfrågas är att det är komplext och svårt att
bedriva effektiv innovation och utveckling, vårdmässig såväl som teknisk, inom området, och som
leder till varaktig verklig implementation och införande. Ofta stannar projekten i just projektfas
(gärna med teknikfokus), demonstratorer eller lokala införanden med begränsad spridning. Skälen till
detta är flera och inte alltid helt självklara. Avsaknad av interoperabilitet mellan inblandade system
och aktörer, begränsande eller ofullständiga lokala och nationella IT-direktiv eller riktlinjer, många
intressenter, avsaknad av ”helikopterperspektiv”, komplicerat regelverk (bl.a. MDD, LoU och PDL),
etiska överväganden, oklar ansvarsfördelning etc. bidrar till detta. Även begränsade resurser till innovation, process- och verksamhetsutveckling i en alltmer produktionsfokuserad vårdapparat spelar
en viktig roll. Innovation och utveckling betraktas inte alltid heller som nödvändig verksamhetsutveckling. Möjligheterna att i verkliga vårdkedjor t.ex. tillfälligt introducera nya komponenter eller
lösningar för validering och byggande av ”evidence” i verklig miljö blir därför också starkt kringskurna. Samtidigt är det av yttersta vikt för såväl hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling som för
näringsliv och nyföretagande att innovation, utveckling och utvärdering kan ske i nära samverkan
med den befintliga vården.
Redan idag har Sverige företag med produkter och tjänster, och en prehospital akutsjukvård, som i
internationell jämförelse ligger i täten vad gäller t.ex. tillämpning av vårdkedjor och IKT användning.
Men det finns en betydande outnyttjad potential i vårdens nyttiggörande av såväl tillgänglig som
nyskapande eHälsa. Det finns också en utvecklings- och marknadspotential nationellt och framförallt
internationellt för företag om man kan utveckla och påskynda formerna för innovation, utveckling
och evidensbyggande i samverkan mellan industri, akademi och proaktiva vårdgivare. Långsiktigt
gagnar ett samarbete därför såväl näringsliv och akademi som vårdgivare och framför allt patienter i
form av ”rätt” lösningar, produkter, tjänster och sjukvård.
För att driva innovation, utveckla vården och skapa möjligheter för långsiktigt framgångsrikt företagande måste därför potentiella hinder för innovation och utveckling identifieras och i möjligaste mån
hanteras. Genom Metis är avsikten att skapa de grundläggande beståndsdelarna i en innovationsoch utvecklingsmodell som syftar till att underlätta repeterbar, långsiktig, hållbar och rutinmässig
innovation och utveckling av samverkande och processtödjande IKT/eHälsa inom ett utvalt tillämpningsområde; prehospital akutsjukvård.
Detta dokument är den första versionen av Metis Projekthandbok, en viktig delkomponent i METISmodellen. Den ger handledning, råd, information och synpunkter på hur man skall kunna använda
någon av de testbäddar som kan erbjudas inom ramen för Metis, samt hur man framgångsrikt och
effektivt kan driva olika projekt i dessa. Projekthandboken är ett levande dokument som regelbundet
skall uppdatera utifrån gjorda erfarenheter och tillkomst av ny kunskap från olika håll. Ansvaret för
att detta sker ligger hos intressenterna, projektutförare och Metis Forum.
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Figur 3.1. Prehospital sjukvård – en komplex värld (1)

Figur 3.2. Prehospital sjukvård – en komplex värld (2)

3.1

Metis-modellen

Metis vänder sig specifikt till området samverkande och processtödjande IKT/eHälsa inom den
prehospitala akutsjukvården, men med ambitionen att innovations- och utvecklingsmodellen skall
kunna tillämpas även inom andra områden. Modellen tar hänsyn till det prehospitala områdets komplexitet och behov av samverkan mellan aktörer längs vårdkedjan såväl som mellan vårdgivare, akademi och näringsliv. Metis byggs upp av komponenterna plattform och testbädd. Plattformen inkluderar en ”open innovation” influerad innovationsmiljö (Metis Forum) och en handledning (Metis Projekthandbok) för hur produkter, nya innovationer och metoder etc. bör utformas och hanteras för att
framgångsrikt och effektivt kunna testas och valideras i Metis Testbädd (Figur 3.3). Den sistnämnda
utgörs av resurser som finns inom de befintliga regionala eller kommunala vårdorganisationerna,
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inom FömedC (försvarsmedicinskt Centrum) och hos andra i Metis medverkande eller närstående
regionala och nationella aktörer.
Samarbetsformer och liknande för Metis Forum beskrivs i ett separat dokument (Metis Forum –
syfte, mål och samarbetsformer), men grundfilosofin är att alla inblandade intressenter har ett övergripande gemensamt huvudmål – bättre nyttiggörande av IKT och eHälsa i prehospital akutsjukvård. Detta innebär t.ex. att undanröja hinder och främja ökad användning av IKT och eHälsa samt
att bygga evidens som stärker det specifika ”caset” i såväl intern dialog om vårdutveckling och investeringar som kommersiell marknadsföring. Information om Metis presenteras regelbundet på hemsidan www.metis.nu.

Figur 3.3. Metis – en ”open innovation” modell

3.1.1 Open innovation
Begreppet öppen innovation/open innovation (Chesbrough, 2005) har under det senaste decenniet
fått stor spridning. Begreppet beskriver de förändringar som skett under 1900-talets avslutning inom
organisering av innovationsprocessen. Huvudbudskapet är att fler aktörer både krävs och berörs av
en innovationsprocess, samt att dessa olika aktörer kan dra olika fördel av sin medverkan. All medverkan i innovationsprocesser ska ses i ett större sammanhang som inkluderar ett större spektra av
olika motiv och effekter. Det var inom IT industrin och dessa experimenteranden med olika affärsmodeller under 80- och 90- talets som Chesbrough först tydligt observerade hur företag allt mer öppet och fritt delade med sig av interna resurser för att vinna andra fördelar.
Metis, och arbetsformerna inom Metis Forum, är starkt influerade av tankarna runt open innovation
och hur de tagit sig uttryck i arbetet inom t.ex. SAFER, centrat för trafik- och fordonssäkerhet, och
verksamhet inom Lindholmen Science Park. En vidare beskrivning av Open Innovation finns i dokumentet som beskriver Metis Forum (Metis Forum – syfte, mål och samarbetsformer).

3.1.2 Innovationsbegreppet i Metis
Metis syftar till att stimulera nyttiggörande, innovation och utveckling inom eHälsa för prehospital
akutsjukvård. Inom ramen för detta dokument är det viktigt att alltid referera till innovation som
något som uppstår såväl hos företag som i vården. Att införa en ny vårdprocess, metod eller arbetssätt som bygger på eHälsa är en innovation i Metis sammanhanget. Innovationen behöver inte baseras på någon ny teknisk ”uppfinning” eller liknande, utan kan mycket väl vara att man inför en ny
lösning som bygger på befintlig eller modifierad teknik. En vidare beskrivning av innovation finns i
dokumentet som beskriver Metis Forum (Metis Forum – syfte, mål och samarbetsformer).
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3.2

Om Projekthandboken

Metis Projekthandbok är tillsammans med Metis Forum en del av Metis modellens s.k. ”plattform”.
Projekthandboken är ett levande dokument och bygger på en nulägesbeskrivning av de områden
som hanteras. Projekthandboken skall ses som en guide och handledning, och ibland rekommendation, runt olika viktiga frågor som uppkommer, och som man bör ta ställning till, då man önskar driva
projekt i t.ex. någon av Metis testbäddar. Eftersom flertalet områden har betydligt mer allmän tilllämpning än enbart i ”Metis projekt” är den användbar även i många andra sammanhang där frågor
kring t.ex. juridik, informatik, prövning etc. dyker upp. Härigenom kan den också fungera som en mer
generell referens, handledning och ”uppslagsbok” runt de frågor som behandlas.
Generellt är Projekthandbokens utformning mer av ”tänk igenom och ta ställning till detta” än ”gör
så här”. Skälet till detta är naturligtvis att det i de flesta sammanhang är omöjligt att ge en enda entydig rekommendation. Projekthandboken vill därför snarare lyfta fram och belysa viktiga frågor ur
olika perspektiv, samt ge tips runt hur man kan/bör agera eller var man kan söka ytterligare information eller kunskap.
Projekthandboken anvisar inte heller någon specifik metodik för hur projektarbete skall drivas utan
även här ges vissa allmänna rekommendationer utifrån vad som krävs för att projektet skall kunna
klassas som ett Metis projekt. Framförallt gäller detta krav inför uppstart samt återrapportering av
resultat. Upplägg av det specifika projektarbetet, inklusive projektmodell som skall tillämpas, görs av
de som de facto driver ett projekt tillsammans. Företag och andra har oftast utarbetade och erfarenhet av arbetssätt, och i ett Metis projekt är det därför lämpligast att projektdeltagarna gemensamt
gör val utifrån de förutsättningar som gäller.
I arbetet med Projekthandboken har i många fall följande metodik använts för att identifiera och
belysa respektive område och kapitel;
1.
2.
3.
4.

Varför är detta nödvändigt att tillämpa eller ta ställning till?
När eller i vilka situationer är detta nödvändigt att göra eller ta ställning till?
Vilka effekter kan detta ha på projektet?
Vilka effekter kan detta ge för användaren, vårdverksamheten, patienten eller tillverkaren?

Projekthandboken ägs och förvaltas av Metis Forum. Ambitionen är att den regelbundet skall uppdateras baserat på erfarenheter från genomförda projekt, synpunkter som framförs och initieras av
intressenter inom Metis Forums löpande verksamhet samt t.ex. nya regler och förordningar som
påverkar dess innehåll. Alla som använder Projekthandboken är därför välkomna att rapportera förändringar av betydelse och ge positiv och negativ feedback. Ambitionen är att Projekthandboken ska
uppdateras regelbundet och göras tillgänglig i senaste version via hemsidan, www.metis.nu.

3.3

Regionalt, nationellt och internationellt perspektiv

Intressenterna i Metis har bjudits in för att täcka så många aspekter och verksamheter med koppling
till det aktuella området, eHälsa inom prehospital akutsjukvård, som möjligt. Det innebär att ett betydande antal organisationer och verksamheter är representerade (se separat bilaga eller aktuell lista
på www.metis.nu). Av naturliga skäl varierar aktivitetsgraden hos intressenterna, men bredden och
öppenheten är nödvändig för att kunna få tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs, samt
skapa nödvändig förankring. Bredden belyser också områdets komplexitet. Representanterna har
hämtats från industri, akademi, vårdgivare, triple-helix organisationer och olika regionala funktioner.
Ambitionen är att Metis skall utvecklas till en nationell, och på sikt förhoppningsvis även internationell, modell för innovation och utveckling av eHälsa inom prehospital akutsjukvård. Metis Forum skall i
utvecklad form utgöra den kärna där olika aktiviteter initieras och dit resultat och kunskap kontinuerligt återförs. De arbetssätt som utvecklas, inklusive hur testbäddar av olika slag kan utnyttjas, avses
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få en betydande spridning, varför grundattityden inom Metis är inkluderande. Alla som visar ett intresse av att konstruktivt och i linje med Metis intentioner och grundvärderingar vilja bidra till innovation och utveckling av eHälsa inom prehospital akutsjukvård är därför välkomna att medverka. Den
gemensamma kunskapsuppbyggnaden inom Metis är av fundamental betydelse och ett viktigt argument för att medverka, oavsett organisatorisk hemhörighet.
Inledningsvis tas av praktiska skäl avstamp primärt i verksamheter och aktiviteter kopplade till Västra
Götalandsregionen. Dels för att det inom denna region finns en unik konstellation av aktörer representerande olika discipliner med koppling till det aktuella området tillgängliga, och dels är det omöjligt att i ett inledande skede med begränsade resurser praktiskt hantera en vidare gruppering. Nationella intressen har initialt beaktats genom att bjuda in utvalda representanter från företag med
nationellt/internationellt intresse och några andra regioner/landsting. I dagsläget innebär det Region
Skåne, Landstinget Kronoberg, Linköpings universitet, Landstinget i Uppsala län samt Stockholms
Läns Landsting.
Regionalt i Västra Götalandsregionen är ett informellt prehospitalt akutsjukvårdsinriktat kluster under formering. Detta byggs bl.a. upp av Metis, SAFER post-crash, TUCAP, FömedC, Medtech West och
olika initiativ runt bl.a. testbäddar riktade mot det prehospitala området. Detta ger en regional såväl
som nationell och internationell styrka och bredd att utnyttja t.ex. i samband med ansökningar om
forsknings- och utvecklingsmedel nationellt och internationellt, exempelvis inom EU. Detta kommer
alla Metis intressenter till del i någon form, och kan t.ex. adderas till och stärka mer lokala aktiviteter
och företeelser hos intressenter utanför VGR-området.

3.4

Patientsäkerhet

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård har intuitivt patientsäkerheten i fokus. Givetvis gäller även
detta alla som arbetar inom området eHälsa och IKT inom hälso- och sjukvården. Men det räcker inte
att bara ha generellt och intuitivt fokus på patientsäkerheten, det krävs fler åtgärder. Detta är ett av
skälen till denna Projekthandbok.
Några av grunderna i patientsäkerhet är;
Sträva efter stabilitet
Tänk efter före något görs
Synliggör & dokumentera
Påverka inte patienten mer än nödvändigt
Använd produkter och system på avsett sätt
Att eftersträva stabilitet innebär bl.a. att inte göra förändringar i onödan, utan endast när man är
säker på att man tagit hand om de försämringar som kan uppkomma, särskilt för patienten. Detta
innebär t.ex. att inte göra tester eller utvärderingar som påverkar patienter mer än nödvändigt. Här
är det därför viktigt att i varje Metis-projekt fundera på om man har utvärderat så mycket som möjligt innan man blandar in patienten. Potentiellt kan alla ändringar i vården påverka omhändertagandet av patienter negativt.
När det gäller IT inom vården och i relation till patienten så är det samma punkter som ovan som
gäller för att bevaka, bevara och förbättra patientsäkerheten. Det innebär bl. a att inte äventyra patientsäkerheten, varken under pågående testkörningar, via de resultat och data som tas fram eller
jämfört med de förhållanden som råder i den redan etablerade verksamheten.
För att åstadkomma säkra medicinska IT-system är det viktigt att de är stabila och förutsägbara.
Detta kräver bl.a. en dokumenterad och etablerad utvecklingsprocess där även dokumentation av
konstruktion och tester ingår. Det har nyligen blivit klarlagt att många medicinska IT-system ska betraktas som medicintekniska produkter och regleras som dessa (se vidare i kapitel 10 Juridik) samt
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information hos Läkemedelsverket (http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER2012/Ny-vagledning-for-medicinska-informationssystem/). Därför är det viktigt att inom Metis ram ta
hjälp av och hänsyn till sådan lagstiftning och standardisering som finns inom området. Där finns
beprövade definitioner, standarder och guidelines att använda.
För att visa att man tagit hänsyn till patientsäkerheten så behöver detta dokumenteras. En förändring (t.ex. testkörning eller utvärdering) kan vara nog så säker utan dokumentation men det är svårt
att påvisa detta i efterhand. Därför arbetar alla Metis-projekt med Riskhantering, se vidare avsnitt
4.2.4 Riskhantering. Vårdorganisation och användare måste samarbeta för att kunna ta hand om
patientsäkerheten, bl.a. genom att använda produkterna på det sätt som de är utvecklade för, men
också utveckla produkter och system för ett tänkt arbetssätt. Alltså den tänkta användningen skall
matcha både vid utveckling och i verkligheten. Här kan man också se att det är svårt att avgöra vad
som är ”rätt” eller säker användning beroende på hur väl detta beskrivs av användarorganisationen
(under kravställning) eller av utvecklingsorganisationen vid införande. Här är processbeskrivningar
och användarscenarier (se vidare i kapitel 5) utmärkta beskrivningar eller definitioner att arbeta med
för att jämföra den användning produkten utvecklats för med den användning som är tänkt i en specifik vårdorganisation.
Ett Metis-projektet kan göra följande för att bevara och bevaka patientsäkerheten:
Följa lagar och direktiv inom området.
Arbeta med riskhantering
Uppmana till användning av befintliga och beprövade standarder och guidelines
Använda den här Projekthandboken
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4 Metis projekt och testbäddar
Inom ramen för Metis verksamhet kommer olika typer av projekt att initieras, drivas och återrapporteras. Dessa kan vara av helt olika karaktär; allt från att gälla ett mer teoretiskt standardiserings- eller
harmoniseringsarbete runt IT-standards eller terminologier till praktiskt inriktade projekt som exempelvis kompletterande klinisk prövning för en produkt/metod, eller utformning, sjösättning och utvärdering av en demonstrator. De kan vara fullskaliga projekt eller mindre förstudier. Oavsett projektets art är önskan att det skall uppstå inom Metis nätverk, presenteras i Metis Forum, genomföras
enligt Metis modellen (figur 4.1) samt återrapporteras efter avslut till Metis Forum. En av Metis Forums viktigaste uppgifter är kunskapsuppbyggnad runt eHälsa inom prehospital akutsjukvård och
denna kunskap skall vara till gagn för alla involverade parter; därför är återrapportering av yttersta
vikt. Detta gäller också projekt där nya immateriella tillgångar, IP-rättigheter, skapas. Projekten drivs
utanför Metis Forum men återrapporteringen är essentiell. Se figur 3.3, ”Tratten”.

