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Sammanfattning 

 
Den prehospitala vården är en viktig del av den svenska sjukvården, vårdprocessen innefattar all vård 

patient får utanför sjukhus. Den prehospitala vårdens kvalitet varierar hos olika landsting beroende på 

deras tekniska utrustningar och arbetsmetoder. Detta arbete utreder hur Region Kronoberg (RK) och 

Stockholms Läns Landsting (SLL) hanterar IT- och informationssäkerhet inom den prehospitala vården, 

då framförallt inom ambulanssjukvården. 
  
Arbetet har utförts via litteraturstudie kring lagar och riktlinjer som påverkar den prehospitala vården och 

sedan utfördes intervjuer för att finna hur RK och SLL hanterar patientjournaler.  
  
Arbetet visar att RK och SLL har jobbat olika länge med att digitalisera den prehospitala vårdprocessen, 

men att de idag använder lika säkra arbetsmetoder. Anledningen till detta är att bådas lösningar grundas i 

användandet av det säkra nätverket Sjunet. Vidare visade det sig att RK och SLL har olika 

grundförutsättningar för journalåtkomst. Avslutningsvis finner detta arbete inga säkerhetsrisker i 

anslutningen till de digitala journalsystemen, men att användandet av mobila enheter som lagrar journal 

utgör en säkerhetsrisk. 
  

  
Nyckelord: prehospital vård, överrapportering, IT-säkerhet, journal, Sjunet, ambulans, kommunikation 
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Abstract 

 
Prehospital care is an important part of the Swedish health system, the care process is dedicated to any 

kind of emergency out-of-hospital acute medical care. The quality of prehospital care varies between 

different counties, depending on their technical equipment and work methods. This essay investigates 

how Region Kronoberg (RK) and Stockholm’s County Council (SLL) have dealt with IT- and 

information security questions concerning prehospital care.  
  
The essay is conducted by collecting laws and guidelines related to IT-security. Interviews were later on 

conducted with intention to collect information about RK’s and SLL’s definition of accessibility and 

communication of patient journals 
  
This essay shows that RK and SLL begun digitizing their prehospital care at different times, but that they 

are as in now able to use equally safe methods for dealing with journals. The reason behind this is that 

they both root their solutions in the secluded network Sjunet. It is further concluded that SLL and RK 

have different prerequisites for journal access. Lastly, we could conclude that the greatest security risk is 

not associated with the connection between hardware, but rather misplacing any hardware containing 

delicate information. 
  

 
Keywords: Prehospital care, handover, IT security, journal, Sjunet, Ambulance, Communication   
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1 Introduktion 

 
I Sverige har alla människor rätt till god vård oavsett vilket landsting de bor i. Landstingen kan dela 

upp ansvaret för vården mellan olika vårdgivare, som i sin tur kan ansvara för ett eller flera sjukhus. 

När en förändring planeras, är det vårdgivarens ansvar att utvärdera om förändringen är utförbar inom 

vården utifrån den svenska lagen och utbildning som personalen kan behöva [1]. Vården består av 

olika vårdinsatser, en av dessa vårdinsatser är den prehospitala vården som innefattar den vård patient 

får utanför sjukhus [2]. Vid introduktion av ny teknik för kommunikation vid prehospital vård är det 

framförallt patientdatalagen (PDL) och personuppgiftslagen (PUL) som påverkar vårdgivarens 

besluttagande och det är “Inspektionen för vård och omsorg” (IVO) och Datainspektionen som 

inspekterar om lagarna följs [3].  
  
Syftet med PUL är att personuppgifter inte ska läcka till obehöriga. Ansvaret ligger hos 

personuppgiftsansvarige att eliminera sårbarhet inom organisationen, samt att teknik som används är 

tillräckligt säker för att skydda personuppgifter, PUL §31 [4]. Utöver PUL finns PDL som finns för att 

skydda personuppgifter inom hälso- och sjukvården. PDL är ett underlag för användandet av 

patientjournal, den definierar även att vård skall utföras med hög kvalitet, säkerhet och låg kostnad, 

kap 1 §1-2 [5]. 
  
År 2016 publicerade e-Hälsomyndigheten en rapport om prehospital akutsjukvård inom olika 

landsting i Sverige, denna rapport jämför bland annat landstingens arbetsmetoder och tekniska 

utrustningar. Den visade att Stockholms Läns Landsting (SLL) inte hade lika utvecklad prehospital 

vård som Region Kronoberg (RK). Vidare beskrivs bland annat att inom SLL utfördes 

ambulansrapportering med papper och penna, av den anledningen kunde inte sjukhuspersonal ta del av 

patientjournalen i realtid till skillnad från RK [6]. 

Däremot publicerades e-Hälsomyndighetens rapport innan SLL infört Framtida prehospital plattform 

(FRAPP), som är ett projekt med en helhetslösning för SLL:s prehospitala vård. FRAPP innefattar ny 

ambulansutrustning för bland annat journalsystem, EKG och digital journalöverföring [7].  

1.1 Mål 
Målet var att undersöka hur SLL och RK har tolkat lagar och bestämmelser kring IT- och 

informationssäkerhet för kommunikation mellan ambulans och akutmottagning.  

1.2 Avgränsningar  
Detta arbete är en nutidsanalys, därav jämförs endast RK och SLL system så som de ser ut idag och 

inte deras framtidsplaner.  Avgränsningar har gjorts för att finna gemensamt underlag för att se 

potentiella skillnader i tolkning av lagen i SLL och RK:s respektive prehospitala system. 

Bland annat tittar detta arbete framförallt på hur Patientdatalagen och Personuppgiftslagen påverkar 

kommunikationen inom den prehospitala vården, utifrån rekommendation av Eva Fellenius, 

projektansvarig för FRAPP. Samt avgränsas den prehospitala vården i detta arbete till vårdinsatser 

inom ambulanssjukvård, från samtal till SOS Alarm till att ambulansjournal är avklarad och patient 

befinner sig på akutmottagning. Kommunikationen vid ambulansvård undersöks utifrån de IT-

säkerhetskrav som ställs på enheter som används för att skriva och ta emot journal, samt de 

ombyggnationer som gjorts av infrastrukturen för att stödja SLL och RK:s digitala system. 
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2 Bakgrund 

 
Detta arbete utgår från en rapport “E-hälsa inom ambulanssjukvården”, (författare Veronica 

Lindström, publicerades den 11 oktober 2016) skriven på direktiv av E-hälsomyndigheten, som är en 

myndighet som jobbar för bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg [6]. De samordnade 

denna rapport i syfte att kartlägga kvaliteten av olika landstings ambulanssjukvård. Rapporten 

använder sig av ett betygsindex som går mellan 1-420. Skalan grundas i tillgången till och 

användandet av e-hälsa. E-hälsa omfattar i sin tur användandet av informations- och 

kommunikationsteknologi från kallning på ambulans, till att patienten är på akutmottagning. I 

rapporten fick RK 341 poäng, vilket var bäst av de deltagande landstingen, medan SLL fick 58 poäng 

vilket var den lägsta poängen hos alla deltagande [6]. 
 
E-hälsomyndigheten publicerade sin rapport innan SLL introducerade projektet FRAPP. Detta projekt 

har i syfte att införa ny IT-utrustning i alla ambulanser och akutmottagningar inom Stockholms län. I 

början av år 2017 hade SLL med FRAPP introducerat bland annat datorer med gps funktion, ny ekg 

utrustning och en enhet för journalhantering på alla ambulanser inom Stockholms län. Journalenheten 

är av speciellt intresse för detta arbete, då den både möjliggör skrivandet av journal och läsandet av 

journaler på NPÖ. Denna enhet heter Amphi Mobile och är grundstenen för FRAPP:s arbetsmetod. [7] 
 
Ett grundläggande krav på enheter som används för kommunikation mellan ambulans och 

akutmottagning är skyddandet av patientjournal. Därför finns det flera lagar för att skydda individens 

integritet som alla sjukvårdsgivare måste följa och införskaffa enheter som kan säkerställa att 

information skyddas [5]. Enligt Eva Fellenius, projektansvarig för FRAPP, finns det ingen egen 

lagföring för prehospital vård utan bestämmelser kommer framförallt från PDL och PUL [se bilaga 1]. 

2.1 Patientdatalagen 
PDL anger bland annat att endast vårdpersonal som är delaktiga i patientens vårdprocess får ta del av 

patientjournalen, PDL kap 4 §1. Utifrån denna lag är det viktigt att vårdpersonalens identitet samt 

tidpunkt för patientjournal åtkomst är känd [5].  