4.1

Metis projektmodell

Oavsett inriktning på ett specifikt Metis projekt så är det principiella upplägget ur ett Metis perspektiv alltid likartat. Projektinitiering och visst förberedelsearbete sker inom ramen för Metis Forum,
men själva projektet drivs sedan självständigt utanför Metis Forum på det sätt som inblandade parter
finner mest lämpligt. Metis Projekthandbok tjänar dock som en handledning i detta genomförande,
och skall bidra till att projektet genomförs effektivt och med bästa möjliga utfall för de inblandade. I
samband med projektförberedelser skall Metis Forum kunna ställa upp med olika tjänster som förenklar projektgenomförandet. Dessa finns beskrivna i dokumentet ”Metis Forum – syfte, mål och samarbetsformer”. En förutsättning för att man ska kunna ta del av Metis Forums förberedande tjänster,
är kravet på återrapportering vid projektavslut. Eftersom en av Metis Forums viktigaste uppgifter är
kompetens och evidensuppbyggnad är denna återrapportering ett måste. Sammanfattningsvis utmärks således ett Metis projekt av att det:
1.
2.
3.
4.

initierats inom Metis Forum
förberetts inom Metis Forum
drivs utanför Metis Forum
återrapporteras till Metis Forum efter projektavslut.

Ett typiskt Metis projekt kan delas in i följande steg:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Analysera förutsättningar inkl. finansiering
Planering och förberedelser inkl. säkerställande av finansiering
Eventuell utveckling, installation och förberedande tester vid praktiskt försök
Genomförande
Avslut och nedmontering vid praktiskt försök
Dokumentera, analysera och sammanfatta genomförande och resultat
Sammanställ rapport/rapporter och dra slutsatser, förankra resultat i respektive moderorganisation
H. Återkoppla till Metis Forum
I. Stäng projektet
Inom ramen för Metis Forum hanteras och ges stöd till stegen A och B, samt H och I (delvis). Övriga
steg hanteras av de som är inblandade i projektet, och dessa väljer också själva den projektmodell
och uppföljning de finner lämplig (se även figur 4.1).
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Ett Metis projekt bygger på vissa fundament;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Finansiering skall vara klar innan projektstart
Insatser i form av resurser etc. utrett och klart mellan inblandade parter innan projektstart
Ansvarsfrågor skall vara utredda innan projektstart
Projektmål, genomförande, utformning, legala aspekter etc. klart definierade, undersökta
och förankrade hos berörda parter innan projektstart
Om etiskt godkännande krävs skall detta ha inhämtats innan övergång sker mellan fas B och
C ovan.
Projekten skall ha en bestämd tidsram, med tydligt definierat start och slut
Projekten skall inte innebära en ”förtäckt” upphandling. Upphandlingsfrågor och ställningstagande rörande detta hanteras utanför Metis. Metis skall ge värdefull input och kunskap till
alla parter avseende sådana överväganden (figur 4.1)
Ett projektavtal skall upprättas mellan parterna innan projektstart. Metis skall kunna tillhandahålla mallar för detta.

Figur 4.1. Metis projektmodell. Metis Forum är involverat t.o.m. steg 1, följer sedan projektet
samt är mottagare av resultat. Aktiviteter efter Stopp ligger utanför Metis.
Även om ett Metis-projekt aldrig inkluderar formell upphandling så kan det ändå vara värdefullt att
värdera förutsättningarna för en framtida lyckad introduktion och upphandling. Likaså om det finns
några komplicerande faktorer i relation till en eventuell upphandling. Den upphandlande eller mottagande parten kan på sikt t.ex. förväntas vilja se:
1.
2.
3.
4.
5.

en tydlig och mätbar fördel eller nytta i förhållande till befintliga lösningar
kompatibilitet med existerande system
användbarheten (är effektiv och lätt att använda/tillämpa)
förväntat utbildningsbehov
krav på organisatoriska eller infrastrukturförändringar

Det är alltså värdefullt att redan tidigt i processen värdera även dessa aspekter och om möjligt stärka
projektets bärande delar i dessa avseenden.

Sida 14 av 58

www.metis.nu

Metis
Innovation och utveckling av IKT och eHälsa inom prehospital akutsjukvård

4.1.1 Projektorganisation
Ett Metis projekt har inga ”formella” krav på projektorganisation, dock är nedanstående exempel på
tänkbara roller, personer och funktioner i ett mer ”praktiskt” inriktat projekt i en testbädd i en verklig
sjukvårdsmiljö:





Projektledare
Testbäddskoordinator
Klinisk kontaktperson från berörda vårdorganisationer
IT-miljö, teknik- och infrastruktur ägare

Till ett projekt är det också lämpligt att knyta en styrgrupp respektive referensgrupp enligt gängse
mallar.

4.1.2 Planera finansiering av projekt
Ambitionen är att Metis Forum skall kunna medverka i att söka finansiering till ett projekt på samma
sätt som man skall kunna bidra till dess utformning och innehåll. Detta arbete sker inom ramen för
punkterna A och B ovan. En grundmodell då man initierar ett projekt är att parterna först i grova drag
enas om vad man önskar åstadkomma med projektet, sedan var för sig analyserar vad man kan bidra
med i form av resurser av olika slag för att uppnå detta, och slutligen ser hur mycket ytterligare resurser som behövs för ett lyckat projekt. Dessa medel får då sökas på lämpligt håll. I detta arbete
skall Metis Forum kunna medverka aktivt med kompetens och nätverk.
En annan möjlighet är att man inom Metis Forum identifierat lämpliga ”call” nationellt eller internationellt (t.ex. EU eller Vinnova) och utifrån dessa söker bilda lämpliga konstellationer för relevanta
projekt.

4.1.3 Tid och resurser i projekt
På samma sätt som Metis Forum skall kunna medverka i finansieringsdiskussioner skall man också
kunna medverka i dialoger runt beräkning av resurser och tidsinsatser. Målet är att den tid och de
resurser Metis Forum personal bidrar med i att skapa projekt skall finansieras externt. Däremot skall
tid och resurser som används i ett konkret projekt finansieras av detta.

4.1.4 Förslag på finansiärer
En av Metis Forums uppgifter blir att upprätthålla en relevant lista över olika tänkbara aktörer för
finansiering av projekt. Exempel på sådana finansiärer kan vara:




Vinnova
Regionala fonder
EU-program

4.1.5 Projektresultat redovisas
I slutfaserna (F, G och H) av ett Metis-projekt sammanställs och redovisas resultatet. Detta är tänkt
att göras dels i form av en skriftlig rapport och dels i form av möten eller workshops där projektets
resultat redovisas och diskuteras. Detta görs med Metis Forum som målgrupp, så att alla intressenter
får ta del av nyvunnen kunskap.
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Projektresultatet ska visa på både nyttor och konsekvenser, men framför allt inriktat på följande faktorer:
Nyttoeffekter

Konsekvenser vid ett större införande













Hälsoekonomiska vinster
Nytta för patienten
Nytta för vårdverksamheten
Koppling till ev kommande upphandlingar
Nytta för deltagande företag
Nytta för forskningsområden hos deltagande
Akademier



Organisation
Nya arbetssätt
Utbildningsbehov
Tröskel och attityd till nya eller förändrade
arbetssätt inkl användarvänlighet
Investeringar eller inköp

4.1.5.1 Uppdatering av den här Projekthandboken
I slutfasen av varje Metis-projekt ska också erfarenheter från användandet av Projekthandboken
samlas in och ligga till grund för uppdatering av Projekthandboken. Åtminstone efter de tre första
genomförda projekten kommer det efter varje projektavslut att ges ut en ny version av Projekthandboken. Därefter kanske inte varje projekt kommer att generera en uppdaterad Projekthandbok, men
feedback bör samlas in från alla genomförda Metis-projekt.
Insamling av feedback från användningen av Projekthandboken kan göras antingen via möten eller
via skriftlig kommunikation t.ex. enkäter.

4.2

Val av testbädd eller testmiljö

Som en viktig komponent i Metis ingår begreppet Metis testbädd. Detta är inte en specifik ”testbädd” utan kan vara någon av de olika testmiljöer/testbäddar Metis har koppling till via sina intressenter eller på annat sätt. Exempel på testbädd kan vara delar av den befintliga vårdorganisationen i
VGR eller på annan plats, FömedC, ett försökslaboratorium eller liknande. Flera initiativ till testbäddar och simuleringsmöjligheter pågår i Metis nätverk och nationellt, och dessa förväntas kunna bidra
positivt till Metis olika projekt.
En testbädd kan definieras på olika sätt, men nedan finns en Vinnova definition kopplad till ”Testbädds-programmet” som förmodligen är tillämplig i många av de fall som kan komma i fråga inom
Metis.

Figur 4.2. Vinnova definition av Testbädd inom hälso- och sjukvård respektive äldreomsorg

Naturligtvis kan testbäddar av annan typ än de som beskrivs i Vinnova definitionen komma i fråga
inom Metis; det kan t.ex. vara rena laboratorieförsök/uppställningar eller andra testmiljöer.
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Då ett Metis-projekt bedöms kräva en testbädd eller testmiljö av något slag är det viktigt att redan i
planeringsstadiet skatta och besluta vad som krävs av denna för att kunna besvara uppställda frågeställningar och erhålla relevanta resultat. Generellt är det av vikt att välja rätt nivå och ambition för
det aktuella projektet. Går det att skaffa nödvändiga resultat genom någon form av simuleringar är
detta ofta billigare, enklare och säkrare för patienterna att genomföra, än att göra mer eller mindre
fullskaliga försök i en verklig sjukvårdsmiljö. Likaså är det viktigt att bedöma om det krävs tillgång till
”äkta” vårdmiljö eller ”riktiga” patienter. Om så är fallet blir oftast arbetet med planering, riskhantering och legala frågor etc. mer komplext. Mer om detta finns i kapitlet ”Prövningsmetoder”.
En bärande idé i Metis är därför att förenkla så mycket som möjligt och att ”inte ta till mer våld än
nöden kräver” då man vill genomföra tester och prövningar.

4.2.1 Simulering
Ett kostnadseffektivt sätt att genomföra olika försök och tester är simulering av olika slag. Metis har
tillgång till och avser att ytterligare knyta till sig aktörer som på olika sätt kan erbjuda varierande
simuleringsmiljöer. Utöver detta skall Metis verka för att vid behov, och utifrån relevanta frågeställningar, skapa lämpliga simuleringsmiljöer.

4.2.2 Living Lab
Många projekt kräver trots allt närvaro i verklig vårdmiljö och även tillgång till ”riktiga” patienter. I
dessa situationer skall ”Living Labs” skapas i den verkliga vårdverksamheten. Detta innebär att man
utifrån aktuella frågeställningar skapar en avgränsad miljö av lämplig omfattning som möjliggör de
studier, tester, försök etc. man önskar genomföra.
Vinnova har ”living labs” på sin agenda. Följande formulering är hämtad därifrån:
”VINNOVA ser ett Living Lab som en arena för innovation. Det är en struktur och resurs i samhället
som är flerårig, snarare än kopplat till ett visst projekt. Inom ramen för denna struktur byggs
det upp erfarenheter, rutiner och förutsättningar för att ta idéer till innovationer.”
Vinnova har också presenterat nedanstående definition av ett ”living lab”:

Figur 4.3: Vinnova – definition av ”Living Lab”

Då det gäller utformning av försök, krav på etiska godkännanden, PUL, PDL, etc. i dessa sammanhang
se vidare i kapitlen ”Prövningsmetoder” respektive ”Juridik och legalt”.
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4.2.3 Förbereda projekt till testbädd
Innan ett projekt når en testbädd har det planerats och förberetts inom Metis Forum. Detta arbete
sker inom ramen för punkterna A och B ovan. Vidare kan det krävas utveckling, modifiering, anpassning etc. av de produkter, system och liknande som kan komma i fråga för projektet, dvs. det arbete
som ryms inom punkten C ovan. Detta arbete finansieras normalt via specifika projektmedel.
I steg C i ett Metis-projekt görs bl.a. allt nödvändigt tillkommande utvecklingsarbete samt anpassningar och modifieringar av befintliga system eller produkter som skall vara en del av det aktuella
projektet. Eftersom Metis fokuserar på eHälsa och IKT är det här av yttersta vikt att tidigt skaffa sig
en bild av aktuella tekniska förutsättningar i t.ex. ambulanser och hos berörda sjukvårdinrättningar.
Vidare att skaffa sig en bild av de krav, policies, rekommendationer och beslut som styr respektive
kan komma att krävas för att man skall kunna genomföra sitt projekt i den tilltänkta testbädden t.ex.
med avseende på IKT-frågor. Inom VGR är det t.ex. av yttersta vikt att tidigt i projektet upparbeta en
relation med VGR-IT, eller motsvarande organisation på annat håll. Detta för att dels styra upp och
anpassa projektupplägg, men också för att inte drabbas av onödiga förseningar och hinder på grund
av oklarheter sent i projektet. Projekthandbokens kapitel ”Informatik, IT-tjänster och mjukvara” belyser viktiga frågor kopplade till detta (standards, protokoll, nationella tjänster m.m.) primärt utifrån
ett VGR perspektiv.
I kapitlet ”Teknik & Infrastruktur” ges en översikt av den IKT-relaterade teknik och infrastruktur inom
det prehospitala området som idag finns på plats i VGR och som i olika grad kan påverka projekt inom
Metis tillämpningsområde. I många stycken är den inte olik förhållandena på andra håll i Sverige, och
beskrivningen kan därför ses som mer allmängiltig.

4.2.4 Riskhanterade produkter och system
Riskhantering är en systematisk metod för att visa att patientsäkerheten är beaktad, bevarad och
inte försämrats.
För att visa att ett Metis-projekt inte påverkar patienter negativt så behöver alla system, produkter
och vårdprocessen som ska använda någon av METIS testbäddar vara riskanalyserade med avseende
på patientrisker. Det behövs också dokumentation på detta. Det innebär att hela vårdprocessen inklusive produkter och system som används ska ingå i en gemensam riskanalys. Som indata till detta
kan det finna riskanalyser för ingående produkter eller system som kan användas, särskilt om dessa
är CE-märkta medicintekniska produkter eller system.
Syftet är att hitta risker som behöver hanteras under det kommande Metis-projektet och i ett eventuellt testbäddsprojekt. Dessutom ska det utvärderas att inga nya kombinationsrisker uppkommer
när dessa produkter, system och metoder samverkar i samma vårdprocess där man även utvärderar
en förändring.
Det finns många olika sorters risker som kan påverka patienten, både fysiska (t.ex. fall, vassa kanter,
vätska, värme), kemiska risker (giftiga material, ångor) och elektriska. Dessutom finns det när det
gäller IT-system risker kring informationen. Den ska vara korrekt, med god åtkomst samt kunna hanteras och lagras säkert enligt gällande regelverk.
Riskhanteringen ska även ta hand om användarvänligheten, d.v.s. Usability perspektivet. Att använda IT-system (och alla andra produkter också för den delen) på rätt sätt är när den praktiska användningen i verkligheten stämmer väl överens med den dokumenterade tänkta användning man
definierat under produktutvecklingen. Detta är tyvärr en jämförelse som inte alltid görs när man köper in eller börjar använda nya produkter eller IT-system.
Några frågor som det är bra att fundera över i samband med riskhantering:



Vilken nytta och vilka risker är redan kartlagda och dokumenterade?
Vilka data och dokumentation har vi för att visa på kontrollerade patientrisker?
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Viktig information för att kunna göra riskhantering är beskrivningar av aktuell vårdprocess och användarscenarier. Det är också viktigt att flera intressentperspektiv finns med, bl.a. användare, klinisk
expertis(läkare, sjuksköterskor och eventuell annan vårdpersonal), konstruktörer och tillverkare.
Detta gör att risker för hela livscykeln blir kartlagd, vilket också underlättar när riskbegränsande åtgärder definieras och införs.
Policyn, d.v.s. skala eller poängsättning och metod för riskhantering får gärna vara en befintlig från
någon inblandad vårdorganisation, men bör generellt sett följa principerna i ISO 14971 för medicintekniska produkter. Detta innebär bl.a. att risker beräknas eller utvärderas efter allvarlighetsgrad för
patienten och sannolikhet för att skada ska inträffa för patienten.
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5 Aktuell vårdprocess
En process är en kedja av aktiviteter. Inom Metis menar vi vårdprocess eller vårdkedja. Detta är ett
sätt att beskriva verkligheten och dokumentera vilka aktiviteter som följer på varandra i en viss situation; exempelvis kan man dokumentera den prehospitala vårdkedjan enligt exemplen i avsnitt 5.2.
Den vårdprocess, eller del av vårdprocess som är aktuell för att köra i Metis testbädd, behöver vara
både kartlagd och förankrad. Detta för att alla inblandade ska ha samma bild av den verklighet som
utvärderas inom ett Metis-projekt. Dokumentation av vårdprocessen skapar förutsättningar för att
diskutera hur kommande tester i Metis testbädd påverkar vården och patienten inom vårdprocessen.
Och det finns goda möjligheter att definiera vilka egenskaper i vårdprocessen som man vill förbättra
eller mäta på under testkörningar.
Att inte ha dokumenterade vårdprocesser och användarscenarier gör att inblandade intressenter kan
ha olika bilder av vad som kommer att påverkas under testkörningen och detta skapar både osäkerhet och stora möjligheter till att det blir fel i kommunikation, planering och genomförande med troliga förseningar eller otydliga resultat som konsekvens. Vidare att vissa förväntade resultat inte kan
produceras från testkörningen, pga. felaktiga förväntningar eller definitioner.
Både vårdprocessen i ursprunglig form och hur den önskade vårdprocessen ska se ut efter att de
förändringar har genomförts som testats i testbädden behöver dokumenteras.

5.1

Användarscenarier

Detta innebär att beskriva och dokumentera olika användares eller aktörers interaktion i processen
eller aktiviteten, även kallat use cases eller use scenarios. Beroende på Metis-projektets mål kan
även dessa behöva definieras och dokumenteras för aktuell vårdkedja, eller delar i vårdkedjan. Detta
kan göras för alla inblandade aktörer eller bara någon aktör.
Mer information om design för användbarhet finns i standarden IEC 62366.

5.2

Definierad och dokumenterad

En process kan dokumenteras i olika detaljnivåer, både vad gäller de ingående aktiviteterna men
även annan information som kan illustreras i en processkartläggning. Aktiviteten ’på plats’ i ovanstående process består av ett antal underaktiviteter som t.ex. bedömning av patient, kontrollera vitalparametrar, ge läkemedel. Vilka av dessa aktiviteter som utförs beror på situationen på plats samt
patientens tillstånd. Alla dessa underliggande aktiviteter kan behöva definieras och dokumenteras,
men behovet av detaljinformation beror på vilka delar i vårdkedjan som ska utvärderas inom Metisprojektet.

larm

bedömning
& prio

utlarmning

framkörning
- på väg

på plats

patienttransport

patientavlämning

återställ &
rapportera

Figur 5.1 Exempel 1 - Prehospital vårdprocess;

Ett av de mer effektiva sätten att göra processkartläggning är att utgå från det slutresultat man vill
uppnå hos en slutmottagare eller kund. Därifrån tittar man på den aktivitet som föregår den sista
aktiviteten och går stegvis tillstarten av processen. Detta kallas motströms processkartläggning.
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journalsystem

bedömning av patient

Mäta: Bp,
SPo2, Puls etc

kontrollera vitalparametrar

Ambulans
journalsystem

ge läkemedel

RAKEL ??

lasta patient

besluta destination

Patient

Patient

Patient

Patient

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Sjuksköterska

Förare

Förare

Figur 5.2 Exempel 2 - vårdprocess inklusive aktörer och information/IT-system
I definierade och dokumenterade processer och aktiviteterna kan olika typer av information ingå;
Vilka aktiviteter som ingår i vårdkedjan samt hur dessa hänger ihop med varandra.
Vilka intressenter och aktörer som är inblandade.
Vilken information som hanteras i processen, samt i vilka verktyg eller IT-system.
Start och slutpunkt. Hur vet man att processen startar och när den är genomförd?
Vilka resurser kräver processen?; personal, utrustning, läkemedel, kunskap etc.
Resultat och utdata från processen?
Hur kan man mäta processens kvalitet eller prestanda? Tid, patientnytta etc.?
I exempel 2 ovan ingår a, b och c.
Det finns ett flertal olika sätt (notationer) att dokumentera sina processer på. Den vanligaste notationen är flödesscheman (flow charts). Exemplen ovan visar på sparrdiagram; en förenklad form av
processdiagram, som ibland även kallas ”fisk”-diagram. Denna notation är bra för översikt, men
mindre bra för mycket detaljer.

5.3

Förankrad hos alla aktörer

Att arbeta med processkartläggning i ett Metis-projekt innebär att skapa dialog kring en modell eller
beskrivning av verkligheten eller de situationer man avser att utvärdera eller påverka.
Alla inblandade intressenter och aktörer behöver därför identifieras och involveras i processkartläggningen, så att den teoretiska dokumentationen stämmer överens med verkligheten. De ska
kunna samtycka till de dokumenterade vårdprocesserna. Särskilt måste förankring ske hos kravställare och aktörer som har praktisk erfarenhet från att delta eller arbeta i vårdprocessen. Detta är en
förutsättning för att körningen i testbädden ska kunna ge användbara resultat. Om vissa aktörer inte
samtycker kommer de troligen inte heller att tycka att resultaten är giltiga eller användbara.
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6 Att definiera, värdera och mäta nytta och effekter
Många Metis-projekt förväntas ha en definierad vårdnytta och avsedd användning som skall utvärderas på något sätt. Detta innebär att det man testar kommer att ha någon form av påverkan på vården. Denna påverkan är den nytta och effekt man behöver definiera tidigt både för att kunna diskutera kring nytta och effekter men även negativa konsekvenser som projektets resultat skulle kunna få
på helheten i vårdkedjan.
Det är därför viktigt att tydligt definiera både projektets mål och vilka mätetal och/eller effekter man
vill utvärdera. Det är också viktigt att definiera vilket nuläge man utgår ifrån samt till vilken önskad
situation eller börläge man vill komma. Dessutom behöver de parametrar som ska utvärderas och
mätas definieras tydligt, hur dessa ska mätas samt vilka storheter som representerar bra värden och
mindre bra värden.
Ofta pratar man om nytta i vården som t.ex. snabbare diagnos, snabbare patientomhändertagande,
mindre tidsåtgång för personalen, enklare informationshantering etc. För att kunna utvärdera och
mäta sådan nytta så måste det finnas värden på tider som anges i samband med effekter som snabbbare diagnos eller patientomhändertagande.
Vilka effekter kan vi tänkas titta på; några exempel:
För patienten;





mindre smärta
mindre läkemedelskonsumtion
tidigare tillfrisknande
tidigare utskrivning

För vårdorganisationen;





samma vårdresultat med billigare eller snabbare diagnosmetod
snabbare behandling eller hantering av patienten
minskade väntetider (frigör sängar)
mindre tid går åt till administration och kan istället ägnas patienterna

När man gör en definition av nytta och användning av en produkt eller metod så är det bra om följande delar ingår:
Klinisk nytta/patientnytta, d.v.s. nytta i behandling eller diagnos. Detta kan även kallas klinisk funktion.
Avsedd patientgrupp ska definieras med avseende på kliniska parametrar mm.
Avsedd användningsmiljö; i vilken miljö och under vilka förutsättningar.
Avsedd användare; vem ska använda produkten, d.v.s. även förstå instruktion & varningar.
Förutsättningar & begränsningar om sådana finns. Både kliniska (medicinska), tekniska och organisatoriska.
Utifrån definierad nytta och användning i nuläge och ett förändrat läge, så kan ett projekt samla in
data och belägga med fakta att nyttan uppfylls i det förändrade läget. Dessutom behöver data samlas
in som visar på att riskerna är inom definierade gränser.
I ett Metis- projekt kan det också vara värdefullt att tidigt ta ställning till om värdering av nytta och
effekt skall ske utifrån samma grunder som senare fokuseras på i en klinisk prövning och utvärdering
av medicintekniska produkter (Läkemedelsverket) respektive behandlingar och metoder inom vården
(Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBU). Se vidare ”klinisk prövning och utvärdering”
nedan.
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Det är viktigt att redan tidigt i processen formulera ”vad vill vi veta?” och värdera vad tillämpningen
när den realiseras förväntas innebära i termer av:
Medicinsk effekt – klinisk nytta: Är behandlingen effektiv? Ger den ett snabbare tillfrisknande,
mindre lidande, förbättrade möjligheter till individualiserad vård, ökad patientsäkerhet, etc.
Ekonomi: Snabbare behandling, enklare rutiner, mindre personalintensiv, mindre kostsam? Samhällsnytta: Kortare sjukskrivning, minskade sjukvårdskostnader; förbättrad hälsoekonomi; kostnader
för introduktion, drift, utbildningskostnader, etc.
Genomförbarhet: Teknisk, organisatorisk, juridisk, ekonomisk, tidsmässig
Risker: Vilka risker kan identifieras, är de redan kända/accepterade för produkten/metoden, eller
helt nya? Kan de hanteras?
Med detta för ögonen redan tidigt i processen kan också resurseffektiva tester göras t ex med simuleringar istället för test i full skala och i verklig klinisk miljö enligt principen ”inte ta i mer än nöden
kräver” (se vidare kapitel 7).

6.1

Kliniska försök, prövningar, utvärdering och data

Inom ramen för Metis kan olika projekt som innebär varierande typer av tester, verifieringar, etc. i
klinisk miljö bli aktuella. Ofta refereras här ”slentrianmässigt” till termer som klinisk test, kliniska
försök, klinisk prövning etc. oavsett projektets egentliga syfte. Eftersom begreppen klinisk prövning
respektive klinisk utvärdering också har en mer strikt juridisk definition kopplad till CE-märkning är
det viktigt att klargöra dessa begrepp. Projekt inom Metis som genomförs i klinisk miljö kan t.ex. vara
rent kunskapsuppbyggande interventionsstudier, usability-studier eller demonstratorer, men också
kliniska prövningar ämnade att säkerställa underlag för enskilda produkters eller systems CEmärkning (se nedan). Kompletterande information kring CE-märkning och etiskt godkännande finns
även i kapitel 11 Juridik.
Innan en ny produkt, tjänst, metod, process eller organisatorisk lösning (i den fortsatta texten för
enkelhetens skull kallad ”idé”) introduceras inom hälso- och sjukvården bör den genomgå prövning.
Prövningen utförs för att studera idéns effekt, d.v.s. att det förväntade eller önskade resultatet faktiskt kan uppnås, eventuella risker som kan förknippas med idén d.v.s. att den är säker och att inga
negativa bieffekter uppstår, samt ekonomiska aspekter, d.v.s. vilka är kostnaderna i relation till de
värden/nyttor som är kopplade till introduktion och tillämpning av idén. Inom hälso- och sjukvårdsområdet används begreppet klinisk prövning för studier som genomförs för att belysa dessa aspekter
av en ny idé. En klinisk prövning är en resurskrävande och i tid ofta utsträckt process då den kan involvera både patienter och personal. Därmed kan det också krävas en etikprövning för att säkerställa
att en planerad studie är etiskt försvarbar innan den kan påbörjas.

Figur 6.1 Effekt, Eventuella risker och Ekonomi – De tre ”E”:n som fokuseras i en klinisk prövning
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6.2

Nationella och regionala organ för utvärdering

6.2.1 Läkemedelsverket
I Sverige är det Läkemedelsverket som utövar tillsyn av kliniska prövningar av medicintekniska produkter. På Läkemedelsverkets hemsida finns mer information:
(www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Kliniska-provningar/)
Kliniska data för medicintekniska produkter och system kan skapas på följande sätt:






Kliniska prövningar, eller andra undersökningar, som genomförts på liknande produkter och
som publicerats i vetenskaplig litteratur, och vars giltighet för den aktuella produkten kan
styrkas
Publicerad och/eller opublicerad klinisk erfarenhet från den aktuella produkten eller av liknande produkter där jämförbarheten med den aktuella produkten kan styrkas.
Klinisk prövning av den aktuella produkten (För in vitro diagnostiska produkter Utvärdering
av prestanda)
En kombination av ovanstående alternativ

Figur 6.2 Varje genomförd klinisk prövning ger ett bidrag till den ackumulerade kliniska dokumentationen, som sammantagen värderas i en klinisk utvärdering.

6.2.2 SBU - Klinisk utvärdering av metoder som används i vården
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i uppdrag att ”utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken
medicinsk effekt olika metoder ha, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta
möjliga nytta för pengarna”. SBU:s mer övergripande uppdrag leder till en mer öppen (mindre produktfokuserad) definition än Läkemedelsverkets. SBU använder sig av formuleringen att klinisk prövning genomförs för att värdera en metod för diagnostik, profylax eller behandling.
Dessa formuleringar är i linje med SBU:s uppdrag som HTA – organisation (Health Technology Assessment), d.v.s. att genom kliniska utvärderingar av både etablerade och nya metoder ge rekommendationer om vilka som ska användas inom vården. Målet är att främja evidensbaserad vård och
SBU:s metod är att via systematiska litteraturöversikter av publicerad forskning/kliniska prövningar
sammanställa beslutsunderlag gällande befintliga och nya metoder både till dem som arbetar praktiskt med sjukvård och de som organiserar och planerar hälso- och sjukvård.
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6.2.3 HTA-centrum – Västra Götaland
Det är uppenbart att det tar relativt lång tid för en ny metod att nå den dokumentationsgrad som
SBU kräver för att kunna ge generella rekommendationer. Ett led i processen för att stödja dokumentationen av nya initiativ är att samverka med de regionala HTA – organisationer som för närvarande finns i Stockholm, Örebro och Västra Götalandsregionen, samt samla information om pågående HTA-projekt i ”HTA-nätverkets databas” (http://www.sbu.se/sv/Evidensbaseradvard/Svenska-HTA-organisationer/HTA-natverkets-databas/).
En möjlighet för Metis bör vara att använda sig av den regionala HTA – organisationen för att stödja
provningsprocessen av verksamhetsbaserade Metis projekt. Verksamhetschefen kan nominera en ny
metod eller teknik till HTA-centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset och därmed få en bedömning avseende metodens/teknikens relevans, vetenskapliga dokumentation och genomförbarhet.
HTA-centrum kan också bistå med råd och stöd i utvärderingsarbetet, kostnadsanalyser, data om
prevalens och incidens och antal patienter inom regionen, statistikstöd och kvalitetssäkring av utvärderingsprojekt. (se vidare: http://www.sahlgrenska.se/hta-centrum)
Det faktiska genomförandet av en klinisk prövning måsta anpassas till vad prövningen gäller. I denna
Projekthandbok går vi inte närmare in på hur detta kan göras utan koncentrerar oss i första hand på
vad som behöver göras innan en klinisk prövning är aktuell. Se kapitlet ”Prövning och utvärderingsmetoder”.
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7 Prövnings- och utvärderingsmetoder
I Metis olika ”testbäddar” skall det gå att genomföra ”fältprov”, demonstratorer, verifiera och validera metoder, bidra till att skapa underlag till ”produkters” kliniska utvärdering (inkl. klinisk prövning), genomföra interventionsstudier, studera vårdsamverkan, utvärdera usability - användbarhet,
m.m. Allt med syfte att i projektform via prövningar eller försök av olika slag skapa klinisk dokumentation/data, bygga kunskap och evidens, och därigenom skapa förutsättningar för bättre eHälsa i
prehospital akutsjukvård.
Av yttersta vikt inför varje prövning/försök/test är att ha en klar problemdefinition/formulering; ”vad
vill vi veta?”. Likaså att klart formulera vad som skall visas, exempelvis:






Patientnytta
Verksamhetsnytta
Ekonomisk nytta
Genomförbarhet
Risker

Mer om detta finns i kapitel 6 ”Att utvärdera nytta och effekter”Det är också viktigt att skilja på om man vill visa att något ”fungerar” i form av en demonstrator
(proof-of-concept) eller om man vill utvärdera i vilken utsträckning nyttan uppfylls. I det senare fallet
krävs att ”data” i någon form genereras för att möjliggöra analys, statistisk bearbetning, och via hypotestestning påvisa avsedd nytta. Exempelvis kan en demonstrator som är framtagen i avsikt att
visa på IKT-nytta i en sammanhållen vårdkedja använda ett ”living lab” i den verkliga vården för att
generera data som också kan användas för att utvärdera nytta. Demonstratorn har på detta vis inte
enbart använts för att illustrera att något fungerar i praktisk verklighet.
Oavsett avsikten med en prövning, ett försök eller en test så är det viktigt att via ett bra för- och planeringsarbete kunna välja lämpliga metoder för att uppnå sina uttalade syften. Generellt är det också
bra att tillämpa principen att ”inte ta i mer än nöden kräver”. Om det är möjligt att uppnå önskade
resultat genom simuleringar eller liknande och utan att behöva använda sig av verklig sjukvårdsmiljö,
vårdpersonal eller patienter förenklas förarbetet och genomförandet går oftast snabbare; med sannolikt lägre kostnader som följd. Om man kan hålla sig utanför den verkliga vårdmiljön krävs normalt
sett också mindre synkronisering med teknik och infrastruktur respektive befintlig IKT-miljö. Projektet kan i detta fall själv välja vilka randvillkor som inkluderas.