Vårdpersonal hos en vårdgivare får endast genom patientsamtycke ta del av journalen som ägs av 

annan vårdgivare, PDL kap 6 §3. Samt anger PDL att patient har rätt att spärra sin journal för andra 

vårdenheter eller andra vårdgivare som inte deltar i patientens vårdprocess, PDL kap 4 §4. Spärr får 

hävas endast om patienten ger samtycke eller ifall patientsamtycke inte kan införskaffas och 

informationen bedöms vara livsnödvändig för patientvård, PDL kap 4 §5 [5]. 

2.2 Personuppgiftslagen  
Eftersom personuppgifter används inom vården, blir vårdgivare enligt PUL personuppgiftsansvarig 

och måste hålla dem säkra. PUL kräver att personuppgiftsansvarig kontinuerligt arbetar med att 

minska antalet möjliga säkerhetsrisker [4].  

2.3 Säkerhetsaspekter 
Datainspektionen är en myndighet som, förutom att inspektera säkerheten hos verksamheter, även 

publicerar riktlinjer rörande säkerhet som personuppgiftsansvarige kan ha nytta av vid kontroll av 

säkerhetsrisker inom arbetsplatsen. Dessa riktlinjer anger bland annat att utrustning som hanterar 

överföring av personuppgifter och är ansluten till ett nätverk, måste ha någon form av kryptering för 

att skydda datan mot obehörig trafik. Att kryptera data innebär att formatera data utifrån en komplex 

algoritm som ändrar datans innehåll så den blir oläsbar. För att läsa den krypterade datan, dekryptera, 

krävs en kryptonyckel. Tillgång till kryptonyckel i ett system kan fås via auktorisering via exempelvis 

kort eller kod [8].  
  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har grundat företaget Inera vars huvuduppgift är att 

digitalisera vården [9]. Ett av deras projekt har varit skapandet av Nationell Patientöversikt (NPÖ). 

NPÖ gör det möjligt för vårdgivare att dela journaler via Sjunet. Sjunet är ett slutet nätverk och för att 
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komma åt NPÖ på nätverket, krävs strikt auktorisering med personligt kort och kod [10]. Sjunet finns 

tillgängligt för offentliga och privata aktörer inom vården. För att ansluta ett sjukhus till Sjunet måste 

en kabel dras mellan brukare och Sjunet-server, uppkopplingen kan inte göras över offentligt internet. 

På vårdplatsens privata nätverk måste anslutningskanaler delas upp så att det inte finns någon koppling 

mellan datorer som är anslutna till Sjunet och internet [11]. Detta görs för att infekterad dator inte ska 

smitta någon dator inom Sjunet nätverket [12].  
  
När privatpersoner lagrar information på internet används ofta molntjänst. Leverantören av molntjänst 

sparar data på sina servrar. Om personuppgiftsansvarige inom vården använder sig av molntjänst, ska 

den se till att personuppgifter inte läcker till obehöriga eller används för annat ändamål än vård av 

patient [13]. Å andra sidan, vid användning av mobila enheter inom vården, får informationen inte 

lagras på molntjänst [14]. 
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3 Metod 
 

Arbetet inleddes med litteraturstudie inriktad på lagar och riktlinjer rörande IT-säkerhet vid 

kommunikation mellan ambulans och akutmottagning, endast paragrafer som ansågs ha betydelse för 

arbetet skrevs ner. Därefter intervjuades projektansvariga inom SLL och IT-ansvarig inom RK i syfte 

att samla information om deras informationstillgänglighet och kommunikationssättet.  
  
Intervjun rörande SLL var med FRAPPs projektledare Eva Fellenius och biträdande projektledare 

Torkel Kanfjäll. I intervjun gav Fellenius och Kanfjäll en bakgrundsbeskrivning till FRAPP och 

avslutade med att svara på några frågor rörande FRAPP, exempelvis: 
• Finns det patientjournal som inte får kommuniceras mellan ambulans och akutmottagning? I 

så fall, vilka och varför? 

• Var ligger servrarna? 

• Tror ni att andra landsting kommer att använda sig av FRAPP? 

  
Andra intervjun med Richard Andersson, IT-ansvarig på RK, genomfördes via telefon, då svarade han 

direkt på bland annat dessa frågor: 
• Hur ser ert prehospitala journalsystem ut i dagsläget?  

• Hur tror du att ni lyckats bli bäst i Sverige?  

• Tycker du att det finns tydliga lagar för den prehospitala sjukvården idag?  

• Vilka fördelar/nackdelar finns med ert system tror du? 

  
Efter att ha analyserat svaren från respektive intervju, ställdes följdfrågor till både Fellenius och 

Andersson via mejl. 
Frågorna som ställdes till Fellenius var: 

• Sparas journalen också i amPHI-enheten eller endast på FRAPP-servern?  

• Vem äger informationen när den ligger på FRAPP-servern? (Vid eventuell hackerattack, vem 

har ansvaret, leverantören eller vårdgivaren?)  

• Kan man med hjälp av FRAPP-metoden komma åt NPÖ från ambulansen? (I så fall. Kommer 

denna information in på amPHI-enheten eller finns det ännu en dator som hanterar information 

från NPÖ?)  

Frågorna som ställdes till Andersson var: 
• Är det två separata datorer i ambulansen, en för åtkomst till Cambio Cosmic och en för 

Mobimed? 

• Används Sjunet för all transport av journaldata mellan ambulans och sjukhus? 

• Sparas någonting som skrivits i ambulansens dator med tillgång till Mobimed, eller hamnar 

allt på Mobimeds externa server? 

• Får man ta med sig ambulans-dator till patient? 
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4 Resultat 
 

Resultatet bygger på informationen från intervju med ansvariga inom SLL och RK. Intervju angående 

SLL:s projekt FRAPP var med Eva Fellenius och Torkel Kanfjäll, FRAPP-projektansvariga, intervjun 

finns nedskriven i bilaga 1. Andra intervjun var med Richard Andersson som är IT-ansvarig inom RK 

och har varit delaktig i uppbyggandet av de system RK använder för journalhantering, intervjun 

genomfördes via telefon och finns i nedskriven i bilaga 2. 
  

 

Införande av digital prehospital vård 

SLL (Möte, Fellenius E. & Kanfjäll T.,  

14 mars 2017) [se bilaga 1] 
RK (Telefonsamtal, Andersson R., 5 april 2017) 

[se bilaga 2] 
- År 2012 började arbetet med att ta fram 

FRAPP som var tänkt att bli en 

helhetslösning för prehospitala vården. 
- År 2016 infördes journalsystemet amPHI 

mobile som består av ambulansjournal, 

beslutsstöd och säker autentisering, 

EKG/monitorering.  

- Sedan år 2008 har digitalisering av 

journalsystemet stegvis införts i den prehospitala 

vården. 
- År 2010 togs Mobimed fram och den ger 

möjlighet för säker digital journalöverföring, 

beslutstöd och möjligheten att förbereda inför 

patientmottagning på akutmottagning. 

 

 

Kommunikation av information 

  SLL (Möte, Fellenius E. & 

Kanfjäll T., 14 mars 2017)  

[se bilaga 1] 

RK (Telefonsamtal, Andersson R.,  

5 april 2017) [se bilaga 2] 

Ambulansenheter  
  

  

- En amPHI-enhet används för både 

skrivande av ambulansjournal och 

åtkomsten av tidigare patientjournal. 

I ambulansen finns två datorer: 
- Den ena datorn ger åtkomst till 

patientjournaler i sjukhusets egna 

journalsystem Cambio Cosmic 

genom fjärråtkomst. 
- I andra datorn skrivs 

ambulansjournal via mjukvaran 

Mobimed.  
Enheternas 

uppkoppling  
- AmPHI-enhet är kopplad via WiFi 

till en kommunikationshub i 

ambulans.  
- Kommunikationshuben är kopplad 

till FRAPP-servern via mobilt 

nätverk (2,3,4G). 
- FRAPP-servern är kopplad via 

Sjunet till sjukhusets arbetsstationer. 
- Journal skickas automatiskt vid 

koppling till FRAPP-servern. 

- Datorn med tillgång till Cambio 

Cosmic är uppkopplad till 

sjukhusenhet via mobilt nätverk.  
- Datorn, med tillgång till Mobimed, 

är uppkopplad till Mobimed-server 

via krypterad signal över mobilt 

nätverk (2,3,4G) till mobilmast och 

därefter in i Sjunet. 
- Mobimed-server är kopplad via 

Sjunet till sjukhusets arbetsstationer. 
- Journalen skickas från datorn med 

tillgång till Mobimed till Mobimed-

server så länge det finns uppkoppling. 