7.1 Hur skall vi pröva?
I figur 7.1 illustreras ett flöde som kan användas för att på ett övergripande sätt välja rätt ”nivå” på
ett försök eller motsvarande. I figuren är grundprincipen att man för att uppnå effektivitet i sitt projekt så långt som möjligt skall prioritera val och metoder som innebär att man inte behöver patientmedverkan. Dessa skall företrädesvis användas då ett sådant behov verkligen kan motiveras och
andra möjliga vägar är uttömda.
I det första valet ställs frågan om ”verklig klinisk miljö” är nödvändig eller inte. Om så inte är fallet
kan man istället välja att arbeta med simuleringar eller laboratorieförsök. När detta val är gjort har
man sedan att ta ställning till lämplig metod att tillämpa i detta ”torrsim” försök. När metodvalet väl
är gjort väljs lämplig ”testbädd” som sedan designas och etableras. I detta ingår i förekommande fall
synkronisering med teknik, infrastruktur och IKT-miljö i övrigt.
Försök genomförs, dokumenteras och redovisas härnäst. Därefter ställs frågan om önskad data, erfarenhet, etc. utifrån problemformulering har erhållits. Om så är fallet är projektet avslutat. I annat fall
har man att ta ställning till om ett nytt kompletterande projekt skall genomföras.
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Om man inledningsvis konstaterar att ”verklig klinisk miljö” i något avseende behövs eller är av stor
vikt väljer man att gå på ”icke torrsim” spåret. För säkerhets skull har här lagts in en extra prövning så
att man inte ”i onödan” följer det ”kliniska” spåret. I det kliniska spåret blir nästa val om patientmedverkan behövs. Om så inte är fallet väljs lämplig metod, testbädd etc. fortsättningsvis på samma
sätt som redovisats ovan.
I det fall försökspersoner behövs blir nästa fråga att ta ställning till om etiskt godkännande kommer
att krävas för projektet. I de flesta fall är detta troligt, men undantag kan finnas. Om försökspersonerna har patientstatus är rekommendationen att alltid göra en etikprövning. En av etikprövningsnämnden godkänd ansökan innebär en kvalitetsgranskning som underlättar både vid genomförandet,
i samband med eventuell vetenskaplig dokumentation och värdering av studien. I samband med att
detta arbete påbörjas är det viktigt att välja studiedesign samt testbädd eftersom detta är uppgifter
som ingår i ansökan till etikprövningsnämnden (se vidare kapitel om etisk prövning under juridik och
legala frågor). Synkronisering med teknik, infrastruktur och IKT-miljö i övrigt är också viktigt att ha
under kontroll i detta läge. I detta läge är det också rekommendabelt att undersöka om projektet
skall anmälas till Läkemedelsverket som ”klinisk prövning”
(http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Kliniska-provningar/).

Figur 7.1. Flödesmodell för val av lämplig prövningsnivå
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7.2 Utvärderingsformer – Olika typer av studier
För projekt som drivs inom ramen för Metis kan ett flertal olika typer av utvärderingsformer komma i
fråga. Nedan introduceras kort de som bedöms vara mest relevanta för Metis.

7.2.1 Litteratursökning - Systematic review
En utvärdering börjar alltid med en litteratursökning för att få en bild av kunskapsläget och i vilken
utsträckning den bärande idén redan finns beskriven. Systematiska litteraturöversikter/ Systematic
review, d.v.s. litteraturöversikter som redovisar både en tydlig sökprofil och kriterier för hur den litteratur som sållats fram via sökprofilen värderas, är den metod som används i en HTA-analys. Antalet
relevanta artiklar och den evidens som artiklarna ger uttryck för är det som värderas i en klinisk utvärdering och som ligger till grund för eventuella rekommendationer om tillämpningen av det studerade.

7.2.2 Användarstudier
Användarinvolvering är en nyckel till att redan tidigt i processen få kännedom om faktorer som kan
spela en avgörande roll för hur den färdiga tillämpningen tas emot. Dels kan tidig användarinvolvering säkerställa att rätt egenskaper fokuseras i utvecklingsarbetet, d.v.s. att det utvecklas effektiva
lösningar på relevanta problem, men också att lösningarna blir användbara, d.v.s. de är lätta att förstå och lära sig använda och minimerar risken för felanvändning. Enkäter, intervjuer och fokusgrupper är metoder för att på ett tidigt stadium få kännedom om de tänkta användarnas behov, attityder
och erfarenheter. I ett senare skede, när det finns prototyper eller demonstratorer att visa, kan användare ge synpunkter på hur väl dessa möter behoven och hur enkla/svåra de är att använda.
Det är också viktigt att värdera olika typer av användare. Det är kanske inte bara de som faktiskt
hanterar t ex en ny produkt eller praktiserar en ny behandling som är ”användare” utan även de som
har nytta av tillämpningen av produkten, d.v.s. inom hälso- och sjukvård både patienten och vårdleverantören.

7.2.3 Simulering
Simulering förväntas vara en mycket värdefull metod för verifiering av processtödjande IKT-lösningar
med avseende på interoperabilitet, informationsutbyte samt process-/flödes optimering på delsystem och systemnivå. Simulerade situationer i t ex ambulansmiljö där nya hjälpmedel, arbetssätt
eller procedurer prövas och tränas är en annan möjlighet.
Simulering är rimligen det mest tids- och resurseffektiva sättet att samla information som belyser
speciella egenskaper av en ny idé eftersom den utförs i en miljö speciellt utformad för att testa avgörande delar av en idé eller lösning. Den simulerade miljön ger möjlighet att renodla speciella situationer som också enkelt kan upprepas för att testa och jämföra olika realiseringar av idén.
Det är uppenbart att simulering kan genomföras på många olika sätt och nivåer, från enkla rollspel/scenarier som med enkla prototyper kan ge information om t ex hur lång tid en viss aktivitet tar
eller hur enkelt/svårt det är att använda ett nytt verktyg, till avancerade simuleringsanläggningar där
träning och prövning i miljöer som ligger mycket nära den verkliga situationen kan erbjudas. Se vidare den ”Förstudie – Ambulansträningscenter” som tagits fram av Högskolan i Skövde:
http://www.his.se/PageFiles/167263/Ambulanscenter_VG.pdf .

7.2.4 Fallstudie
En fallstudie utförs för att ge en så komplett beskrivning eller kunskap kring en begränsad del av ett
större sammanhang, t ex en person, en grupp, en händelse, en aktivitet eller en process. En fallstudie
utförs på verkliga objekt (person, grupp, händelse etc.) i den verkliga miljön och sitt verkliga sammanhang.
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I Metis kan en fallstudie vara relevant för att med olika metoder ingående beskriva en situation eller
nuläge. Utöver den ökade eller fördjupade kunskap om det studerade som en fallstudie ger så ger
den också värdefull information/data som kan användas som normaldata eller baslinje för att utvärdera en förändring.
En viktig del i en fallstudie är valet av de ”fall” som fokuseras. Här kan, beroende på syftet med studien, olika val komma ifråga, t ex typfall, extremfall eller specialfall som observerats av personal som
är verksamma i den studerade miljön/verkligheten.

7.2.5 Pilotstudie
En pilotstudie är en studie som utförs i liten skala och som syftar till att ge (preliminär) information
om tillämpningen av en ny idé i sitt tänkta sammanhang. Med hjälp av en pilotstudie kan t ex genomförbarhet, tidsåtgång, kostnader, oväntade/oönskade händelser och den avsedda effekten med en ny
idé studeras. Utöver den värdefulla erfarenheten som en pilotstudie kan ge om att idén/konceptet
fungerar tillräckligt bra, d.v.s. en första indikation i vilken utsträckning den av avsedd effekten uppnås, så kan studien också ge en första indikation på spridningen av effektmåtten, d.v.s. hur ”träffsäker” metoden är. Denna kunskap är mycket viktig för att i den vidare planeringen kunna uppskatta
storleken/omfattningen på en fullskalestudie där effektmåtten ska kunna bestämmas och användas
för en statistiskt korrekt värdering av t ex en behandlingseffekt. Pilotstudien kan också ge svar på om
studien är rätt utformad eller om anpassningar/korrigeringar bör göras innan en fullskalestudie genomförs.

7.2.6 Fullskalestudie
En fullskalestudie, i likhet med pilotstudien, implicerar ingen speciell metodansats utan kan genomföras på många olika sätt. Att studien genomförs i ”full skala” talar bara om att den genomförs med t
ex tillräckligt många deltagare för att kunna ge ett statistiskt grundat svar på studiens frågeställning
och att studien oftast utförs i verkligheten. För att kunna planera storleken (t ex antal deltagare) på
en fullskalestudie måste alltså variationen på de variabler som används för att testa den uppställda
hypotesen vara känd, en information som kan vara känd från en pilotstudie.

7.2.7 Interventionsstudie
Många av de Metis-projekt som kan bli aktuella att utvärdera i klinisk miljö kommer att prövas med
hjälp av interventionsstudier. SBU definierar en interventionsstudie enligt:
en undersökning där deltagarna utsätts för en intervention, d.v.s. någon åtgärd som prövas, oftast
sjukdomsbehandling (läkemedel, operation m m) eller sjukdomsförebyggande åtgärd.
Resultatet av åtgärden (interventionen) kan då studeras genom att jämföra status före och efter den
genomförda åtgärden eller att i en tidsserieanalys följa hur en variabel tidsmässigt utvecklas från
tiden innan interventionen påbörjades, under tiden som interventionen genomfördes, samt utvecklingen efter det att interventionen utförts. I dessa fall jämförs utfallet av den genomförda åtgärden
typiskt inom en och samma försöksgrupp där utfallet i gruppen jämförs med ”sig själv” innan, under
och efter interventionen. Gruppen blir på detta sätt ”sin egen kontroll”.
Grundläggande för en interventionsstudie är att hålla alla omständigheter förutom den genomförda
interventionen konstanta, d.v.s. en eventuell förändring ska kunna tillskrivas enbart den genomförda
interventionen. I praktiken är detta naturligtvis en omöjlighet, vilket öppnar för osäkerheten att en
observerad förändring i studiegruppen kan vara resultatet av någon annan händelse, omständighet
eller process (t ex spontant tillfrisknande) snarare än den genomförda interventionen.
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7.2.7.1 Programintervention – komplexa interventionsstudier
I många sammanhang har man av tidsskäl inte möjlighet att genomföra en hel serie av interventionsstudier för att ge svar på hur isolerade, ibland små, förändringar var och en bidrar med till en önskad
effekt. Det kan också vara så att enskilda små förändringar var och en för sig förväntas ge en positiv
effekt men att effekten är för liten för att kunna observeras inom en rimlig grupp av försöksdeltagare. En lösning på detta är att slå samman ett antal interventioner som var och en för sig förväntas
bidra i positiv riktning och att studera summaeffekten när dessa utförs samtidigt. Detta kallas programintervention eftersom det är ett ”program” av åtgärder som genomförs och utvärderas, eller
komplex intervention eftersom den består av olika typer av åtgärder i ett komplext samspel som inte
är möjligt att återupprepa exakt.

7.2.8 Randomiserad kontrollerad studie
Den grundläggande idén med en interventionsstudie är att alla omständigheter förutom den genomförda interventionen hålls konstanta. På detta sätt kan en eventuell observerad förändring med hög
sannolikhet påstås vara ett resultat av den utförda interventionen. I praktiken är detta naturligtvis en
omöjlighet, d.v.s. en observerad förändring i studiegruppen kan vara resultatet av någon annan händelse, omständighet eller process (t ex spontant tillfrisknande) snarare än den genomförda interventionen.
Ett sätt att möta detta är att utforma interventionsstudien med två parallella grupper, en grupp som
deltar i interventionen (”interventionsgrupp”) och en grupp som inte deltar i interventionen (”kontrollgrupp”). Effekten av interventionen kan på detta sätt tydligare studeras genom att jämföra utfallet i interventionsgruppen med utfallet i kontrollgruppen.
En randomiserad kontrollerad studie tar detta koncept ytterligare ett steg genom att inte bara använda sig av konstruktionen med parallella interventions- och kontrollgrupper utan att också slumpmässigt fördela deltagare till de två grupperna för att undanröja problematiken med skeva urval eller
att deltagare, medvetet eller omedvetet, fördelas till de olika grupperna utifrån speciella egenskaper
eller förväntningar. För att reducera förväntanseffekter bland deltagarna och att dessa inte ska
kunna påverka studiens resultat bör en randomiserad kontrollerad studie om möjligt genomföras i
”blind” form, d.v.s. deltagarna vet inte om de ingår i interventionsgruppen eller kontrollgruppen. I en
dubbelblind studie vet varken deltagarna eller personalen som utför studien vilka som får intervention eller deltar i kontrollgrupp (detta låter sig ganska enkelt göras i t ex läkemedelsstudier där interventionsgruppen får den substans som ska utvärderas och kontrollgruppen får en overksam substans
– ”sockerpiller” och varken deltagare eller personal vet vilken substans som ges). En trippelblind studie innebär att varken deltagare, försöksledare eller de som analyserar studien vet vilka som deltog i
respektive grupp förrän all data är analyserad, allt för att undvika att eventuell inverkan av förväntningar ska kunna påverka resultatet av studien.
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8 Teknik & Infrastruktur
För att kunna testa nya produkter relaterade till eHälsa inom den prehospitala akutsjukvården måste
vi känna till den tekniska infrastrukturen och därigenom hur vi får tillgång till information, t.ex. från
fordonsdatorn eller mätenheten i ambulansen som registrerar patientens vitala värden, och hur vi
kommunicerar samt lagrar den information som vår medicintekniska produkt levererar. Denna sektion ger en översiktlig nulägesbild över de tekniska system och gränssnitt som används för utalarmering, i ambulanserna (fokus på vägambulanser) samt på sjukhusen (begränsat till system med nära
koppling till den prehospitala verksamheten) i Västra Götalandsregionen. Den ger även en inblick i
den pågående utvecklingen och listar viktiga kontaktpersoner.
Till Västra Götalandsregionens 1.6 miljoner invånare tillhandahålls ambulansservice av i genomsnitt
knappt 70 ambulanser per dygn som var och en utför ca 25 sjuktransporter. Detta motsvarar 124
uppdrag och 360 ambulanstimmar per 1000 invånare, eller totalt cirka 200 000 uppdrag (uppgifter
från AmbuAlarm:s årsrapport för 2012). Ca 1/3 av uppdragen klassas som högsta prioritet, s.k. prio 1
uppdrag. I exempelvis StorGöteborg är kring 20 ambulanser och 9 sjuktransporter i ordinarie drift. De
tekniska systemen skiljer sig åt något inom regionen, men aktörerna är desamma. SOS Alarm AB driver nödnumret 112 och hanterar inkommande larm, vilket gäller för hela Sverige (kan inte konkurrensutsättas i nuläget). AmbuAlarm är Västra Götalandsregionens egen enhet för styrning, utveckling
och uppföljning av alarmering, prioritering och dirigering av ambulansuppdrag. AmbuAlarm har avtal
med SOS Alarm som på uppdrag praktiskt handterar ambulansuppdragen. AmbuAlarm är kravställare
för de kontrakterade funktioner som SOS Alarm tillhandahåller och övervakar kvaliteten på levererade tjänster. Ambitionen är att eliminera mellanhänder och tydliggöra ansvarstagande; SOS Alarm
har fullt ansvar för säkerhet och funktionell kvalitet för tjänster som SOS Alarm själva och deras underleverantörer levererar, t.ex. att säkerställa att ambulanser i drift är utplacerade så att alla platser i
regionen kan nås inom 30 minuter. Vad gäller information och kommunikationssystem i ambulanserna så levereras fordonsdatorer av SOS Alarms underleverantör SAAB AB (NU-sjukvården har avtal
direkt med SAAB) och system för att mäta vitaldata på patienten levereras av Ortivus AB som har ett
helhetsansvar för detta genom avtal direkt med regionen (där underleverantörer levererar själva
mätenheterna), förutom defibrillatorsystem där Laerdal FR3 används.
Nedan följer en mer detaljerad redovisning för de tekniska systemen avseende hårdvara och mjukvara som används, samt protokoll för kommunikation och lagring. Denna har delats in i
8.2 Utalarmering, 8.3 Ambulans och 8.4 Sjukhus. Dessa representerar ett tänkt ärendes väg från larm
till dess att patient lämnats till avsedd vårdenhet. Sektion 8.1 ger en översiktsbild av hela den tekniska infrastrukturen och sektion 8.5 sammanfattar den pågående utvecklingen. Slutligen listas kontaktpersoner och referenser/länkar i sektion 8.6.

8.1 Översikt
Figur 8.1 visar en översikt av den tekniska infrastrukturen som den ser ut i nuläget. Kommunikation
över RAKEL har låg bandbredd, runt 2 kbaud/s (eller kbit/s), och lämpar sig därför inte för att skicka
stora datamängder såsom video/bilder. För detta är 3G lämpligare. RAKEL har dock den bästa täckningen: täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta.
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Figur 8.1: Översikt över den tekniska infrastrukturen i Västra Götaland. De röda linjerna indikerar
en kommunikationslänk, till vänster eller ovan varje linje har protokollet för kommunikation angetts (BT = Bluetooth), till höger eller nedan varje linje har angivits om protokollet är öppet = Ö
eller proprietärt = P. Serversymbolerna kan representera ett system av servrar. SU = Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, SÖS = Södra Älvsborgs Sjukhus, SKAS = Skaraborgs Sjukhus, NU = NUsjukvården. Det kan finnas flera Melior-installationer inom ett sjukhus. Sjunet är det nationella
kommunikationsnätet för vård och omsorg.

8.2 Utalarmering
När någon ringer till SOS Alarm kodar larmoperatören all information från samtalet och för in i datasystemet. Adress spåras om samtalet kommer från fast telefon, mobiltelefoner positioneras via mobilmasterna – inom tätbebyggt område är noggrannheten inom ett kvarter, på landet vanligtvis inom
någon km radie men kan vara längre. Det går att positionera mobiltelefoner i de allra flesta fall, men
ibland är det inte möjligt för mobiltelefoner utan abonnemang. Larmoperatören bedömer typ av
ärende (polisiärt eller räddning) och prioritet (fara för livet eller inte) och denna uppgift kan sedan
inte ändras i datasystemet. Om vård bedöms behövas ställs ja/nej frågor om vitala parametrar enligt
ett protokoll framtaget av SOS Alarms chefsläkare m.fl. Om larmoperatören bedömer att det är fara
för livet kopplas ambulansdirigenten in för medlyssning. I dagsläget jobbar tre ambulansdirigenter
dygnet runt i VGR.
SOS Alarm använder uteslutande RAKEL (som baseras på standarden TETRA - Terrestrial Trunked
Radio) som informationsbärare vid kommunikation med ambulanser. Varje ambulans har en fast
fordonsradio och två handterminaler som fungerar oberoende av varandra (de visas i systemet som
en och samma enhet). AmbuAlarm:s målsättning har varit att ett uppdrag helt och hållet ska kunna
hanteras via RAKEL och handterminalen, vilket kan vara särskilt betydelsefullt vid katastrofscenarion
(det enda som inte finns implementerat i handterminalen idag är en kartfunktion). Varje RAKELenhet kan positioneras genom GPS. SOS Alarm använder en lösning som tagits fram av Ericsson,
Emergency Response Communication Center (CoordCom) för larmcentralen. CoordCom ägs numera
av Carmenta AB. Carmenta är också underleverantör för kartsystem, vilka i realtid visar ambulansernas position för larmoperatörerna. Dessa data sparas enligt AmbuAlarm i två år och det är möjligt att
i efterhand granska ett händelseförlopp. Det finns ett webbgränssnitt kopplat till kartsystemet där
behöriga kan logga in. Informationen för alla uppdrag sparas av SOS Alarm. AmbuAlarm önskar också
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själva spara en del information och definierade uppgifter skickas i realtid till serversystemet AmbuLink, det regiongemensamma e-journalsystemet för ambulanssjukvården. AmbuAlarm avser att all
data framöver ska sparas på Regionens egna servrar.
Utalarmering till ambulans sker i första hand via text-meddelanden till RAKEL-enheterna genom
TETRA SDS (Short Data Service); TETRA-standardens motsvarighet till SMS. Denna rymmer 140 byte
data per meddelande men det är möjligt att kombinera ihop flera meddelanden till ett. Vid utalarmeringen uppmärksammas användaren via en kraftig ljudsignal. I Västra Götaland har prio 1 s.k. talat
utrop (ej med namn eller personnummer), vissa landsting har bara textmeddelanden. Sändprofilen
för det SDS som skickas har definierats av Ericsson i samarbete med SOS Alarm. Det finns en kort och
en lång sändprofil som ska finnas öppet tillgängliga via SOS Alarms hemsida. Sändprofilen består av
många fält såsom adress, vem larmet avser och hur incidenten är klassad. Intressant är att också
frifält, där användarna fritt kan definiera frågor och svar i textform, finns inkluderade. Detta kan vara
ett sätt att kommunicera ny information för en medicinteknisk innovation utan att behöva ändra
befintlig sändprofil. Det går också att skicka textinformation i ett separat meddelande och det är
möjligt att definiera nya sändprofiler i samarbete med SOS Alarm. Detta har t.ex. gjorts i ÅSA I och
ÅSA II projekten där ambulanspersonalen har återkopplat sin bedömning av patienten till larmoperatören (http://www.lindholmen.se/sv/vad-vi-gor/tucap/aterkopplingssystem).

8.3 Ambulans
Hårdvara och mjukvara skiljer sig något inom regionen. I StorGöteborg och Södra Älvsborgs Sjukhus
används MobiMed 4.0, i övriga regionen används MobiMed 3.0 förutom i NU-sjukvården där systemet LifePak 12 från Physio-Control för närvarande används som defibrillator/monitorering av patient
(övergång kommer att ske till MobiMed 4.0). Västra Götalandsregionen har köpt MobiMed för övervakning av patient men inte MobiMed journalsystem. Journalerna i ambulansen är ännu pappersbaserade, uppgifterna från journalen digitaliseras i efterhand genom manuell registrering till AmbuLink.
Sjuktransporterna har endast fordonsdator med kartstöd och hantering för ärendedata, de saknar
övrig utrustning som återfinns i ambulanserna.
Det finns en ambulansbåt som fungerar ungefär som en vägambulans vad gäller IKT, och ett välutvecklat samarbete finns med framförallt sjöräddningen men även kustbevakningen. Ambulanshelikoptern (Sikorsky S76A; topphastighet 270 km/h) med personal är stationerad på Säve flygplats. Där
finns ständigt två piloter, en läkare och en sjuksköterska i beredskap som kan vara i luften på 5 minuter. Helikoptern dirigeras av SOS Alarm. Den medicintekniska utrustningen består bl.a. av PhysioControl LifePak 15 defibrillator/monitor. Organisatoriskt är ambulanshelikoptern en egen enhet vid
Kungälvs sjukhus, med hela Västra Götaland som upptagningsområde.

8.3.1 Förarutrymmet
SAAB levererar fordonsdator som underleverantör till SOS Alarm, och RAKEL används alltså för kommunikation (enheterna stödjer även 3G). Med hjälp av fordonsdatorn kan personalen hantera uppdrag, t.ex. kvittera att ärendet påbörjats och avslutats. SAAB Paratus Generation 1 fordonsdator som
används finns i två olika varianter, MC2 och MC3, och är fast installerad i ambulansen (Paratus Generation 2 är trådlös). Gränssnittet utnyttjar pekskärm. Fordonsdatorn kan växla mellan olika kartor,
t.ex. mellan kartor över en stad och kartor som visar detaljerade uppgifter om byggnader såsom ingångar. Fordonsdatorn hanterar tidsstämpling av ärenden och denna information förs in i AmbuLink.
Mjukvaran i fordonsdatorerna är programmerad i C++ och HTML 5, och operativsystem är Windows
2000/XP. Fordonsdatorerna uppdateras idag via USB-minne, men stöd för trådlös uppdatering kan
implementeras via systemet Paratus Sync. Inom NU-sjukvården planeras för närvarande för installation av trådlöst nätverk i ambulansgaragen för att möjliggöra användning av Paratus Sync.
Som backup/tilläggs-lösning för kommunikation har varje ambulans även försetts med minst en mobiltelefon (olika typer finns, för t.ex. NU-sjukvården används Samsung Galaxy xCover 2), vilka fyller en
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viktig funktion vid vissa tillfällen då information måste fås ut mycket snabbt. Regionen har Tele2 som
upphandlad leverantör, dock används Telia som operatör för ambulanserna i StorGöteborg och Skaraborg. Kontaktnummer i mobiltelefonerna hanteras och uppdateras centralt.

8.3.2 Vårdutrymmet
MobiMed från Ortivus är en tablet-dator med dockningsstation som har fast förbindelse med fordonsdatorn via RS232 och ett proprietärt protokoll. Fordonsdatorn och MobiMed tablet kan i nuläget
inte kommunicera trådlöst. MobiMed-enheten är kopplad till vårdutrymmets mätenhet via Bluetooth, dessa system är klassade enligt Medical Devices Directive (MDD). Denna förbindelse och protokoll för lagring av data är proprietär (företagsspecifik och ej ”öppen”). Utrustning finns för att mäta
12-kanals EKG, puls, blodtryck, ETCO2, syremättnadsgrad (SpO2)och andningsfrekvens. Manuella system används ibland i tillägg för att mäta puls- och blodtryck. Det finns även en separat mätenhet för
syremättnadsgrad.
Defibrillatorsystem Laerdal FR3 används. Detta har ingen koppling till MobiMed och data från detta
system kan endast lagras på minneskort (en Bluetooth-koppling mellan Laerdal FR3 och MobiMed är
planerad att implementeras).
Varje ambulans har en 3G-uppkoppling som används för kommunikation mellan MobiMed-enheten
och MobiMed:s server. I normalfallet har varje ambulans en 3G-enhet men ett fåtal ambulanser avsedda för ledningsuppdrag har flera enheter. Tele2 används som leverantör förutom i StorGöteborg
och Skaraborg där Telia används. Mätdata kan visas i realtid på sjukhuset. Den lagras i MobiMed:s
server men inte i AmbuLink. Datajournallagen kräver att informationen måste vara skyddad; Multicom Security har implementerat överföringens APN (Access Point Name, benämning på gateway
mellan mobilt nätverk och annat datornätverk). MobiMed:s server driftas av VGR IT med all programvara levererad av Ortivus. Hela regionen använder samma MobiMed serverenhet. Via en brandvägg kopplas MobiMed:s server till sjukvårdens nationella kommunikationsnät Sjunet.

8.4 Sjukhus
Inom NU-sjukvården finns systemet Paratus ER från SAAB installerat på akuten. Det ger information
om ambulanser som är på ingående i syfte att underlätta verksamhetsplaneringen.
I Västra Götaland används journalsystemet Melior från Siemens AB för att hantera patientinformation. Melior implementerades i början av 90-talet och det finns en installation (en databas) per sjukhus. Melior består av tre system: klinisk dokumentation, läkemedelshantering samt ett remiss- och
svarssystem. Melior är uppbyggt som en relationsdatabas; tyvärr ej väl standardiserad. Kommunikationsstandarden följer i stort EN-13606 men avvikelser förekommer. Att kunna integrera de olika
sjukhusdatabaserna är pågående, och Siemens Integration Engine (SIE) har designats för detta (Figur
8.2). Med hjälp av SIE slipper utvecklare att utveckla gränssnitt för att koppla mot varje enskild databas. SIE kan kopplas mot nationella system såsom Nationella Patientöversikten (NPÖ), Engagemangsindex (ger en överblick över vilka undersökningar, behandlingar etc. som utförs för varje patient) och
tjänste-adressuppgifter till anställda inom sjukvården. Kommunikationen mellan SIE och de nationella tjänsterna följer nationella kontrakt i RIV (Regelverket för Interoperabilitet inom Vård och omsorg) som specificerar hur man realiserar utbytet av information mellan två parter, men däremot inte
specificerar vilka meddelandeformat som ska användas (t.ex. EN-13606). SIEview är Siemens webbaserade patientöversikt som är på gång att implementeras i Västra Götaland, målet är att få en samlad
patientöversikt för alla regionens sjukhus; SIE används för att koppla SIEview till de enskilda sjukhusens databaser.
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Ambulans App

Facadtjänst för ambulansinfo

SIEview

Facadtjänst
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Innovation

Facadtjänst

SIE, routing

Provider
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Provider

Figur 8.2: Exempel på hur olika databaser kan integreras via SIE för prehospital utveckling. Providers kopplar mot enskilda databaser, t.ex. Melior för ett av regionens sjukhus. SIE löser routing
d.v.s. fungerar som en meddelandeväxel/dirigent. Facadtjänster fungerar som länk/översättare
mellan applikationen i fråga, t.ex. befintlig programvara i ambulansen eller en ny innovation som
ska utvärderas, och SIE. Facadtjänster kallas klienter om de även innehåller grafiskt gränssnitt.
NPÖ = Nationell Patientöversikt. Restricted © Siemens AG 2013.

8.5 Utveckling
Västra Götalandsregionen bygger nu genom VGR IT upp en ny tjänsteplattform baserad på plattformen Mule ESB vilken använder öppen källkod i programmeringsspråket Java. Mule ESB ska fungera
som ett nav för att koppla samman nationella och regionala databaser. Ett exempel på hur den kan
integreras med Melior visas i Figur 8.3.
Siemens arbetar med att införa företagets nya internationella plattform Soarian, vilken följer kommunikationsstandarden Health Level Seven (HL7). Den har implementerats i Gävleborgs landsting.
I NU-sjukvården drivs ett projekt där en Apple iPad enhet per ambulans används för koppling till server som driftas av VGR IT. Surfplattorna används för att registrera och följa upp fordonsstatistik, få en
översikt över vilken personal som jobbar mm.
I Skaraborg testas att installera 4G-lösning i vårdutrymmet på ambulanserna.
För att komma runt beroende av specifik hårdvara och göra all information enkelt åtkomlig överallt
med bibehållen hög säkerhet går utvecklingen, i linje med Nationella eHälso strategin, mot att använda elektroniska kort för legitimation, s.k. SITHS-kort som innehåller ett elektroniskt certifikat.
Läsare finns idag som tillbehör till datorer, mobiltelefoner, surfplattor, mm. Målet är att en portal ska
samla information för hela regionen i ett gemensamt system och vara åtkomlig över internet. Efter
elektronisk inloggning har personal tillgång till de system som de är behöriga att använda (endast en
inloggning ska idealt behövas för att nå allt). På detta sätt ska t.ex. NPÖ och SIEview kunna läsas direkt från ambulansen.
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Figur 8.3: Exempel på infrastrukturen som kopplar samman Siemens databaser med VGR:s
nya tjänsteplattform baserad på Enterprise Service Bus, här med koppling till hjärtjournalen. Restricted © Siemens AG 2013.
Standardisering och konsolidering av patientdata drivs på bl.a. av utveckling av de nationella tjänsterna Mina vårdkontakter (som redan har lanserats) och Personligt Hälsokonto (planerad lansering
2014), med målet att varje individ ska få tillgång till sina journaluppgifter och även kunna kommunicera med vården. NPÖ är också en viktig drivkraft. NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att
ta del av journalinformation från andra vårdgivare, om patienten samtycker, men är till skillnad från
Mina vårdkontakter och Personligt hälsokonto i första hand avsett att användas av sjukvårdspersonal.
En ny global standard för nätverk för kritiska samhällstjänster håller på att tas fram, s.k. Public Safety
Long Term Evolution (PS LTE) nätverk (http://www.prnewswire.com/news-releases/global-report-onlong-term-evolution-lte-and-the-market-for-mobile-broadband-vendor-strategies-challenges-in-theindustry-and-forecasts-provided-to-2017-221778191.html). Dessa kommer använda tekniska lösningar med hög bandbredd såsom 4G över det s.k. 700 MHz Public Safety Band som ger mycket bra
täckning, och tränger t.ex. lättare igenom byggnader än högre frekvenser. Nätet ska kunna utnyttjas
för många olika tillämpningar, men det finns en teknisk möjlighet att prioritera kritiska verksamheter
och allokera en önskad bandbredd till specifika system och enheter. I Sverige planeras att sätta upp
en testbädd för ett sådant system inom kort. Utvecklingen går mot att aktörer inom nationella säkerhetsfrågor intresserar sig för att i högre grad använda kommersiella operatörers kommunikationssystem för att ta del av den senaste tekniken. Detta blir oftast mer kostnadseffektivt och ger en snabbbare implementering av ny teknologi än egenutvecklade lösningar.
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8.6 Kontaktpersoner och referenser/länkar
8.6.1 Kontaktpersoner









AmbuAlarm: Bengt Asplén (bengt.asplen@vgregion.se)
Ambulansverksamheten:
o StorGöteborg: Stefan Jönsson (stefan.h.jonsson@vgregion.se)
o NU-sjukvården: Christian Bohlin (christian.bohlin@vgregion.se)
Siemens: Pernilla Dahlin (pernilla.dahlin@siemens.com)
Carmenta: Martin Zahr (martin.zahr@carmenta.com)
SAAB: Jonas Borgström (jonas.borgstrom@saabgroup.com)
SOS Alarm: Johan Rudqvist (johan.rudqvist@sosalarm.se)
Ortivus: Carl Ekvall (carl.ekvall@ortivus.com)

8.6.2 Referenser/länkar









RIV Tekniska anvisningar
o http://code.google.com/p/rivta/
o http://www.cehis.se/arkitektur_och_regelverk/fordjupad_information/regelverk
MULE ESB
o http://www.mulesoft.com
Siemens Soarian
o http://www.nwe.siemens.com/sweden/internet/se/Healthcare/ITlosningar/Soarian/Pages/Default.aspx
SOS Alarm
o http://www.sosalarm.se
o http://www.sosalarm.se/Vara-tjanster/Rakel/
Mina vårdkontakter
o http://www.minavardkontakter.se
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9 Informatik, IT-tjänster och mjukvara
Metis projekt kommer i de flesta fall att inkludera IT relaterade frågeställningar; detta oavsett om de
kommer att utnyttja någon form av testbädd eller vara av mer ”teoretisk” natur. För att därför kunna
utforma dem på bästa sätt, kort och långsiktigt, men även kunna ta ställning till eventuella projektbegränsningar är det viktigt att tidigt i ett projektarbete analysera de IT-relaterade krav eller begränsningar som är aktuella. Detta kan gälla såväl nationellt som internationellt eller regionalt. Av
särskild vikt blir detta då man avser att ingå i en befintlig verksamhet och interagera med de system
och lösningar som redan finns där.