Auktorisering typ - Auktorisering med kort och 

personlig kod.  
- Journalåtkomst sker via webbläsare 

på datorer som är kopplad till 

FRAPP-server. 

- För åtkomst till journaler i 

Mobimed krävs specifika 

fjärrstyrning stationer och personliga 

inlogg. 
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Lagring av 

journal 
- AmPHI lösningen bygger på 

användandet av webbgränssnitt, som 

gör att patientjournal endast visas 

hos mottagaren utan att sparas. 
- Journal sparas på amPHI-enheten 

ifall anslutningen till det mobila 

nätverket avbryts och överförs 

automatiskt när kontakt åter har 

etablerats. 

- Journalen sparas lokalt på datorn 

med tillgång till Mobimed och 

journalen raderas genast efter att den 

är signerad och utskriven. 
- Med hjälp av fjärrstyrningsstationer 

kan akutvårdspersonal läsa 

ambulansjournaler som finns i datorn 

med tillgång till Mobimed. 

Mobila enheter - AmPHI-enheten är mobil enhet, 

den kan tas med hem till patienten 

för att skriva journal på plats.  

- Datorn med tillgång till Cambio 

Cosmic är en laptop och tas inte med 

utanför ambulansen.  
- Datorn med tillgång till Mobimed är 

en mobil enhet. Den tas med hem till 

patienten för att skriva journal på 

plats.  
Kommunikations 

ansvar 
- SLL har lagt över ansvaret för 

underhållet av FRAPP:s servrar och 

anslutningar till Sjunet på SLL IT, 

som är en del av landstinget  

- RK valt att anlita företaget 

AddSecure som krypterar signal som 

krävs för inträde i Sjunet. Det är RK:s 

ansvar att se till att AddSecure jobbar 

rätt. 

 

 
Informationstillgänglighet  

  SLL (Möte, Fellenius E. & Kanfjäll T.,  

14 mars 2017) [se bilaga 1] 
RK (Telefonsamtal, Andersson R., 

5 april 2017) [se bilaga 2] 
Patientens 

samtycke 
- SLL har flera vårdgivare och därför 

använder de sig av NPÖ som kräver 

patientsamtycke för tillgång till journal. 

Endast i en kritisk situation och när 

patientsamtycke inte kan införskaffas, har 

både ambulans- och sjukhuspersonal rätt att 

öppna journal utan samtycke. 

- Ansvariga för prehospitala 

sjukvården anser att patientens samtal 

till SOS Alarm är ekvivalent med att 

de har givit samtycke för 

journalåtkomst i Cambio Cosmic och 

Mobimed. 
Alltså ambulanspersonalen kan 

komma åt journalen när de är på väg 

till patienten. Detta för att journalerna 

härifrån kommer från en och samma 

huvudman (vårdgivare). 
- Vid vård av patienter från en annan 

vårdgivare, till exempel från SLL, 

använder RK sig av NPÖ och då 

införskaffar patientsamtycke genom 

att fråga patient vid vårdtillfälle. 
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5 Diskussion 
 

RK:s metod att digitalisera den prehospitala vården i små steg har gjort det möjligt för dem att införa 

digitala verktyg tidigare än SLL, det var den tidiga digitaliseringen som gav RK högre betyg än SLL i 

e-Hälsomyndighetens rapport. Digitalisering är något som både SLL och RK håller med om att den 

har lett till att patienter får högre vårdkvalitet.  
  
SLL:s journalsystem är bättre än RK:s journalsystem utifrån en teknisk synpunkt, eftersom SLL endast 

behöver en enhet för att hantera journaler till skillnad från RK som är beroende av två enheter för att 

kunna skriva journal och läsa tidigare journal. Fördelen är att FRAPP:s ambulanspersonal kan komma 

åt sjukhusets patientjournal när de är hos patienten, detta underlättar deras jobb.  
  
RK och SLL har olika tolkningar kring patientens samtycke. RK kan komma åt journal från Cambio 

Cosmic i förväg, detta arbetssätt bygger på tolkning av PDL kap 6 §3 där det står skrivet:  

”För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet 

med sammanhållen journalföring ...  krävs att… patienten samtycker till det.” [5] (Svensk 

författningssamling 2008:355). Det står inte direkt att deras arbetsmetod är tillåten, men eftersom RK 

endast har en vårdgivare (huvudman) bryter de därav inte mot PDL. RK kan komma åt journalen på 

detta sätt så länge patientjournalen inte är spärrad enligt PDL kap 4 §4. Denna typ av samtycke kan 

resultera i något positivt, då vårdpersonal har möjligheten att väl förbereda sig inför patientmötet och 

därigenom ge bättre vård som gynnar patienten. Metoden innebär dessvärre en risk för kränkning av 

patientens integritet då patienten inte blir tillfrågad. Till skillnad från SLL som använder sig av NPÖ, 

där risken försvinner i och med att individen ger sitt samtycke. 
  
Principer för tillgång till patientjournaler via NPÖ bygger på PDL, kap 4 §5 & kap 6 §3, därför spärras 

journalen automatiskt och endast via patientsamtycke får den öppnas. NPÖ kan vara livsavgörande vid 

ambulanssjukvård av patient från annan vårdgivare, då journalen kan beskriva livshotande 

problematik. Med NPÖ säkerställs informationstillgänglighet, så att patient får rätt vård snabbare även 

om den befinner sig hos en annan vårdgivare. Däremot gynnar inte arbetsmetoden patienten eftersom 

ambulanspersonalen inte har möjlighet att förbereda sig, såsom i RK där ambulanspersonalen har 

möjlighet att läsa patientens tidigare journaler i ambulansen. Men väl framme på plats är det alltid 

möjligt att öppna journalen vid en krissituation även om patientsamtycke inte kan införskaffas enligt, 

PDL kap 6, 5§.  
  
All patientinformation är sekretessbelagd för att skydda individens integritet, därför har både SLL och 

RK strävat efter att lagra all sin patientinformation på servrar kopplade i Sjunet. Åtkomsten till NPÖ 

på Sjunet har liknande funktioner som en molntjänst på internet. Men NPÖ är inte en molntjänst för att 

Sjunet skiljer sig principiellt från internet, eftersom en mindre skara människor är uppkopplade på 

nätverket och att Sjunets användare är vårdgivare. När detta kombineras med att alla enheter i Sjunet 

är direkt kopplade utan användandet av internet, fås ett nätverk som är oerhört resistent mot 

dataintrång. Därav klassificeras Sjunet som ett säkert nätverk och därför används nätverket inom 

vården och på grund av detta bidrar inte uppkopplingen till någon större säkerhetsrisk.  
  
Journal sparas i ambulansenheterna för att undvika att information försvinner ifall koppling mellan 

ambulans och sjukhus skulle brytas. Men det finns säkerhetsrisk med att spara journalen i mobila 

ambulansenheten. Skulle enheten hamna hos obehörig finns det endast en barriär kvar för att skydda 

patientjournalen, det är enhetens inloggningssätt. Inloggningssättet skiljer sig i vissa fall från varandra. 

För dator med Cambio Cosmic- och amPHI-enhet sker auktorisering med personligt kort och kod för 

att kunna nå NPÖ, medan dator med Mobimed endast kräver auktorisering med personlig kod. Detta 

gör Mobimed-enheten den mest sårbara av de tre datorerna.  
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6 Slutsats 

 
Vi kan från rapporten dra slutsatsen att både RK och SLL använder säkra former av kommunikation 

inom respektives ambulanssjukvård. Utifrån att jämföra RK och SLL arbetssätt med lagen, råder det 

ingen tvivel kring att båda vårdgivarna följer lagen, men vi kan se att lagen, specifikt PDL kap 6 § 3, 

tillåter RK mer friheten då de endast har en vårdgivare. 

 

Vi anser att RK:s arbetssätt att läsa journal på väg till patient bör vara standard för alla landsting i 

Sverige, för att uppnå detta krävs det antagligen att PDL kap 6 §3 ändras så att andra vårdgivare kan 

läsa journalen utan samtycke, eller att samtycke kan anskaffas i förväg, exempelvis tillgodoräkna 

samtal till SOS Alarm som samtycke. 