9.1

Inventera och dokumentera nuvarande eller planerad/förväntad
IT-miljö

För att kunna genomföra ett Metis-projekt i en ”skarp” miljö, t.ex. en testbädd i form av ett ”living
lab” eller en realistisk integrationssimulering, behöver man således i ett tidigt skede noggrant kartlägga den nuvarande IT-miljön både med avseende på befintlig infrastruktur (se kapitel 8) men även
med avseende på existerande system inkl. leverantörer samt informationsinnehåll och möjligheter
till utbyte av information mellan system. För att kunna göra rätt val och beslut som är hållbara för
framtiden behöver man också veta vilka policies, riktlinjer, lokala standarder och övriga rekommendationer som skall/bör följas, eller väljas bort. Det är också viktigt att man i denna process gör överväganden runt nationella och internationella implikationer av sitt ställningstagande; är den tänkta
miljön enbart lokal/regional eller har den nationell eller rent utav internationell relevans.
Även i Metis projekt som inte är av typen ”skarpa” d.v.s. sådana som inte skall genomföras i en verklig integrerad miljö, är det viktigt att göra motsvarande överväganden i sin projektdesign. Vilka rekommendationer skall följas; skall regionala, nationella eller internationella överväganden prioriteras?
Aktuell IT-miljö och riktlinjer för denna kartlägger man naturligtvis bäst i samarbete med den ITorganisation som är ägare till IT-miljön. Här behöver man hitta en bra ägarrepresentant för IT-miljön
som kan stödja denna kartläggning; både med direkt kunskap och vidare kontakter in i organisationen för att hitta den resterande kunskap som behövs. Det kan ibland vara flera IT-miljöer som behöver
kartläggas och det kan även finnas flera ägarrepresentanter inom samma IT-miljö som behöver kontaktas för att kunna få med alla nödvändiga detaljer.

9.2

Inventera policies, rekommendationer, riktlinjer och krav

För att kunna få en ”framtidssäker” lösning så räcker det inte med att bara känna till den nuvarande
IT-miljön. Projektet behöver också ta reda på vilka krav, rekommendationer, policies och riktlinjer
gällande interoperabilitet, säkerhet och informationshantering som testobjekten ska förhålla sig till
idag och inför framtiden. Dessa kan vara både lokala, regionala, nationella och internationella och
reglera frågor som:







Kommunikationsstandarder
Använda ”de facto standards”
Protokoll och kontrakt
Säkerhetsfunktioner och lösningar
terminologi
systemarkitektur inkl. hantering av lagrad information

Det är också viktigt att ta reda på hur väl införda och väl använda dessa policies och riktlinjer är i
praktiken och då med särskild hänsyn till den miljö och omgivning som påverkar projektet. Genom att
ha en god bild av aktuellt läge kan man redan vid testtillfället anpassa sitt projekt eller i ett senare
skede visa på följsamhet mot vissa viktiga policies, riktlinjer etc.
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9.2.1 Definiera förutsättningar & begränsningar för informationsutbyte
Med information kan man göra följande grundfunktioner:






Skapa information
Visa information
Lagra information
Skicka/överföra information
Bearbeta information

Vad finns det i den tänkta IT-miljön idag som ger förutsättningar eller inför begränsningar för dessa
aktiviteter i relation till ett specifikt projekts syften? Detta måste inventeras både för aktuellt projekt
men även inför en eventuell framtida implementation där så är relevant. Finns exempelvis problem
runt arkitektur, interoperabilitet, tillgång till viss information, etc.

9.3

Hur passar eventuella testobjekt in i aktuell IT-miljö?

I ett Metis projekt kan det vara av intresse att använda en redan tillgänglig befintlig lösning eller
tjänst i ett nytt sammanhang eller i en miljö där den tidigare inte använts. I detta sammanhang måste
det redan i ett förberedande projektsteg klargöras hur väl de produkter, system och tjänster som
skall användas i projektet passar in i den tilltänkta IT-miljön. Detta innebär att genomföra de inventeringar av IT-miljö, policies, riktlinjer etc. som beskrivs på annan plats i detta kapitel. Utifrån denna
inventering kan det klarläggas vad som behöver göras; läggas till, tas bort eller justeras. Inventeringen kan naturligtvis också innebära att projektupplägg behöver justeras eller modifieras. Normalt förväntas nödvändiga justeringar eller modifieringar ingå i projektfinansieringen.
Även i detta sammanhang är det viktigt att ta ställning till hur väl målmiljön, och en anpassning till
denna inom ett projekt, håller i ett mer långsiktigt perspektiv. Stämmer den aktuella och tilltänkta
projektmiljön överens med regionala, nationella eller internationella kända policies och riktlinjer?
Om så inte är fallet skall man då omdefiniera projektet?

9.4

Utveckling av nya eller kompletterande komponenter, tjänster
och lösningar

Ett Metis projekt kan innebära att en ny komponent, tjänst eller lösning skall utvecklas och sedan
testas eller utvärderas på något sätt. På samma sätt som vid användandet av redan befintliga komponenter, tjänster eller lösningar krävs en förberedande analys av aktuell infrastruktur och IT-miljö,
och likaså hur denna kan förväntas utvecklas fortsättningsvis respektive dess relevans utifrån ett
regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Naturligtvis är det också i detta läge en självklarhet att vara beredd till projektmodifieringar om inventeringen visar att man inte uppnår avsedda mål
vad gäller t.ex. tillämpning av standards.
I samband med nyutveckling är det också viktigt att göra en funktionell analys av den tilltänkta komponenten, tjänsten eller lösningen. Det skall finnas en naturlig plats för det nya objektet i exempelvis
ett informationsflöde samt att samverkan och integration med andra objekt eller funktioner kan ske
på ett naturligt sätt. En processkartläggning som beskrivs på annan plats i Projekthandboken är här
till stor hjälp.
Den faktiska utvecklingen av nya komponenter, tjänster eller lösningar ligger utanför Metis och hanteras på det sätt som de inblandade parterna finner bäst. På samma sätt som Metis inte ”kräver”
någon specifik modell för projektgenomförande ”kräver” Metis inte heller någon speciell utvecklingseller kvalitetssäkringsmodell. Det förutsätts att detta hanteras av inblandade parter på ett sådant
sätt att tillämpliga regelverk och krav på dokumentation uppfylls utifrån vad projektet kräver.
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9.5

Nationella riktlinjer och rekommendationer

I Sverige pågår sedan ett antal år ett arbete kring standardisering, framtagande av olika nationella
tjänster, rekommendationer m.m. under samlingsrubriken ”Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig
och säker information inom vård och omsorg” (http://www.nationellehalsa.se). Bakom initiativet står
Regeringskansliet/Socialdepartementet, Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting),
och flera aktiviteter allokeras via organisationen CeHis (länk nedan). Strategin innebär insatser på
många vitt skilda områden men innehåller delar som direkt påverkar hur IT-lösningar bör utformas
med avseende på tillgång till t.ex. nationella tjänster (NPÖ, etc.), arkitektur (RIV, etc.), säkerhet
(SITHS, etc.), terminologi (SnowMed CT, etc.) och protokoll (HL 7, etc.).
Inom ramen för SIS (Swedish Standards Institute) sker en del standardiseringsarbeten runt IKT och
eHälsa som bör studeras i samband med projektdefinition och utformning (se länk nedan). Även läkemedelsverket har värdefull information (länk nedan).
Några länkar för ytterligare information är:














CeHis – Center för eHälsa i samverkan: www.cehis.se
Arkitektur och regelverk: www.cehis.se/arkitektur_och_regelverk
Invånartjänster: www.cehis.se/invanartjanster
Vårdtjänster inkl. NPÖ: www.cehis.se/vardtjanster
Infrastruktur inkl. SITHS, HSA, Sjunet m.m.: www.cehis.se/infrastruktur
Nationell informationsstruktur:
www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationellinformationsstruktur
Nationellt fackspråk: www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/nationelltfacksprak
Nationell terminologi: www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/terminologi
Snomed CT i Sverige (begreppssystem): www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/snomed-ct
Klassificering och koder: www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder
HL7 i Sverige: www.sis.se/tema/Halsa--Vard/HL7
SIS: www.sis.se/informationsteknik-kontorsutrustning/it-till%C3%A4mpningar/h%C3%A4lsooch-sjukv%C3%A5rdsinformatik/sis-tk-334
Läkemedelsverket:
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Klassificering/Sakerhetskravpa-medicinska-informationssystem

Anpassning och införande av de tjänster, begrepp etc. som beskrivs inom ramen för den nationella
eHälso strategin sker normalt på regional eller landstingsnivå. Det innebär att man inför ett Metis
projekt måste inkludera en undersökning kring hur den ”nationella” delen hanteras på den specifika
plats man avser driva sitt projekt i sin förberedande inventering. Olika landsting kan här ha kommit
olika långt och ha olika modeller, riktlinjer, krav och policies för hur man vill inkludera t.ex. SITHS
eller NPÖ (Nationell Patient Översikt) åtkomst i olika lösningar. Därför bör en kontakt tidigt etableras
med relevanta lokala företrädare som kan ge lokal ”guidning” i dessa hänseenden. Även här gäller att
man kan tvingas till omprioriteringar eller modifieringar i sitt projekt utifrån de resultat som kommer
fram vid denna lokala inventering.

9.6

Koder och termer inom prehospitalsjukvård

Inom den prehospitala sjukvården används, eller finns förslag gällande vissa specifika koder och termer. Ett exempel är PBT (Prehospitalt Bedömt Tillstånd). Detta system har utarbetats och underhålls
av SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan). Utöver koder finns här
riktlinjer m.m. som utgår ifrån AMLS (Advanced Medical Life Support) och PHTLS (PreHospital Trauma
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Life Support). Beskrivning finns bl.a. på följande länk:
http://www.ltv.se/ImageVault/Images/id_20366/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
Inom den prehospitala verksamheten finns också FLISA bedömningskoder:
http://www.flisa.nu/web/page.aspx?refid=18
I vilken utsträckning dessa är tillämpbara i ett specifikt projekt eller inom ett specifikt landsting/region/sjukvårdområde bör undersökas i samband med projektdefinition. Likaså hur dessa skall
hanteras i relation till t.ex. nationella initiativ inom ramen för eHälso-strategin eller kända internationella initiativ. Det kan också vara värdefullt att samtidigt stämma av aktuell nationell status och
eventuella sådana ambitioner hos de fackorganisationer som driver arbetet med dessa termer och
begrepp.
I Sverige blir det också allt vanligare att använda Triage systemet RETTS/METTS. I detta ingår vissa
termer och begrepp som är viktiga för att genomföra triageringen och tilldela varje patient ”rätt”
prioriteringsnivå. Dessa begrepp och termer följer ingen etablerad standard utan det bör i varje projekt där RETTS/METTS kan beröras på något sätt tas ställning till hur detta skall hanteras. Även här
bör man se till såväl den lokala som den nationella aspekten. Information om RETTS kan bl.a. erhållas
via följande länkar:






9.7

www.predicare.se/retts/retts-publikationer
www.imh.liu.se/halso-ochsjukvardsanalys/prioriteringscentrum/publikationer/prioriteringscentrums-publikationerovrigt-publicerat-material/1.444597/2012-2_Sandman.pdf
www.vgregion.se/upload/AmbuLink/Metts-Pre/Microsoft%20PowerPoint%20%20ESS%20METTS-RETTS-A%201.0.pdf
www.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_1/Barnakuten/V%C3%A4gledning%20rettsp%20111104.pdf
www.vgregion.se/upload/AmbuLink/Metts-Pre/METTS-Pre%20(SU)%20.pdf

Informatik, IT-tjänster och mjukvara ur ett VGR perspektiv

9.7.1 Data, information och arkitektur
Om vi har kontroll på informationen och dess struktur kan vi återanvända den. Detta görs genom att
dokumentera enligt beslutad standard, använda beslutad notation i modeller, beskrivningar.
Ju mer strukturerad informationen är ju mer lättanvänd är den, både i utveckling och under hela
informationslivscykeln.

9.7.2 VGR:s - Referensbibliotek
Inom VGR finns ett Referensbibliotek med ”informatik-komponenter”. Dessa är beslutade och färdiga
att hanteras/användas. Dessa informatik-komponenter skall ses som byggstenar som kan användas,
återanvändas och förädlas.
Här kan man få hjälp att hitta moduleringskomponenter (återanvändbara processer), metadata (klasser och attribut) och värdemängder (klassifikationer, kodverk) som kan användas vid integration och
informationsutbyte. Mer information om Referensbiblioteket finns på VGR:s intranät
(http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/IT/Informationsstruktur/ )
Om ett projekt använder sig av Referensbiblioteket är det viktigt att också återföra eventuellt gjorda
förändringar eller tillägg.
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Utveckla med vetskap att en pilot, en innovativ lösning, kan visa på exempel hur en möjlighet kan
tillvaratas. Då kan det ibland, för att inte riskera att bli en smal informatiklösning, som kan byggas på
senare vid ett bredare införande – vara viktigt att ha dokumenterat.

Figur 9.1 VGR Referensbibliotek
V-TIM är ytterligare en informationsmodell som används inom VGR. Länk:
http://www.digitalaskrivbordet.se/hostkonferens/documents/RIV_specifikation_V_TIM_110209_ver
sion_21.pdf

9.7.3 Nationella riktlinjer
I Sverige pågår utvecklingen av en nationell IT-arkitektur för Vård och omsorg. Detta arbete drivs av
CeHis. I detta ’Regelverk för interoperabilitet i vård och omsorg’ kallat RIV ingår en arkitektur, ett
regelverk och definierade tjänstekontrakt. Denna nationella IT-strategi för informationsutbyte är
under uppbyggnad och kan därför i dagsläget inte sägas vara varken väl införd eller särskilt mycket
använd.
Mer information finns och publiceras kontinuerligt på:
http://www.cehis.se/arkitektur_och_regelverk/

Referensarkitektur

Figur 9.2 VGR Referensbibliotek och de nationella riktlinjerna
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Regler för Informationssäkerhet
ISO 27000
Nationella tjänstekontrakt (http://www.cehis.se/arkitektur_och_regelverk/)

9.7.4 Selektera/prioritera data för hantering

Figur 9.3 Exempel informationsmodell

Figur 9.4 Ramverk

Sida 43 av 58

www.metis.nu

Metis
Innovation och utveckling av IKT och eHälsa inom prehospital akutsjukvård

Figur 9.5 Helhet
Givet verksamhetsmodellen kan man få fram den informationen som behövs för att utföra de olika
verksamhetsmomenten; vad är input vad skapas inom respektive steg och vad lämnas över till nästa
osv. Resultatet av dessa aktiviteter ligger sedan till grund för själva informatikarbetet, jämför de
informationsmängder som identifieras med det referensmaterial som finns i referensbiblioteket och
på så sätt kunna återanvända istället för att hitta på nya begrepp, informatik-komponenter.
Upprätta informationsmodell för avgränsat område, nya modelleringsdelar som inte fanns att hitta i
referensbibliotek blir kandidater för beslut, att sedan påföras Referensmodellerna.
Identifiera, ringa övergripande in vilka informationsmängder som hanteras inom gjord avgränsning.
Avgör vilka identifierade informationsmängder som är input till-, output från-, respektive skapas
inom själva avgränsningen.

9.7.5 Insamling
Bestäm enhetliga format, typer, måttenheter, etc. där så förekommer, värdemängder.
Referensbiblioteket är ”skåpet” som allt skall utgå ifrån.

9.7.6 Analys
Informationen som dokumenteras kan behöva olika grad av struktur, alltifrån helt strukturerad, semistrukturerad och inte alls strukturerad. Den helt strukturerade informationen återfinns mest
i traditionella relationsdatabaser, t ex dagen journalsystem - som dock kan sägas vara semistrukturerade med mål att bli mer strukturerade med nationella och regionala informationsstrukturstandards som grund.
Förklara termer - informationsmodellering/attribut- värdeförråd

9.7.7 Lagring
Ovan har benämningen öppen arkitektur använts. Samma grundläggande synsätt bör användas för
lagring av information/data. Principen som bör eftersträvas här innebär att lagring av data skall skiljas från logik. Vidare bör leverantörsoberoende eftersträvas. Detta innebär t.ex. att IT-stöd som krä-
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ver att så kallade lagrade procedurer lagras tillsammans med data inte är en lämplig lösning då dessa
ofta har en stark koppling till en specifik databasleverantör.
Det är viktigt att ”äga” sina data och att data är öppen d.v.s. tillgänglig för återanvändning i andra
sammanhang än det först skapades för.
Data flyttas ej. Nya integrationer/samvisning av data görs istället, d.v.s. tjänstelösningar utvecklas
istället.