 

Ett förslag till fördjupning är att se hur svensk lagstiftning rörande kommunikation inom vård kommer 

påverkas av EU direktiv. Under arbetets gång har vi stött på ett sådant direktiv som skulle kunna 

komma att påverka. Direktivet som träder i kraft maj 2018 kallas ”Dataskyddsreformen” och från vad 

vi har förstått kommer denna reform påverka alla aktörer som sparar data om individer, däribland 

Sveriges alla vårdgivare.  
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Bilaga 1: : Möte, FRAPP 
  
Plats: Landstingshuset, Stockholm. 
Närvarande: 

• Eva Fellenius, Projektledare 

• Torkel Kanfjäll, Biträdande Projektledare 

• Amani Farhan, Intressenter  

• Jonathan Kardelind, Intressenter  

Datum: 14 mars 2017 
  
EVA: FRAPP projektet startade i 2012 och nu är den införts i hela ambulanssjukvården och alla 

akutsjukhus (7st) i Stockholms landstinget. Akutsjukhus består av 10 akutmottagningar, psykiatrisk 

akutmottagning och alla HIA som i sin tur består av 5 hjärtintensivavdelning i Stockholm men även i 

Norrtälje och Södertälje.  
Ambulanssjukvården har nästan 77 ordinarie ambulanser i Stockholm, FRAPP har installerat i 109 

fortum inklusive helikopter.  
Vilka står för ambulansen? FRAPP är helhetslösningen som ägs av Landstinget som består av flera 

delar men den används av flera vårdgivare. Egentligen det är fem vårdgivare SLL, 3 ambulans 

vårdgivare och helikopter.  

Torkel: FRAPP är helhetslösning och inte bara ambulansjournal, helhetsleverantör är CSC, de har 

underleverantörer som levererar delar av FRAPP systemet. I främre delen av ambulansen finns 

kartstöd och i bakre datorn finns amPHI mobile med journalsystemet samt EKG utrustning. 
I sjukhuset finns det fil med inkommande ärende, där sjukhuspersonalens kan komma åt journalen. 

Samtyckesfrågan hanteras med låssystem patienten måste ge sitt samtycke innan man kan komma åt 

journalen.  
PoD skickar ärende via rakel till ett RAKEL-modem i ambulansen, därifrån går det seriell-kabel till 

främre datorn, sen går det via det inbyggda trådlösa WiFi till bakre datorn. Främre datorn består av 

“Saab Safe” där det finns status hantering, navigation och sjukvårdsledning. I bakre datorn finns det 

amPHI mobile och corpuls, amPHI mobile består av ambulansjournal, beslutsstöd och säker 

autentisering medan corpuls består av EKG/monitorering.  
  
Användandet av EKG data går inte parallellt med alla andra system i Sverige. Kardiologi-kedjan är 

mest framgångsrik i landet, men vi vill öppna åt andra specialiteter eftersom EKG patienten alltid 

ligger i fokus. Det finns inlåsningseffekter om man väljer ett visst EKG-märken fabrikat eftersom man 

blir beroende av dess webbgränssnitt för att välja se EKGet på mottagningen. Därför vi vill ha ett 

system som är oberoende av vilket EKG vi väljer, så teoretisk kan vi byta ut det K-pulsen mot ett 

annat EKG apparat så kommer EKGet fortfarande visas samma i journalen. I detta fall nöjer vi inte oss 

med bara användning av webbgränssnittet utan vi vill hitta en säker kommunikation utan att dobbel 

lagra information, därför valde man att jobba med kopplingen emot regionala tjänsteplattform. 

Eva: Nationellt patientöversikt är ett tjänstekontrakt som gör journalinformation tillgängliga och 

läsbara. Journalsystem tas emot via takecare eller candi cosmic som också jobbar med tjänstekontrakt i 

det fallet är det vi som producerar och takecare/candi cosmi konsumerar journaler. I FRAPP kommer 

vi konsumera information på samma sätt, vi kommer kunna se information i takecare, informationen 

kommer inte flyttas över vårdpersonalen kommer bara se information och finns i ambulansen.  

Torkel: I nationell tjänsteplattform finns det möjlighet att spärra, samtycka, följer man de varje 

journalsystem måste följa de specifikationerna, gör man det så får man godkännande från Inera.  
Så har vi gjort i Stockholm än idag, antingen man fyller i pappersform och lämnar det i sjukhus eller vi 

har dokumenterat i datorn och skrivit ut papper sedan lämnar man in den i sjukhuset och vidare så 

skannas det i datorn.   
Målet är att skriva en patientjournal och skickas via kommunikationshub (WiFi 2G,3G,4G) till 

sjukhusjournal. Ett problem kan uppstå eftersom det finns olika journalsystem som ska ta emot 

informationen (varje landsting har annan journalsystem). Eftersom det finns reglering kring att de 
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skickade filerna det ska vara spårbara medan nackdelen med denna metod är att det skickade 

information försvinner helt.  
FRAPP lösning och webbgränssnittet bygger på att informationen visas hos mottagaren men de kan 

varken spara eller redigera. När mottagaren stänger ner journalen, försvinner det helt hos mottagaren. 

På detta sätt kan man ha koll på vem som äger informationen. 
Att jobba med tjänstekontrakt innebär det: 

• Producerande tjänstekontrakt behövs för att kunna tillgängliggöra sin egen information i andra 

system. 

• Man måste skapa konsument tjänstekontrakt för att kunna ta del av andras information. Det 

finns omfattande regelverk som skapat från stora sjukhuset. Prehospitala sjukvården ställer 

andra krav på systemet.  

• När man delar information så ska man vara överens om vad informationen betyder ex om det 

är övre- eller undertrycket.  

• Tolkning av PDL (patientdatalagen), sker för varje landsting själv.  

• Infrastrukturen är viktigt eftersom det är så komplext system, ex när man handlar 

behörigheten. 

Att använda konsumerade tjänstekontrakt, innebär att man kan få nytta av informationen t.ex..  man 

kan se vilka läkemedel patienten har hämtat. 

För att få titta på patientens tidigare journal, måste patienten samtycka. I systemet finns det två val för 

samtycket den ena är att ambulanspersonalen får se journalen och den andra är att patienten samtycker 

i förväg att sjukhuspersonalen kan också se journalen. Det går inte att säga nej i akuta situationer, utan 

patienten kan senare spärra det. Om det är kritisk situationen och det finns inget samtycke från 

patienten att öppna journalen, har sjukhuset rätt att öppna journalen enligt lag. 

Figur 2: Samtyckets fönstret  

Amani: Har ni haft några hinder som ni kanske gick i lås på och var tvungna att jobba runt?  
Eva: När det gäller patientdatalagen och hur den kan tolkas, vilka krav vi skulle skriva i vår 

specifikation. Det första ville vi ha med oss medicinteknisk kompetens så man fick med rätt krav 

ställts från ett medicinteknisk synsätt. Det andra är hur gör vi för att får till det att bli säkert utifrån 

patientperspektiv, det var inte lätt att tolka lagen. Det var där vi kände att lagen är skriven för den 

sluten vårdsituationen eller situationer där man beställer tid på vårdcentral eller när vårdpersonalen 

fyller patients information såsom remisser. Vi har upptäckt att de inte har tittat på prehospitala 

sjukvård. Jag tänker på Patrik Sundström som tar upp Frapp som exempel på att man i lagstiftning inte 

har väckt in patientperspektivet, vad som händer när man tex har olika vårdgivare och hur man hittar 

bra tillgänglighet av information. 
  
Jonathan: PUL och patientdatalagen verkar vara fyrkantiga. 
Torkel: Patientdatalagen är skriven för patienten och inte emot patienten.  
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Eva: Vi är många som är olika som personer, vissa är mer konsekvensetiska. Jag tror inte det gynnar 

patienten i det fallet, jag tror inte att vi kan kalla det som vi slarvat eller försökt förenkla utan vi har 

pragmatisk syn som ska vara säker men man måste våga lite. 
  
Jonathan: Du sa något intressant som jag tänkte på, att patienten har större roll över valet av vilken 

information får delas på sjukhuset. Man kan göra det ännu striktare om vad som kan delas ut på endast 

sjukhuset. 
  
Eva: Ja sedan är det så här att utifrån patientdatalagen, hade jag sett fram emot att den revidering som 

gjordes av lagen och det var det samma som träffade Patrik Sundström, vi vill ha ändring av synen på 

hanteringen av sjukvårdsgivare begreppet. Alltså, för det är en sak som står i lagen och så gör vi våra 

tolkningar, idag är det så strikt vårdgivare på den utförande nivå, men landstinget är också vårdgivare 

(Torkel: vi har 600 olika vårdgivare i Sverige), och om det fanns lagstiftningen så behövde vi inte ha 

det i vår ambulans vårdgivare utan man kunde haft det på SLL nivå. Med de avtal som landstinget hari 

med olika vårdgivare så lever de upp de regler alltså man lyfter upp den en nivå, men den ändringen är 

inte tagen.  

  
Om vi nu kollar på andra landsting, enligt min personliga tolkning så tror jag att Kronoberg har lite 

enklare som endast har en vårdgivare i sitt landsting och de har dessutom inte så många privata 

vårdgivare. Medan vi har väldigt många vårdgivare i Stockholm landsting, gynnar det patienten i det 

fallet om inte lagstiftningen stöder att man ser processen här.  
  
Torkel: Vi vill utveckla så att vi kan hantera många olika parter men det måste vara rimligt. Eva: Jag 

säger inte att man ska ha endast en vårdgivare i ett landsting för det tror jag inte på, utan det ska finnas 

lagstiftning som stöder det här. Även om man har flera vårdgivare så skulle patienten få rätt 

omhändertagande.  
  
Amani: Finns det patientdata som inte får kommuniceras mellan ambulans och akutmottagning 

ex. vid hjärtinfarkt eller stroke? Isåfall vilka är det och varför får det inte skickas? 
Torkel: Nej antingen man får skicka journal eller inte. Men innan FRAPP så kunde vi skicka EKGet 

till mottagande sjukhuset bara om de hade Ortivus, i ambulansen finns det Ortivus EKG och det krävs 

Ortivus mottagare och en dator. Men så är det inte nu, nu kan alla ta en del av EKG och journalen som 

är i ett paket.  
  
Eva: Man måste komma ihåg att vi är inne i projektet fortfarande och den är här helhetslösningen, man 

måste vara medveten om effekter som måste åtgärdas och vi jobbar hela tiden med det. Sedan finns det 

funktionalitet som inte har kommit fram än, för att den här med vårdprocesser, ni nämner hjärtinfarkt 

och stroke, alltså hur riggar vi vårdprocessen som fungerar i systemet, det är teknisk fråga men vårt 

processerna kommer inte komma tillstånd i FRAPP systemet om inte verksamheten ger chans, det går 

alltid från verksamhetens perspektiv. Om vi vill starta vårdprocess för höfter och EKGet är viktig del 

här då är det viktigt att vi kan öppna upp så EKGet inte bara syns i HIA och kardiologen. Alltså vi ska 

öppna upp informationen så att patienten får bra omhändertagande i sjukhuset. 
  

  
Jonathan: Finns det information som inte får skrivas i journal överhuvudtaget? 
Torkel: Jo det får vara bara en patient i taget, alltså en patient en journal. Sedan finns det reglering 

kring att det ska vara läslig t.ex. man får inte använda krångliga ord. 
  
Amani: Blev det bättre arbetssituation för personalen? 
Eva: vi hade efterhört vilka behov verksamheten har, vi först se till att vi paketerar det i den 

upphandlingen och tekniska lösningen. Men vi har inte i projektet uppdraget att ändra arbetssätt.  
Torkel: det finns ganska tydligt svar, de tillfällen innan alla bilar blev installerade och när personalen 

fick sätta sig i ambulansen med den gamla modellen utan FRAPP, så var de inte glada. Det finns 

effekter men generellt sätt så är det positiv, vi har en lista som ska göras för det ska bli toppen. 
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Eva: sen kan jag tänka ibland om det finns komplexitet som stör ibland i vardag, hur var det nu hur 

hittar jag det här fönstret. Jag tycker man ska ha respekt för det. FRAPP måste ta lite tid tills 

personalen är bekväma med att använda den. 
  
Jonathan: Hur såg planeringsmötet ut vid planerandet av FRAPP? 
Eva vi har haft 30 styrgruppsmöten som normalt är det 10, över 100 möten på vår projektledning som 

är installations möten. Vi har haft förarbete, upphandlingsarbete, och nu är vi i införande faset. 
  
Torkel: det som gjorde inför kravställande för första är gruppintervju med mottagaren och de som är 

intresserade av kommunikationssystemet. Sedan var det upphandling i konkurrens enlig dialog, vi bjöd 

alltså in leverantörer tillsammans med de som skapat kravinspecifikation och vi hade dialog med 

leverantörer kring det vi vill ha. Det fanns ingenting ute på marknaden som liknade det vi ville ha. 
  
Eva: Man måste komma ihåg att vi har inte jobbar isolerat utan det finns ett politiskt beslut i 

Stockholm läns landsting som heter “Framtidens hälsa sjukvård”. Där finns en massa saker man vill 

uppnå med “Framtidens häls” och det är politiskt beslut. FRAPP är ett försök att stödja tankar för hur 

det ska vara 2020-25. Det var tanken, iden var inte att jobba isolerat för att hitta ett nytt journalsystem 

för ambulans och sjukhus, för då hade vi bara kunnat gå ut på marknaden och köpa ett. Utan försöka 

hitta något som är säkert men ändå har möjlighet till utbytbarhet och hållbarhet. 
  
Eva: Vi har försökt ha en systemsyn, här är Stockholm län landsting, vad behöver vi här och hur får vi 

det att hänga ihop. Inte lätt. 
  
Jonathan: Var ligger servrarna? 
Servrar för FRAPP ligger inte på sjukhus. Ligger hos SLL IT och ägs av SLL. 
Torkel: FRAPP namnet kommer hållas. Idéen är att alltid ligga i framkant.  
EVA: FRAPP har även lyckats bra med marknadsföringen. 
Hur har man med det Medicintekniska perspektivet i prehospital medicin (finns inte idag). 

Regelmässigt och annat (tillhör övre). 
FRAPP ger möjlighet för akutpersonal att förbereda sig, även att se allergier, medicinering. Ringe 

vårdstöd, svarar på lista med ja/nej, ger snabbare mer precis vård. Iden är också att kunna boka tid hos 

läkare enkelt. Denna läkare ska i nästa tur kunna se journalen patienten har, som då ska ses via 

FRAPP. Allt finns idag förutom tidsbokning mekanismen. 
Utmaningen för landstinget är att bygga en säker infrastruktur som klarar att ta emot all information. 

Säker tillgänglighet. 
Kan inte applicera FRAPP direkt på ett annat landsting, det kräver att varje landsting går igenom om 

landstinget kan hålla de standarder som finns med det nya systemet. FRAPP utarbetat från nationella 

standarder. 
Samt kan det vara så att landsting redan har löst vissa av sakerna FRAPP kommer med på andra sätt 

(CORPULS navigation). CSC ska kunna sälja paketet till vilket landsting som helst. 
Eva: Lösningen ska inte göra en för beroende av en leverantör. Kunder måste ställa högre krav, 

standarder och öppna gränssnitt.  
  
Amani: Tror ni andra landsting kommer använda sig av FRAPP? 
Eva: Ja, det tror jag. Absolut, däremot kanske de inte behöver alla delarna. Journalsystemet kommer 

nog bli intressant. Används endast i Stockholm just nu. Örebro valde Ortivus.  
Torkel: Vi är i införandefas ännu. väntar på rapport om bara tydliga data om patientnytta (bokningar 

osv). Inte riktigt framme än. 
  
Amani: Har ni börjat bedöma användandet av FRAPP, dess utfall? 
Eva: Inte strukturerat. 
  
Amani: Några nackdelar? 
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Torkel: Veronica Lindström jobbar just nu på det. Men inget konkret än. 
Eva: Hon gör den utifrån en forskningsnivå. Vi har inte bestämt oss hur vi ska jobba med statistiken. 

Måste göras på ett säkert sätt. 
  
Var det dyrt att ta fram FRAPP? 
Eva: När politiken hade bestämt att vi skulle gå den här vägen var det här det dyraste alternativet. Bra 

många miljoner dyrare. Ett val man får göra. Det är alltid kvalitet och tid som kommer in, och man får 

göra en bedömning som vi gjorde. Inte vanligt att man får gehör för det dyrare alternativet vid en 

upphandling. Men vi fick det då vi kunde motivera det. 
Någon måste driva, någon måste våga.  
  
Eva: Jag vill vara medveten om resultatet. 
  
IT experter: IT omfattande begrepp. Det är väldigt många personer involverade.  
Funnits incidenter som inte har varit beroende av FRAPP men driftmiljön. Leverantören har koll på 

strukturmässig IT.  
Informationssäkerhets personer är svåra att få tag på. Ingen tid osv. 
  

Uppföljningsfrågor  
Datum: 2017-04-12 
Frågorna har besvarats av Eva Fellenius via mejl. 