9.7.8 Utbyte/Protokoll/Gränssnitt
Prioritera öppna gränssnitt, t.ex. HL7

9.7.9 Åtkomst
SITHS är målet.
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10 Juridik/Legalt
10.1 Juridisk dialog
Det finns en stor mängd juridisk hänsyn att göra då test och införande av nya lösningar i den prehospitala akutsjukvården skall göras. Det juridiska landskapet är komplext och omfattar både EUlagstiftning och nationella lagar och förordningar. Det är därför nödvändigt att i ett tidigt stadium
inkludera juridisk kompetens i projektet för att minimera eventuella framtida svårigheter. Legala
processer bygger alltid på tolkningar av lagar och förordningar, vilket gör att man i förväg inte alltid
vet vilka lagrum som berörs eller kan garantera att juridiska hinder inte uppstår för ett visst projekt,
samt exakt veta vilka specifika beslut som skall tas för att ”göra rätt”. Konsekvenserna av felaktiga
beslut kan bli svåra; kostsamma och långdragna rättsliga processer, skadeståndskrav, förlorade affärer, återbetalningskrav och hinder att marknadsföra och sälja en produkt. Förutsättningarna för varje
enskilt projekt är unika och vägvalen måste sökas från fall till fall tillsammans med juridiskt kunniga
personer hos de berörda parterna.
Det finns dock vissa riktlinjer som ledare för ett Metis-projekt bör följa. Denna Projekthandbok ger
tips om alternativa framkomliga vägar, med reservation för att man inom vissa områden inte på förhand kan ge detaljerade förslag vilka beslut som skall tas. Som projektledare skall man förvänta sig
att lägga tid på att, med hjälp av lämplig juridisk expertis, tidigt arbeta fram den mest lämpliga strategin. Denna strategi måste sedan då och då stämmas av, utvärderas och eventuellt korrigeras eftersom förutsättningar kan ändras och nya regler tillkomma.
För att underlätta arbetet har vi valt att avgränsa arbetet till lösningar som inkluderar två eller flera
vårdorganisationer och som rör IT-baserade beslutstöd, exempelvis för ambulans- och akutsjukvården. Ett typiskt Metis-projekt skulle omfatta testningen av ett prototypsystem, alt. en ny produkt, för
denna applikation. Exempelvis skulle det kunna röra sig om ett test av en akut–ambulans-journal,
dvs. IT-baserad journalföring i ambulans med digital dataöverföring till akutmottagningen.

10.2 Produktsäkerhetslagstiftning
Produkter som släpps ut för användning lyder under den generella produktsäkerhetslagstiftningen i
Sverige och EU. Detta innebär i korthet att tillverkaren av produkten är ansvarig för att den inte skadar person eller egendom. För ett flertal olika typer av produkter, t.ex. läkemedel, leksaker, elektriska produkter och tryckkärl, finns specifik lagstiftning kring hur tillverkaren ska visa att dessa uppfyller gällande säkerhetskrav. Detta visar tillverkaren för specifika produkter genom att sätta ett CE
märke på sina produkter.
Det är således ”ägaren” av den produkt som skall testas eller införas som ansvara för att produktsäkerhetslagstiftningen uppfylls. Det innebär att ett lämpligt kvalitetssystem bör finnas implementerat
och att detta följs.

10.2.1 Medicintekniska produkter
Definitionen av en medicinteknisk produkt är enligt EU:s medicintekniska direktiv och lagen om medicintekniska produkter följande:
”Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor




påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning,
undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller
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kontrollera befruktning.

Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt enligt denna lag.”
Medicintekniska produkter omfattar därmed en mängd olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar som
datortomografer och magnetresonanskameror. De omfattar också hjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel (till exempel handikapphjälpmedel, inhalatorer, ventilatorer och oxygenkoncentratorer).
Många av de IT-system som används inom vård och omsorg är avsedda att hantera information som
används i samband med diagnos, behandling och övervakning av enskilda individer. Dessa IT-system
är oftast att betrakta som medicinska IT-system och därmed även medicinteknisk produkt ur produktsäkerhetsaspekt.
När det gäller produktsäkerhet för medicintekniska produkter så menar man säkerhet för patienter,
användare och omgivning (i den här ordningen).

10.2.2 CE-märkt produkt – för användning & spridning
När en tillverkare har CE-märkt sin produkt får den släppas ut för användning. Medicintekniska produkter ska användas på det sätt som tillverkaren anger, d.v.s. på produkten, i manualer eller på annat
sätt.
En tillverkare kan CE-märka sin produkt när det finns tillräckliga data på att produkten är effektiv (dvs
gör sin funktion) och säker (dvs produktens risker & biverkningar är acceptabla). Detta är en bedömningsfråga när man tittar på nya produkter, tekniker och behandlingsområden. När det gäller befintliga produkter, tekniker och behandlingsområden där det kanske även finns produktsäkerhetsstandarder att luta sig på så är det lättare att sammanställa data.

10.2.3 CE-märkt för klinisk utvärdering
När en tillverkare inte kan CE-märka sin produkt för att det saknas data på att produkten är effektiv
(dvs gör sin funktion) och säker (dvs produktens risker & biverkningar är acceptabla) så behöver tillverkaren samla in kompletterande data. För detta specifika syfte så kan en tillverkare släppa ut medicintekniska produkter för klinisk utvärdering. Detta innebär att denna begränsade mängd av produkter endast får användas under en godkänd klinisk prövning. Dessa produkter är särskilt märkta för
denna begränsade användning.

10.2.4 Egentillverkade produkter
En vårdorganisation (t.ex. ett sjukhus) har rätt att tillverka medicintekniska produkter, men endast
för eget bruk. Detta ska då göras enligt de interna rutiner som krävs och dessa egentillverkade produkter ska uppfylla samma säkerhetskrav som övriga medicintekniska produkter, dvs enligt MDD,
men utan att ha CE märke på sej.
Här är det alltså vården som är ansvarig tillverkare för produkten. Formellt sett är det verksamhetschefen inom en vårdorganisation som är ansvarig, men detta ansvar kan vara formellt delegerat eller
distribuerat.
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10.3 Konkurrenslagstiftning
För de Metis-projekt som innefattar någon form av betalning i form av pengar eller ytbyte av nytta
(saker lånas inte gratis) gäller generellt Konkurrenslagen, som primärt reglerar det allmännas möjligheter att konkurrera på en konkurrensutsatt marknad. Det är emellertid inköparens ansvar att se till
att lagen följs men som leverantör bör man alltid kontrollera om risken finns att lagen bryts och köpet därmed hävs.
Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget drabbas av sanktioner.
Dessa är konkurrensskadeavgift, åläggande med eller utan vite, ogiltighet och skadestånd. En person
som leder ett företag som bryter mot konkurrenslagen kan få näringsförbud.
Info om Konkurrenslagen: www.kkv.se/t/Page____515.aspx
Rekommendationen är att i en situation där tjänster och produkter kommer att behövas upphandlas
av VGR bör deras olika expertfunktioner såsom inköp, juridik och IT alltid konsulteras i god tid.

10.3.1 Lagen om offentlig upphandling (LoU)
Lag (2007:1091) om Offentlig Upphandling syftar förenklat till att öppna den europiska marknaden,
skapa konkurrens och motverka ekonomiska brottslighet och korruption, men inkluderar även andra
syften. Därutöver reglerar i normalfallet offentliga institutioner det interna arbetet så att rätt produkter ska köpas till lägsta möjliga totalpris. Lagen gäller alla produkter som köps med finansiering
via offentliga medel, både i samband med testkörning och vid införandet av nya lösningar. Hur köpen
sker regleras i Förfarandereglerna, där vissa köp dock undantas enligt specifika regler. En beskrivning
av processen finns att ladda ner hos Konkurrensverket (som övervakar att LoU följs) via länken:
http://www.konkurrensverket.se/t/Process.aspx?id=2119.
Vid s.k. direktupphandling gäller något förenklade regler. Direktupphandlingsgränsen är för närvarande 234 361 kr och upphandlingar vars pris överstiger detta belopp måste alltid upphandlas enligt
LoU:s samtliga krav. Denna gräns kommer sannolikt att ändas inom kort (höjas). Upphandlingar under detta belopp skiljer sig genom att köparen inte har annonseringsplikt. Upphandlingen måste dock
ändå uppfylla de grundläggande principerna för LoU. Det innebär bl.a. att inköpet måste konkurrensutsättas genom att 3-5 leverantörer lämnar offerter. Dock minskar processrisken när beloppen blir
lägre och upphandlingar av varor/tjänster till låga belopp blir sällan indragna i rättsprocesser.
Info om direktupphandling: http://www.konkurrensverket.se/t/Page____5856.aspx
Rekommendationen är att ett Metis-projekt i möjligaste mån skall undvika en situation där LoU
måste tillämpas. Det kan främst ske på två sätt:
a) Inga ömsesidiga prestationer utbyts mellan parterna, dvs. VGR får nyttigheter fritt av

leverantören. Konkret innebär detta att man utan kostnad lånar ut utrustning och
ställer upp med andra resurser under testtiden. OBS! VGR Inköp skall dock alltid vara
informerade om aktiviteten även om inga penning- eller andra transaktioner äger
rum.
b) Man utnyttjar undantaget för FoU-projekt. Det innebär att man kan få ersättning för
både utrustning och arbetstid. FoU-undantaget omfattar kontrakt avseende forsknings- och utvecklingstjänster, vilkas resultat endast tillkommer den upphandlande
myndigheten i den egna verksamheten och betalas av myndigheten, i detta fall VGR.
Viss nivå krävs och bevisbördan ligger på det allmänna, dvs. VGR.
Info om FoU-undantaget: http://www.kkv.se/t/Page____5857.aspx#forsknings%20och%20utvecklingstj%C3%A4nster.
Vilken väg som är bäst för ett visst Metis-projekt varierar från fall till fall men genom att diskutera
och förhandla med juristerna på VGR Inköp kan man gemensamt komma fram till en lämplig strategi.
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Det är viktigt att påpeka att varje upphandling också måste förankras i den budget som sätts av regionstyrelsen. Sedan måste det finnas en person i linjen i varje berörd organisation som har rätt att
göra beställningen.

10.3.2 Innovationsupphandling
Innovationsupphandling har i olika sammanhang lyfts fram som lösningen på svårigheterna att få in
nya produkter och tjänster i vården. Det kan möjligen bli så, men det här är ett lagrum som egentligen inte börjat tillämpas i Sverige. Det är också svårt att se att innovationsupphandling skall kunna
användas i samband med att man enbart vill testa ett prototypsystem. Beställande myndighet måste
ha beslutat att den specificerade lösningen skall upphandlas och därefter genomfört upphandlingen.
Först efter test och utvärdering av ett Metis-koncept kan Innovationsupphandling eventuellt utnyttjas som ett nästa steg mot implementering av lösningen i den kliniska verksamheten. Dock måste det
påpekas att ingen innovationsupphandling, enligt nuvarande regler, ännu i skrivande stund gjorts av
någon svensk myndighet, så detta är ”obruten mark”.
En innovationsupphandling kan göras på två sätt:
a) Upphandling som sker på ett sådant sätt att den inte utesluter nya lösningar (s.k.

”Innovationsvänlig upphandling”)
b) Upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.
Två myndigheter ansvarar för innovationsupphandling, Kammarkollegiet och Vinnova (se nedan).

Syftet är följande: ”Främjandet av innovationsupphandling har som mål att stärka den offentliga sektorns långsiktiga effektivitet och utveckling, och samtidigt stärka konkurrenskraften i näringslivet.
Offentlig innovationsupphandling kan också bidra till att lösa stora samhällsutmaningar.”
I fallet med ett Metis-projekt är det alltså VGR som skall besluta om de önskar utnyttja möjligheten
till Innovationsupphandling. Om man tror att detta skulle gynna ett Metis-projekt bör projektledaren
därför genom dialog med VGR Inköp undersöka möjligheterna till detta. Det är viktigt att påpeka att
en innovationsupphandling inte på något sätt garanterar att man slutligen får affären eller att det
skulle vara en ”snabb väg in”.
Info om Innovationsupphandling:
http://www.innovationsupphandling.com/
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vi_13_05.pdf
http://www.upphandlingsstod.se/node/15
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10.3.3 Statsstödsregler
Lag om (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler gäller för Metis-projekt. Lagen innebär att kan vara förbjudet för en offentlig myndighet att ge
ekonomiskt eller likvärdigt stöd av offentliga medel till privata institutioner.
Brott mot Statsstödsreglerna kan bli aktuella om upphandling inte skett korrekt och upphandlande
myndighet, i Metis-fallet VGR, därmed ansetts otillbörligt gynna en specifik leverantör.
Genom att tillsammans med VGR Inköp se till att LoU, inkl. undantag, alltid följs kan detta undvikas.
Länk med info om statsstödsregler: http://www.kkv.se/t/Page____5108.aspx

10.3.4 Kommunallag
Kommunallagen reglerar bl.a. vad och hur arbetet får bedrivas i kommuner, exempelvis att arbete
ska ske inom ramen för den kompetens som den offentliga institutionen givits. Därtill reglerar den
hur ekonomiska medel får användas. Därutöver reglerar den delegationsordningar och attestreglementen m.m.
Stöd från kommun och landsting till enskilda näringsidkare kan prövas enligt kommunallagen. Enligt
kommunallagen är individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare förbjudet om inte synnerliga skäl
föreligger. Utgångspunkten är att några sådana skäl inte föreligger vad gäller Metis-projekt, genom
att LoU skall tillämpas alternativt undvikas.

10.4 Personlig integritet
10.4.1 Personuppgiftslagen (PUL)
PUL har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter
behandlas. Begreppet "behandlas" är brett och omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning,
spridning, utplåning mm. PUL bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, i det så
kallade Dataskyddsdirektivet.
Metis-projekt omfattas av PUL om man kopplar ihop någon form av ID-nummer med personliga
”egenskaper”, i detta fall sjukdomsinformation. Andra egenskaper av potentiellt integritetskränkande
art kan vara politisk åsikt, sexuell läggning mm. I Metis-fallet omfattar det vård-/sjukdomsrelaterad
information. I vissa fall tar särregler i annan lagstiftning över bestämmelserna i PUL, t.ex. då data
rörande hälso-och sjukvård hanteras. Hur sådan information skall hanteras regleras i Patientdatalagen.
Länk med info om PUL: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

10.4.2 Patientdatalagen (PDL)
Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i PDL. PDL kompletteras med en förordning från Socialdepartementet (SOSFS 2008:14) och föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har mycket
information om PDL på sin hemsida:
Generell info om PDL: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/
Socialstyrelsens info om PDL:
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/handbocker/Projekthandbokominformationshanteringochj
ournalforing
Ett Metis-projekt omfattas av PDL i de fall patientdata behandlas.
Området är juridiskt utmanande och det är viktigt att det system som skall testas kravställs och implementeras på ett korrekt sätt för att uppfylla PDL.
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Följande delar måste beaktas och sannolikt tas fram för ett Metis-projekt om det skall uppfylla kraven i PDL:
















Specifikation av ändamål för vilka patientuppgifter får användas
Policy för informationssäkerhet
Lösning för hur överföring av patientuppgifter över öppna nät skyddas från obehörig
åtkomst
System och rutiner för styrning av behörighet för åtkomst av patientdata
Lösning för stark autentisering för åtkomst av information
Policy och rutiner för journalföring
Policy och rutiner för signering
Policy och rutiner för uppgifter om en patients identitet
Policy och rutiner för patientjournalens innehåll, utformning (inkl. språk och tolkning), förvaring, rättelse och förstöring
Policy och rutiner för säkerhetskopiering
Ev. användning av standarder
Policy för sammanhållen journalföring
System för kontroll och efterkontroll av åtkomst
Policy för enskilda patienters direktåtkomst till sina egna journaluppgifter
Policy och rutiner för utlämnande av patientuppgifter

Hur tillämpningen av PDL konkret skall ske skiljer sig mellan olika projekt och komplexiteten växer om
flera parter ingår i projektet. Det är därför att rekommendera att man involverar VGR juridiska avdelning, åtminstone för det första Metis-projektet. VGR Juridik (i Vänersborg) har en jurist anställd
som är specialist på och enbart arbetar med PDL.
Socialstyrelsen har utformat en Projekthandbok med en checklista så att man kan säkerställa att den
lösning man vill införa uppfyller PDL. Projekthandboken kan laddas ner i PDF-format från:
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/handbocker/Projekthandbokominformationshanteringochj
ournalforing/Documents/WebbProjekthandbok.pdf

10.5 Etiskt godkännande
Kriterierna för när etiskt godkännande skall sökas är flera. Det skall alltid göras då känsliga personuppgifter skall samlas in och hanteras, exempelvis politisk åsikt, sexuell läggning etc. men också information om en persons hälsotillstånd. Ett annat kriterium för om etiskt tillstånd skall sökas är om
ett projekt syftar till att påverka de inblandades beteende, t.ex. att få vårdpersonal att arbeta på ett
nytt och annorlunda sätt. Personer i vården uppfattar också ett etiskt tillstånd som en form av ”kvalitetsgaranti” för ett projekt, vilket kan underlätta genomförandet.
Rekommendationen för ett Metis-projekt är att alltid söka etiskt godkännande.
Info om Etiskt godkännande och hur man söker: http://www.epn.se/sv/goeteborg/om-naemnden/

10.6 Rättigheter till immateriella tillgångar (IPR)
Det är mycket viktigt att reglera hanteringen och ägande av rättigheterna till de immateriella tillgångar som kan uppstå i ett projekt.
När det gäller ägandet är det en förhandlingssak parterna emellan men lämpligt är att utgå från den
huvudregel som EU stipulerar i sina ramprogram. Den säger att den part som har bidragit mest till
projektet skall äga de immateriella rättigheterna.
När man startar ett projekt tillför var och en av parterna s.k. ”bakgrundinformation”. Med bakgrundsinformation avser man primärt annan information än den nya som uppstår under projektet
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gång och som inte är allmänt känd, t.ex. genom publicering. Om det finns rättigheter kopplade till
bakgrundsinformation måste dessa beskrivas i avtalet och parternas användande av den regleras.
De resultat som uppstår inom ramen för ett projekt benämns ofta ”Projektresultat” och omfattar
samtliga resultat såsom rapporter, matematiska modeller, data, algoritmer, datorprogram och annat
som framkommer till följd av projektet. De kan sedan skyddas och utgöra immateriella rättigheter av
olika typer t.ex. uppfinning (ev. patenterbar), patent, mönsterskydd eller know-how.
Äganderätten till projektresultat uppkomna inom uppdraget tillkommer den eller de som varit med
och bidragit i framtagandet. Det är viktigt att rättigheterna till de eventuella nya idéer och produkter
som kan uppkomma i samband med testprojekt hanteras och avtalas innan testprojektet startar.
Äganderätt till projektresultat som uppkommer inom ett projekt och som medverkande forskare
(med anställning vid universitet eller högskola) är upphov till tillhör forskaren personligen. Detta är
en konsekvens av ett särskilt undantag i lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, det
s.k. ”Lärarundantaget”. I enlighet med respektive högskolas policy avseende immateriella rättigheter
kan även annan arbetstagare ha rätt att behandlas som om de var sådan forskare.
Genom avtal bör parterna även se till att fortsatt forskning inte blir begränsad av uppkomna immateriella rättigheter under Metis-projektet. Parterna i ett projekt bör genom avtal se till att få en oinskränkt och kostnadsfri icke-exklusiv nyttjanderätt att använda projektresultaten från testprojektet
för såväl fortsatt forskning och undervisning som utveckling i egen verksamhet.

10.7 Projektavtal
Innan ett Metis-projekt startar skall parterna som är med ingå ett projektavtal som beskriver vad som
skall göras och reglerar alla de åtaganden som respektive part har i testprojektet.
Projektavtalet bör innehålla/reglera följande delar:



















Avtalsparterna
Bakgrund, med kort projektbeskrivning och vad parterna vill åstadkomma
Parternas generella åtaganden, skyldigheter och bidrag in i projektet
Parternas finansiella åtaganden och rätt till ersättning
Organisation och styrning av projektet
Rapportering av projektresultat
Hantering och ägande av resultat som uppstår inom projektet, inkl. specifikation av
ev. bakgrundinformation vid projektstart
Nyttjanderätt avseende bakgrundsinformation och i projektet uppkomna resultat
Publicering av projektresultat
Hantering av konfidentiell information och sekretess, även efter avtalets upphörande
Avtalets giltighetstid
Hantering av ändringar och tillägg i avtalet
Hantering av ev. tillkommande parter under projektperioden
Regler för uppsägning och ev. uteslutning av part
Regler vid avtalsbrott och ev. ersättning vid ”skada” som en part orsakar annan part
Tvistlösning
Ev. revision och utvärdering av projektet
Kontaktpersoner

I bilagor kan man inkludera projektplan, budget, lista med bakgrundinformation och annat som parter tillför samt Cv:n över deltagare mm.
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11 Organisation & beslutsprocesser
11.1 Test och verifiering av en informations- och kommunikationsteknologisk (IKT) produkt eller tjänst i hälso- och sjukvården
När det finns önskemål att testa funktionalitet och värdeskapande hos en tidigare oprövad IKTprodukt inom ramen för en etablerad verksamhet eller process, såsom i en specifik process inom
ambulanssjukvården (t.ex. ”hjärnvägen”/”stroke-kedjan”), behöver testförfarandet ske under kontrollerade former. Och med absolut hänsyn till att patientsäkerheten inte får hotas, jämfört med de
förhållanden som råder i den redan etablerade verksamheten. Det är också viktigt att alla relevanta
intressenter är informerade och engagerade tidigt i förloppet - för att så långt möjligt underlätta att
test och utvärdering kommer till stånd utan tidsödande stopp i själva testförfarandet.
Initiativ till att vilja testa en produkt eller tjänst kan komma från olika håll. Såsom från verksamhetsledning eller i verksamheten engagerade medarbetare, från producenter eller försäljare av produkten/tjänsten, från hälso- och sjukvårdssystemets ”ägare” - dvs. inom svensk sjukvård i praktiken från
folkvalda politiker och då ofta via sjukvårdshuvudmannens, dvs. landstingets eller regionens, tjänstemän – eller från patienter eller patientföreningar.
Oavsett ingång skall beslutsordning för och organisering av testningen i de allra flesta fall följa väsentligen samma mönster och innehålla samma, dokumenterade, komponenter.
Redan i tidig planeringsfas behöver följande frågor ha besvarats eller åtminstone lyfts upp för att
kunna bli besvarade innan testförfarandet inleds:








Vad är det som skall testas/utvärderas?
Varför skall det testet göras, vad är det för insikter man förväntas få av testet?
När skall det ske, med tydligt angivande inte minst av start- och sluttidpunkter?
Hur skall testförfarandet gå till, genomtänkt så långt möjligt i detalj?
Var skall det ske, inom t.ex. vilken organisatorisk enhet?
Vem eller vilka skall genomföra arbetet, vem är övergripande ansvarig och vilka övriga har
eventuellt delansvar - och då för vad och hur skall koordinationen ske?
Vilka funktioner och/eller organisatoriska enheter utanför de direkt involverade och engagerade kan komma att påverkas? Hur, när, var och av vem skall dessa informeras? Behövs deras
formella godkännande - eller har ett av dem lämnat godkännande mer karaktär av framgångsfaktor?

Att tidigt under planeringsfas diskutera ovanstående, och identifiera vilka de olika intressenterna är
för att involvera väsentliga beslutsfattare, är mycket viktigt för att inte råka ut för tidsödande och i
värsta fall projekthindrande störningar under fortsatt planerings- eller i sämsta fall inledd testfas.
Samtidigt säkras att så många relevanta synpunkter som möjligt kan bli framförda och tillföras projektet – vilket kan vara av väsentligt värde för att den avsedda produkten eller tjänsten skall bli inte
bara så optimalt testad utan också utformad och fungerande som någonsin möjligt.

11.2 Hälso- och sjukvårdens organisation
Vad som skall testas och varför det skall testas är ju ofta de allra första frågorna att besvara.
När det sedan kommer till att diskutera och besvara när, hur, var och av vem något skall testas, samt
vilka som kan komma att påverkas, behöver kännedom finnas om sjukvårdens organisation och vem
som har ansvar för vad, på vilken nivå och på vilket sätt ansvaret utövas.
Detta gäller ”huvudprocessen” att planera, finansiera, prioritera, leverera och följa upp leveranserna
av hälso- och sjukvård.
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Men också ”stödprocesser” som planering, finansiering, prioritering, leverans och förvaltning av IKTsystem och tjänster.
Liksom ansvar för inköp och upphandlingar.
Kommunerna i Sverige ansvarar för omvårdnad och omsorg, men inte sjukvård.
Landstingen, eller i de fall landsting bildat regioner, ansvarar för den helt dominerande delen av
svensk sjukvård, inklusive den vård som bedrivs vid landets universitetssjukhus.
Statens har rollen av lagstiftare, normsättare och kvalitetskontrollant – men också pådrivare och
samordnare av utveckling.
Ur patientsynvinkel är det självfallet värdefullt om all solidariskt finansierad hälsovård, sjukvård och
omvårdnad uppfattas fungera integrerat, ”sömlöst” utan organisatoriska gränser som skapar hinder
av olika slag för leverans.

11.2.1 Utförare av hälso- och sjukvård
Inom landstingen finns en övergripande folkvald politisk ansvars- och beslutsnivå i form av landstings/regionfullmäktige och landstings/regionstyrelse. I Västra Götalandsregionen (VGR) dessutom
ett politiskt Hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) och ett Ägarutskott (ÄU). Dessutom finns ofta politiskt
tillsatta styrelser för de utförande enheterna, förvaltningarna såsom sjukhus och primärvård i landstingets/regionens egen ägo och drift. Till detta kommer att landstinget/regionen kan ha avtal med
privata utförare, som har sina egna beslutsorgan på styrelse- och verksamhetsledningsnivå beroende
bl.a. på organisationsform (aktiebolag, stiftelser etc.).
I de fall s.k. ”beställar-utförare”-modell tillämpas, vilket är fallet i VGR, finns dessutom en beställarfunktion med politiskt tillsatta hälso- och sjukvårdsnämnder (HSN). Dessas uppgift är att omsätta
befolkningsbehov inom eget geografiskt nämndområde till beställningar av sjukvård hos utförande
enheter i enlighet med av regionfullmäktige tilldelade, fr.a. skatteintäktsbaserade, budgetmedel. Det
praktiska genomförandet av beställningar och uppföljning av leveranser med avseende på volymer
och kvalitet handhas av tjänstemän vid hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK).
Sjukhus, eller grupperingar av sjukhus, bildar således förvaltningar och detsamma gäller primärvården. Förvaltningarnas uppgift är att leverera beställd sjukvård. Detsamma gäller privata utförare,
antingen inom ramen för vårdval i primärvården eller efter upphandling av annan vård, t.ex. ambulansalarmering och ambulanssjukvård, inkluderande drift av hela sjukhus (Lundby sjukhus i VGR, S:t
Görans sjukhus i Stockholm).
Ansvarig för en förvaltning är en förvaltningschef (sjukhusdirektör eller primärvårdsdirektör).
På nästa nivå kan finnas områdeschefer och vidare verksamhetschefer som är de direkt ansvariga för
den vård som ges. I de fall verksamhetschefer inte är läkare har verksamhetscheferna vanligen en
medicinskt ansvarig läkare som ansvarar för vårdens medicinska innehåll och kvalitet.
Därutöver har alla medarbetare med legitimationsyrken, såsom läkare och sjuksköterskor, ett eget
professionellt ansvar för den vård de ger eller är delaktiga i.

11.2.2 IT-organisation
Västra Götalandsregionen inför en ny styrmodell för IS/IT. Styrmodellen innefattar en ny systemförvaltningsmodell som bygger på PM3. Den går ut på att nuvarande system grupperas in i objekt utifrån
vilka typer av stöd de levererar till verksamheten.
Verksamheten är kravställare på IT-stöden och IT-organisationen (VGR-IT) är utförare. Därför finns
roller både på verksamhetssidan och IT-sidan i varje objekt. I Västra Götalandsregionen finns fem
objekt inom hälso- och sjukvårdsbranschen:


huvudprocess vård (journalsystem, dokumentation)
Sida 54 av 58

www.metis.nu

Metis
Innovation och utveckling av IKT och eHälsa inom prehospital akutsjukvård






vårdadministrativ process (vårdadministrativa system, verksamhetsnära uppföljning)
diagnostik och utredning (bild- och funktionsdiagnostik, lab)
ordination och förskrivning (IT-stöd för exv. läkemedel och hjälpmedel)
tandvård (samtliga IT-system inom tandvården)

På verksamhetssidan har varje objekt en Objektägare som leder objektet med hjälp av en Objektledare. Nästa led på verksamhetssidan är Objektspecialister med samordningsansvar. Objektägaren
ingår i branschledningen, som är det beslutande forumet för hela objektfamiljen; branschen hälsooch sjukvård.
Motsvarande roller finns även på den utförande IT-sidan.
Vid diskussioner och beslut om testning eller införande av nya metoder, processer och tekniker kan
således ett relativt stort antal formella och informella beslutsfattare behöva involveras. Verksamhetschefen för den eller de verksamhetsområden som främst berörs är den som vanligen har bäst
överblick och också den som lämpligen tidigt kontaktas och involveras.

11.2.3 Inköpsorganisation
På regional nivå finns vanligen en gemensam inköpsorganisation som av effektivitets- och kostnadsreduktionsskäl har som uppgift att koordinera och genomföra större inköp. Organisationen ansvarar
också för hela upphandlingsprocesser, vilket fordrar specifik kompetens och erfarenhet.
Inköpsorganisationen kan i sin tur vara organiserad på olika sätt så att såväl kunskap om de sjukvårdande enheternas behov och om tillgängliga eller kommande produkter och produktområden skall
kunna hållas aktuell.
Eftersom det rör sig om att använda allmänna medel gäller lagen om offentlig upphandling (LOU),
varför kunskap om dess innebörd är nödvändig.
Vid testning av produkter eller tjänster, som i ett senare skede kan bli föremål för upphandling, bör
inköpsorganisationen involveras för att undvika komplikationer längre fram.

11.3 Organisations- och beslutsnivåer på Europeisk/Nationell/Regional/Landsting/Förvaltning/Verksamhets
område
På europeisk nivå, inom ramen för Europeiska Unionen, kan för medlemsstaterna bindande beslut
fattas inom hälso- och sjukvårdsområdet – beslut som för att gälla i en medlemsstat måste inarbetas
i medlemsstatens egen lagstiftning. Hit hör t.ex. det europeiska medicintekniska direktivet
93/42/EEG, som trädde i kraft den 21 mars 2010, och innehåller ett förtydligande att regelverket
även omfattar så kallade fristående programvaror och att dessa kan vara medicintekniska produkter
(se Läkemedelsverkets hemsida http://www.lakemedelsverket.se/).
Det finns också europeiska organ som arbetar för standardisering vad gäller t.ex. gränssnitt, termer
och begrepp – i syfte att underlätta europeisk samverkan.
I Sverige är på nationell nivå Hälso- och sjukvårdslagen portallag för hälso- och sjukvården. På nationell nivå kan vidare myndigheter utfärda bindande föreskrifter och rekommendationer som hälsooch sjukvården har att rätta sig efter eller förhålla sig till. Sådana myndigheter är Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
När det gäller hantering av känsliga, personrelaterade data finns nationell lagstiftning (Patientdatalagen) att ta hänsyn till.
Inom IKT-området, med bäring på hälsovård, sjukvård och omvårdnad, finns en strävan mot nationell
standardisering av termer och begrepp. Vidare finns strävan mot ”teknisk” interoperabilitet mellan
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olika system – d.v.s. att olika system skall kunna ”tala med varandra” i syfte att öka systemsamverkan, systemintegration och obruten informationsöverföring i sammanhållna vårdkedjor. Målet är
bl.a. att data av betydelse i en vårdkedja, t.ex. namn, personnummer och kontaktdata avseende en
patient, bara skall behöva registreras en gång och därefter ”följa med” i den fortsatta processen.
Helst skall detta gälla alla data av betydelse, t.ex. registrerad överkänslighet mot läkemedel, betydelsefulla resultat av utförda diagnostiska undersökningar etc. Center för eHälsa i samverkan (CeHis) har
uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder.

11.4 Planering av testning
Om en produkt eller tjänst skall testas inom en sjukvårdande enhet måste relevanta beslutsfattare
och berörd personal involveras.
Detta gäller alltså såväl inom utförande enheter som ibland också vid beställande enheter och med
representanter för ”ägaren”.
Rör det sig om en produkt eller tjänst av IKT-typ måste också IT-organisationen och, om testningen
på kort eller lång sikt kan ha betydelse vid eventuell upphandling, också inköpsorganisationen involveras.
Det enklaste är vanligen att kontakta verksamhetschefen för den verksamhet där huvuddelen av
testningen skall ske, och med denna noga gå igenom vilka samband som finns och vilka övriga enheter och personer som behöver kontaktas och involveras.

Sida 56 av 58

www.metis.nu

Metis
Innovation och utveckling av IKT och eHälsa inom prehospital akutsjukvård

Bilagor
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Bilaga A – Lista över intressenter
I arbetet med Metis har följande organisationer medverkat i varierande omfattning:
Vårdgivare/offentliga organisationer
• VGR Hälso- & sjukvårds avdelningen
• VGR Reg. Utv.
• VGR PKMC
• VGR NU-sjukvården – ambulans
• VGR SKAS ambulanssjukvården
• VGR-IT
• VGR Primärvård
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset
− Ambulanssjukvården
− Akutmottagningen, Östra, Mölndal & Sahlgrenska
− BOIC
• Gothia Forum
• Fömed C (Försvarsmedicinskt centrum)
• Region Skåne – ambulanssjukvård
• Uppsala läns landsting – ambulanssjukvård
• Kronobergs läns landsting – akut och ambulanssjukvård
• SLL – Ambulanssjukvård/SPCA
Triple-helix organisationer
• MedTech West
• SAFER
• Lindholmen Science Park/TUCAP
Industri/företag
• SOS Alarm
• Medfield Diagnostics
• Domitor Consulting
• Weltgeist
• Ortivus
• SAAB
• InterSystems
• Siemens Healthcare
• Intel Sverige
• Caradigm
• Volvo Technology
• Falck
Akademi
• Chalmers
• Signaler & System
• Teknikens ekonomi & organisation
• Högskolan Borås
• Ingenjörshögskolan
• Inst. vårdvetenskap/PreHospen
• Linköpings Universitet - KMC
• Göteborgs Universitet/Handels – inst. Innovation & entreprenörskap
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