 
Sparas journalen också i ambulansen eller endast på FRAPP servern? (Säkerhetsrisk om dator 

tappas). 
Självklart i ambulansens journal/tablet. Om inte kommunikations kontakt finns till servern så lagras 

infon i journalen/ambulansen och överförs med automatik när kontakt etableras. 
Vem äger informationen när den ligger på FRAPP servern? (Vid eventuell hackerattack, vem 

har ansvaret, leverantören eller vårdgivaren?)  
Det gör SLL. 
Använder ni Sjunet som internetleverantör?  
Vi använder de nät som SLL beslutat att man ska använda för sin infrastruktur. 
Kan man med hjälp av FRAPP metoden komma åt NPÖ från ambulansen? (I så fall. Kommer 

denna information in på amPHI enheten eller finns det ännu en dator som hanterar information 

från NPÖ?)  
Ja, det är det som är den bärande idén. Men, man måste komma ihåg att NPÖ bara är ett verktyg för att 

göra informationen tillgänglig och att NPÖ är beroende av hur informationen görs tillgänglig. Jag ser 

det som att NPÖ är ett mellansteg till tjänstekontrakt. Det viktigaste som vi ser det är att FRAPP har 

funktionalitet via nationella tjänstekontrakt (för produktion och konsumtion). 
-       Om ja, sker denna koppling till NPÖ servern via FRAPP(amPHI) servern? Se, svar ovan. Mer 

information hittar ni på Inera. 
Vad är det som gör att man kan byta ut enheterna som är kopplade till amPHI modulen?  
Jag har inte möjlighet att lägga ut texten fullt ut för att förklara det för dig här, det handlar om hela 

upplägget av kommunikationslösningen. Det är kravställt enligt avtal att det ska vara möjligt att byta 

ut delar i helhetslösningen, där amPhi är en del. Den bärande idén är att kommunikationen ska fungera 

när vi vill byta ut delar/applikationer såsom EKG-utrustning t ex. Idag erbjuder flera leverantörer (ofta 

i koppling till EKG och vitalparametrar) att det går att skicka information bara via deras 

kommunikationsväg t ex till en specifik avdelning oftast HIA i dagsläget. Det vill vi komma ifrån och 

även göra informationen tillgänglig för andra specialiteter. Att vi kommunicerar via tjänstekontrakt är 

en viktig del i detta. 
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Bilaga 2: Telefonmöte, Region Kronoberg 
  
Telefonmöte 
Närvarande  

• Richard Andersson (R), IT-ansvarig för ambulanssjukvård 

• Amani Farhan, intressenter. 

• Jonathan Kardelind (J), intressenter. 

Datum: 5 april 2017 
  
J: Hur ser det prehospitala journalsystemet egentligen ut i Kronoberg? 
R: Vi har ju ett ambulansjournal system Mobimed, utvecklat i Stockholm, av ett företag som heter 

Ortivus och ligger i Danderyd. Deras telemedicinska system med EKG har använts i slutet av 90-talet, 

bit in på 2000-talet och de bytte plattform. 2008 började man i Kronoberg med deras digitala journal 

och då var vi en av de första länen som använde sig av detta, man slutade skriva på papper och direkt i 

datorn. Svår idé att sälja, men vi hade en rejäl utbildningsplattform under hösten och 2008/01/01 så 

satte man igång att köra systemet. Systemet var ganska statiskt, ville man göra ändringar så kostade 

det pengar för varenda ändring som man ville göra. Runt 2010 så frågade Ortivus om vi ville hjälpa till 

och utveckla nytt ramverk för journaler, det var Kronoberg och ytterligare 2 län. Man var överens att 

man ville utgå ifrån en utbildningsform som redan fanns inom ambulanssjukvården. Finns ett program 

som heter Amls,AMLS Advanced Medical Life Support, och Prehospital Trauma Life Support 

(PHTLS), dessa konceptutbildningar har en modell för att systematiskt ta hand om patienten. Vi ville 

ha in detta i journalen så man använder sig av dessa två systemen på alla patienter man har, innan så 

gick man steg för steg och hade specifik journal sätt för ex andningsbesvär, hade man istället kanske 

en förlossning (ganska sällsynt) så kunde den formen av journalföring kännas komplicerad. Idéen nu 

var att ha ett och samma sätt för allt. Utöver det så går det utifrån ramverket att själv skriva sidorna 

(bestämma vad som ska finnas där) och bestämma utseendet, det gör jag (Richard) vid mitt skrivbord, 

så uppdateras detta på alla journalerna. Det är inte alls så statiskt som det var innan, skulle det nu ske 

ändringar kan jag fixa det själv. Vårdkedjor och så är helt xml baserat, som jag skriver själv utifrån 

rutiner.  
  
I vårt län har vi 2 sjukhus. Olika läkemedel används i olika landsting, därav finns det läkemedelslistor. 

Ett triagesystem är en sållning system som utifrån vad som händer på ambulansen kan bestämma hur 

snabbt patienten behöver träffa läkaren på sjukhus. (Förberedelse). Kommer mycket nytt inom detta 

arbetssätt och detta är också xml baserat.  
  
J: Betyder XML att det är ett webbgränssnitt som kan nås så länge man har internet och 

auktorisering? 
R: Nej, det är xml baserat i detta ramverk, ramverket i sig är skrivet i c(sharp). 
J: Informationen är xml baserad? 
R: Ja, informationen som ses är xml baserad, sparas in på “pages”. Förändringar kan göras från en 

laptop. Vi har 25 patientenkäter, 22 ambulanser. Vi har 7-8st CWS, clinical workstations, inne på 

sjukhusen. Och en terminalstation som fungerar som fjärrskrivbord, och den har vi för att ta emot 

skickad data från ambulanserna. Detta finns för att man på HIVA ska kunna tolka EKGs och dylikt 

och om patient bör åka till en annan sjukvård. Terminalservern ligger inom region området, 

journalsystemet kan nås utifrån fjärrskrivbord, detta möjliggör att man kan färdigställa journal efter 

möte med patient. Journaler skrivs fortfarande ut på papper till den vårdenhet vi kommer till. Där 

kommer det snart ske en stor förändring, gå bort från papper kopior. 
  
J: Alltså, man lämnar över journal från ambulans i pappersformat till Akutmottagningen? 
R: Ja, och då kan de ta den och bygga vidare på den, de är förberedda, men börjar egen journal där.  
  
Framtidsplan: 
R: Det pågår nu en integration, vårt stora Journalsystem (Cambio Cosmic), och vårt lilla i 

ambulanserna (Mobimed) ska integreras. Det vi skriver i ambulans journalen ska efter signering puttas 

https://books.google.se/books?id=APB2KzrqS1sC&pg=PT325&lpg=PT325&dq=AMLS+HOSPICE&source=bl&ots=O47Pj1piyU&sig=vKH6x75704EsfDCbKTRWxuH1Ckk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwip1uedwo7TAhXlQJoKHTHuAhAQ6AEIHzAA
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ut i Cambio Cosmic som en anteckning, sedan ska det genereras en pdf av hela ambulansjournaler som 

läggs som en bifogad fil i anteckningen. Det innebär i praktiken att all data kommer att komma över 

och informationen kommer att enklare kunna användas av senare vårdpersonal som beslutstöd. Detta 

är en stor ändring, patient säkerhetsmässigt spelar det stor roll. Ca 10% av ambulansutryckningar 

slutar med att patient lämnas hemma och vårdgivarna har inte kunnat se att ambulans har varit där, 

man går inte in i ambulansjournaler om man inte vet att något finns där. Därför ska det hamna i 

Cambio Cosmic, finns risk för dubbel dokumentation för att det även kommer finnas dokumenterat i 

Mobimeden. Skillnaden är då kan man bara använda Mobimed och sen putta över det (automatiskt), 

istället för att på sjukhuset skriva in i Cambio Cosmic. Den lösningen arbetas det för fullt på. 
J: Så det kommer finnas en plats där journalen står och så kommer det finnas bilagor från 

ambulansbesök? 
R: Nja, det fungerar nog lite mer så att Cambio Cosmic, som uppdelad i primärsjukvård, psykiatrisk 

vård och sjukhusvård, inom vardera grupp ligger informationen löpande (uppdateras). Så om jag söker 

på medicin finner jag anteckningarna i löpande ordning (datum), tanken är att ambulans 

anteckningarna ska ligga där också. Det är för att det ska synas för andra vårdgivare, sen ska man 

kunna se vad som har hänt den sista tiden. Man ska inte behöva leta, det ska stå tillsammans, i sekvens 

och ha samma värde. 
  
J: Är det nya systemet tillräckligt säkert, utifrån patientdatalagen, då patientdata behandlas? 

Pdf filen har patientdata. 
R: Systemen är säkra, vi har inte olika vårdgivare, regionen är vårdgivare, spelar stor roll vem som är 

huvudman, det har med sammanhållen journal att göra. Här har det aldrig varit ett bekymmer med 

PUL, det enda bekymret man har haft är att få de olika systemen att auktorisera sig mot varandra, att 

systemet vet att det andra systemet är okej (speciellt Cam.Cos. och Mobimed). Cambio Cosmic kräver 

kort medan Mobimed kräver inlogg (AD-konto). Det är lite krångligt att få de olika systemen att lita 

på varandra då de har olika auktoriserings sätt. Mer sådana frågor har varit i fokus, nästan inget om 

PUL, iaf inte datalags mässigt.  
  
J: Är tekniken tillräckligt långt fram för att kunna hålla information hemlig? (Stockholm tycker 

det är svårt). 
R: Skicka säkert över internet har man kunnat göra länge. Vår kommunikation funkar så att, någon 

ringer efter ambulans, vanligt telefonsamtal till sos, från sos till oss via kommunikationssystemet 

RAKEL, då kommer det att hamna på de bärbara rakelterminalerna, en rakelradio vi har med oss. 

Samtidigt som detta skickas till rakelterminaler skickas det även till vår fordonsdator fram i bilen, 

dator som vi använder för att statusuppdatera till sos. När vi kommer ner till bilen kvitterar vi att vi har 

fått larmet, för då har det kommit in i fordonsdatorn via rakelterminalen. SOS får tillbaka uppgift om 

att vi har kvitterat och så åker vi iväg, vi får gps lokalisering, kom via utlarmningen. Sedan under hela 

ärendet så rapporterar vi hela tiden, så när vi kommer fram till platsen så status rapporterar vi via en 

knapp, så vet SOS att vi är framme, när vi har lastat patienten så trycker vi igen och när vi har lämnat 

sjukhus trycker vi, så vet SOS var vi är. All denna kommunikation går via RAKEL. När först 

information går in i fordonsdatorn via rakel så skickas informationen bak till vår journaldator där bak i 

bilen, går via vanlig kabel, när vi har hämtat patient och skriver i journalsystem så skickas ju detta 

över internet krypterat [till akutmottagningen] via tjänsteleverantör som heter AddSecure som skickar 

det via SJUNET. SJUNET ägs av olika landstingen och statliga verk. SJUNET betraktas som ett säkert 

nät, inom internet. Från SJUNET går det in i Region Kronoberg. Finns ingen anledning att tro att det 

skulle finnas några säkerhetsbrister här. Allt är krypterat, tjänsteleverantörerna ordnar så att det funkar 

strukturmässigt. Sedan så håller ju integrationen inom väggarna, integrationen mellan systemen leder 

inte till någon säkerhetsrisk. 
  
J: Så utmaningen anser du är att få in journalerna på rätt plats? 
R: Det funkar inte ännu men det kommer funka inom året, det är verkligen på gång. Började för 10 år 

sen, hamnar mycket på leverantörerna och andra IT projekt som de prioriterar i mellan, men nu är det 

äntligen på gång. Vi är 3 län som har uppsättningen med litet och stort journalsystem, Västmanland 

och Uppsala. Egentligen vill man ju lösa detta journal problem med nationella tjänstekontrakt, det är 

det bästa sättet att göra det, men vi känner att det kommer dröja för länge, och nu fick vi våra 
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leverantörer att bygga direkt mot dessa två system (litet (MED) och stort(CAM:COS). Samtidigt så 

gör de  det (nationella tjänstekontraktet) tillräckligt generiskt så att andra journalsystem kan hoppa på. 

Det finns något som heter NPÖ idag, det är ett nationellt tjänstekontrakt. Tog ganska lång tid att göra 

det, alla journaler i landet är en del av det, så man kan läsa dem från Stockholm om patienten är i 

Skåne. 
  
J: Så redan idag kan man läsa journaler elektroniskt i andra landsting. 
R: Ja, alla landsting och regioner ingår, det bör vara klart nu, man går ut på en webbplats och man 

loggar in med kort och inlogg, omringat av en hel del sekretess, allt loggas. Man ska ha patientens 

medgivande. Där handlar det återigen om olika vårdgivare eller olika huvudmän, är det olika 

huvudmän blir det mycket svårare. 
  
J: Varför blev ni först med det elektroniska journalsystemet? 
R: Det finns andra län som har gjort samma resa och samtidigt som oss, ex västergötlands län, 

blekinge, jag tror det är viktigt att det finns någon som aktivt jobbar med frågan, framför allt från 

verksamheten, som har lust att satsa på det. Det är enklare i de små länen, de stora länen har större 

muskler, men det sker snabbare beslut i de små länen, man känner ofta folk inom olika sektorer och 

kan på så sett motivera arbetet. Projekten blir så mycket större i stora regioner det är framförallt deras 

problem, men det finns andra län förutom oss som har kommit lika långt skulle jag vilja påstå. Den 

poäng mässiga diffen (Utifrån poängen på hälso.) kommer mest från att vi har smartphones i bilarna så 

vi har internet överallt, sedan har vi en extra dator där vi når Cambio Cosmic, där vi kan nå 

patientjournalen, inte bara att man skickar journalen in till sjukhuset, utan kan hämta från sjukhuset. 

Det funkar tekniskt, skulle gärna vilja applicera det på plattor (ipad osv). Domäner i bilen, hårdvaror 

skulle också förenkla. Väntar just nu på appar från Cambio Cosmic, slipper dator.  
  
J: Du har fört fram det att det är Cambio Cosmics ansvar att se till att det de presenterar för er är 

säkert, följer lagen osv. Har de sagt nå till er som är omöjligt, har de varit tvungna att säga nej till 

idéer. 
R: Nej det tycker jag inte, vi valde att inte göra det för stort från början, skälet till det var att vi hade 

inte lust att vänta på att man skulle göra ett nationellt tjänstekontrakt, kan ju dröja 10 år och vi behöver 

den här patientsäkerhets höjningen nu. För mig har det varit viktigt att vi får ut informationen till 

journalen om just den patienten, inte att det ska ligga helt rätt, men att läkare ska ha tillgång till denna 

information. Därför är jag helt nöjd att detta är det enda som görs, leverantörerna har gjort det vi har 

sagt och det har inte varit något problem datalags mässigt. Vi pratade om man kunde auktorisera 

denna identifiering mellan systemen. 
  
J: Hur hålls akutpersonalen informerad om vad som händer på en ambulans? 
R: Då är det så att arbetsstationerna som vi har till vårt ambulans system, de finns inne på akuten, och 

allt som skrivs på ambulansen kommer upp där. Till dessa datorer (8 st CVS) så finns ambulans 

liggare (journal samlingsplats), så när vi skapar/öppnar en journal så hamnar den på liggaren som är 

inne på akutmottagningarna och det innebär ju att där ser man ju och kan tala om var man borde åka 

nånstan, ex den här patienten ska till Växjö , då kan ju dom öppna upp journalen i förväg och se hur 

det går för patienten. Hos oss har vi ett Mottagande Team som finns på våra 2 akutrum och dom kollar 

ju på journal datorn hela tiden, så de vet ju vad som kommer in och har väldigt bra koll och kan 

planera utifrån vad som kommer in och var ambulans är. 
  
J: Stor skillnad mot det gamla systemet? 
R: Detta är ju en oerhört stor skillnad, tidigare skrev man allt på papper, då vet man ingenting förutom 

vem man ropar in. Största skillnaden är att man kan lägga in beslutstöd i systemet, men sedan kan man 

mycket enklare följa upp. Man har en löpande informationsutbyte. Det finns ju nästan bara vinster 

med det. Patienter och personal har fått det bättre. 
Systemen är testade och verifierade, de är säkra, allt loggas.  
  
Teknik som används: 
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• Rakel först, vår kommunikationsdator kör 2 nät GSM/GPRS (långsamt), därpå skickas 

ambulansjournal data. Sedan används CDMA teknik (Nett1 leverantör) som är ett riktigt bra 

nät , har riktigt bra täckning, lagomt snabb och gör det möjligt att läsa journalen på sjukhusen 

via det redundanta nätet. Varierar på vilket nät man är på Nett1 (snabbare) eller GPRS. Det 

kommer läggas till 4g som funkar bra i stan men sämre i skogen. 

  
Hur hålls akutpersonalen informerad: 

• Det beror lite på vad som gäller, men de hålls uppdaterade med ambulans liggaren. Vi har 22 

st ambulanser. Vi är 2 st sjukhus, ca 120 i ambulanspersonalen mellan dessa 2 sjukhus. 20-30 

vårdcentraler. De allra flesta patienterna hamnar ju på sjukhusen, viss på vårdcentralerna. Men 

några körs till Karlskrona, vissa jönköping och halmstad (Hjärtpatienter). 

Nervropatiente/Skallskador och kritiskt små barn åker till Lund. Dessa sjukhus är 

regionsspecifika sjukhus, bäst på sin sak. 

  
Positivt med så många vårdgivare: 

• Akutmottagningar är inget bekymmer, det pratas via RAKEL med dem och det gör vi när vi 

har sjuka patienter, på en icke så sjuk används bara journalsystemet. 

  
Framtidsplan: 

• Integrationen av lilla och stora systemet framför allt. Ny router med 4g kommer och ny 

behandling av Cambio Cosmic. Trafikljus Styrning testas, om vi har en prio ett patient så 

ändrar vi, vi utgår ifrån GPS positionen, utvärderas nu.  

  
Tolkningar av lagar och bestämmelser: 

• Man får vara försiktig att man inte håller på med för mycket samtidigt när man håller på med 

teknik, man måste hela tiden ha folk som vill ändra. Det ska finnas en anledning till ändringen, 

för patient eller personal. Det ska vara enkelt, så att då man sitter själv med patienten inte har 

en massa knappar att hålla koll på. Tekniken ska hjälpa. Den ska användas. 

  
Lyckats bäst 

• Egentligen ingen annan tolkning av lagen, i början då vi ville införa journalsystemet på 

ambulanser på väg ut fanns det de från andra län som kunde höja på ögonbrynen ganska rejält 

faktiskt. Dom menade då att patienten inte har givit sitt medgivande att vi ska få läsa i 

journalen, den debatten var ganska livad. Från statligt håll har man gått ut tydligare med att 

man får läsa i journalen och att man får ändra journalen efter besök. Förut när man inte längre 

hade vårdrelation med patienten fick man inte ha tillgång till journalen, nu säger man att man 

bör läsa i journalen efteråt. Att läsa i journalen på väg ut till patienter, detta tolkar mina chefer 

är okej då man har ringt ambulans och vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt, så är det 

i patientens intresse att vi läser journalen. Skulle det nu vara så att man läser i fel journal, så 

bokförs/anmäler vi det verknings chef och bokför att detta har hänt. Men annars, vi har gjort 

den tolkningen att vi får läsa journalen på väg ut mot patienten. I NPÖ måste man ange att 

patienten har gett medgivande innan man får kolla på journaler, och det skulle betyda att vi 

inte skulle kunna komma åt journalen då vi är på väg ut, vi skulle vara tvungna att säga något 

som inte är sant. Spärren finns då det finns olika vårdgivare, men eftersom vi är 

huvudmännen, så kan vi lättare använda vår egen tolkning. 

• J: Frapp lösning med att ta tillåtelse för framtida besök.  

• R: så skulle man kunna göra, en sån bock har vi i journalsystemen, där man kan säga ja till 

sammanhållen journal. Vi har gjort tolkningen att vi får läsa. Patienten kan spärra vissa delar i 

Cosmic men då blir det en anna sak.  

  
Tydliga lagar: 

• Den prehospitala sjukvården går ju under samma som resten av sjukvården, för oss har vi 

inget bekymmer, det vi säger blir lagen hos alla våra vårdgivare. 
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För och nackdelar 
• Många fördelar, inga kollegor som klagar, ingen vill gå tillbaka till papper. Lite knorr med 

Cambio Cosmic och att det blir lite dubbeldokumentation. Efter integration är det klart. 

  
J: Tror du ni kommer kunna ta del av den nationella tjänsteplattformen? 
R: När den nationella tjänsteplattformen som ska funka mellan olika journalsystem, så kommer vi 

koppla upp oss på det. Man kommer troligen gå längre ner i grunddata. FRAPP strävar efter nationell 

tjänsteplattform, inte konstigt då det finns många system att integrera. Stockholm ligger 10 år efter 

oss, de har lyckats jättebra, men det finns mycket jobb. Vi har gjort en sak i taget, och efter ett par år 

har mycket hänt. Det är svårare att försöka göra allting samtidigt, det blir oerhört mycket. I stora 

regioner finns även små vårdcentraler som har sina egna system som de håller på. Västra Götaland har 

ingen reell plan på att övergå in i det digitala, de skriver än med papper och penna och dom är ju ett 

ganska stort län som är 4 mindre som har slagits ihop. Då blir det ett väldigt arbete att digitalisera. 
I andra länder har man gjort det annorlunda, där har staten köpt upp journalsystem och spritt ut det till 

sina sjukhus, man förlorar konkurrensen och det kan bli dyrare samt får man bättre respons från 

leverantörerna. 
Ge mig gärna en kopia på rapporten, behöver inte läsa det jag har sagt, använd det. Ni kan skicka 

omfattningen till mig om ni vill.  
  

  

Uppföljningsfrågor  
  
Datum: 2017-04-13 
Frågorna har besvarats av Richard Andersson via mejl. 
Är det 2 separata datorer i ambulansen, en för åtkomst till Cambio Cosmic och en för 

journalsystemet Mobimed? 
Vi har till och med tre…En fordonsdator fram som vi statusrapporterar på till SOS och använder som 

GPS från av SOS utsatt position. När vi hämtat patienten har vi i denna dator förinställda destinationer 

som ”tar oss hem igen”  (sjukhus) Denna får in ärendet via Rakel från SOS och puttar vidare 

informationen till Mobimed via COM-port. 
  
Sedan har vi ytterligare en bak som är vår Ambulansjournaldator (mobimed dator)denna har kontakt 

med domänen via tjänsteleverantören AddSecure som puttar in på det ”säkra” nätet sjunet. GPRS 

(telia) och CDMA (Net1) är här kommunikationsbärare. 
  
CDMA (net1) används också till den tredje datorn som vi har fram. Detta är en laptop (när jag drev 

igenom detta fanns inte plattor) och används till att nå den ”stora” patientjournalen inne på sjukhuset 

(och för den delen även vårdcentraler i länet). Även alla kommuner utom en i länet använder detta som 

journalsystem. På denna dator kan vi läsa om patienten på väg ut eller efter framkomst. Då bara i 

bilen. Projekt pågår om byte av device-hårdvara samt även router med WiFi. Nu har vi denna trådad 

vilket ställer till en hel del bekymmer. Tanken är också att denna ska vara uppkopplad hel tiden via 

hårdvaruVPN i den nya routern vilket kommer att underlätta inloggning rejält.  
  
  
-    Har de dedikerade kanaler, alltså använder ambulansen endast av GSM/GPRS för att lägga 

upp journal på Mobimed servern, eller kan informationen även skickas över CDMA-nät 

också? 
Både och CDMA som primär GPRS som redundans. Systemet sköter det hela självt. 
Används sjunet för all transportation av data mellan ambulans och sjukhus? 
Jepp, all trafik genom Sjunet. 
Stämmer annars strukturen? 
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Kommunikationshub har just nu inte WiFi men förhoppningsvis redan i höst. Pilot igång när som helst. 

Denna kommer även att ha CDMA förutom det ni redan skrivit (2,3,4 G) 
Det innebär i bilden att där pilen går från kommunikationshub till sjukhus ska det även stå CDMA. 
Skrivaren ni satt ut ligger egentligen på sjukhuset. Vi skriver ut från arbetsstationen (CWS, Clinical 

Workstation) och inte från patient enheten direkt. 
Om ni vill kan ni ju rita in Rakel, SOS och fordonsdator också men det kanske inte riktigt var syftet.  
Sparas någonting som skrivits i Mobimed journalsystemet i ambulansens dator, eller hamnar 

allt på den externa servern? 
Allt sparas i en lokal db tills journalen är signerad. Då allt är överfört och signerat finns inget kvar 

lokalt. Däremot kan man sätta systemet att hämta upp det igen om man loggar in i patientenheten 

(mobimed). 
När man sedan kommer till en arbetsstation finns alla journaler tillgängliga där.  
Vem är egentligen ansvarig för informationen på servrarna (Cambio Cosmic och Mobimed)? 
Går dessa servrar under medicinteknisk standard? (Är det något som har diskuterats, och 

varför blev det resultatet det de blev?) 
Servrarna vet jag faktiskt inte (men det förutsätter jag), men Mobimedsystemet generellt är både MT-

utrustning och journalutrustning. Allt ansvarar IT-enheten i Regionen för. 
Får man ta med sig Mobimed datorn upp till patient? 
Jepp, man kan ta upp mobimeden till patient och föra journalen där. Då man tar bort den från dockan 

går den automatiskt över på det interna modemet i datorn (GPRS) och sänder information från både 

monitorering och journalföring som vanligt till servern utan att användaren har en aning om det. Eller 

rättare sagt behöver göra något aktivt. 
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