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Sammanfattning 

Bakgrund: På karolinska universitetssjukhuset i Solna utförs dagligen ultraljudsundersökningar av 

hjärtat.  Vid undersökningen matas alla mätvärden in manuellt i en excelfil. Uppdraget var att 

tillsamman med en annan grupp digitalisera överföringen av mätvärden från ultraljudsmaskinen till en 

databas. Detta projekt gick ut på att konstruera en databas i FileMaker för att hantera bearbetad 

information från en ultraljudsmaskin.   

Metod: Projektet utgick från en kravspecifikation som utformades tillsammans med projektgivaren i 

samråd med övrig personal. Utifrån denna kravspecifikation skapades en databas. Grundlig 

information om FileMaker och dess funktioner inlärdes för att genomföra uppgiften.  

Mål: Målet med projektet var att utveckla ett databasprogram för att ersätta den nuvarande excelfilen. 

Programmet har förberedds för att ta emot bearbetad mätdata från ultraljudsmaskiner.  Det kan även 

lagra patientdata på ett strukturerat sätt som underlätta sökningen. Andra funktioner som 

säkerhetsinloggningar, automatisk inmatning av värden till utlåtande samt beräkningar och kontroller 

finns i programmet. 

Resultat: Projektet resulterade i ett databasprogram som kallades Cardio Echo Base, CEB.  

  



 
 

 

  



 
 

 

Summary   

Background: At Karolinska University Hospital in Solna, Cardio ultrasound examinations are 

performed on a daily basis. These examinations result in a lot of data that is manually inserted into 

an Excel sheet. In order to digitalize the data path from the ultrasound machine to a computer, the 

project team created a database where all the data is presented in a structural way. To accomplish 

this, a database program by the name of "FileMaker" is used.  

Method: The project started with writing a requirement specification that was performed together 

with the project manager in consultation other clinic staff. The database was created with respect to 

the requirement specification. The project group’s learned how to use and create a database in 

FileMaker.  

Vision: the vision with this project was to create a database that is prepared to receive processed 

information from the ultrasound machine and to replace the Excel sheet that are used today, with a 

program that visualize and save the information in a structured way. To make the program optimally 

it should include some functions like security logs, facilitate the writing of the patient report, 

calculations and controls of values, for instance personal identification. 

Result: The project resulted in a program that is called cardio Echo Base, CEB.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I sjukhusmiljön finns idag en stor mängd av olika maskiner och tekniska produkter som erbjuder 

läkare och sjukhuspersonal stor hjälp i deras dagliga arbete. Som inom vilken annan bransch som 

helst, finns det inom denna miljö mycket kvar att utveckla och förenkla.  

Inom fysiologkliniken på Karolinska sjukhuset i Solna utförs det dagligen ultraljudsundersökningar på 

patienter med olika kardiologiska symptom och besvär. Efter varje undersökning uppstår 

pappersarbete i form av bilder och hantering av patientdata. Överförandet av denna information 

sker till stor del manuellt. 

Detta kandidatexamensarbete växte fram i enlighet med den befintliga situationen på 

fysiologkliniken i Solna och dess huvudsyfte är att förändra och förbättra nuvarande arbetsrutiner 

och arbetsflöde. 

1.2 Nulägesbeskrivning 
Efter varje utförd ultraljudsundersökning hjärta och kärl, skrivs alla mätvärden manuellt in i en 

excelfil (se bilaga 1). Dokumentet skrivs sedan ut och sparas tillsammans med de utskrivna 

ultraljudsbilderna. Excelfilen raderas sedan från datorn.  

Efter varje undersökning skapas, av behörig läkare, ett utlåtande. Utlåtandet beskriver patientens 

hälsotillstånd m.h.a. den information som mottagits från ultraljudsmaskinen, vilken finns på 

ovannämnda excelfil. Utlåtandet utformas manuellt i en särskild databas, RIS (Radiologic Information 

System) där det sparas tillsammans med övrig patientinformation.  

Trots att datahanteringen på Karolinska sjukhuset i Solna nu har fungerat i flera år, brister denna på 

flera olika sätt. Den manuella hanteringen leder till bl.a: 

 Tidsbrist 

Ansvarig personal för den manuella överföringen förlorar relativt mycket tid under processen 

per patient1. Enligt personalen på Södersjukhuset, där det redan används en automatiserad 

datahantering, sparas det ca 5 min per undersökt patient. 2 

 Kostsamt på längre sikt 

Som följd av att det inte finns tillräckligt med tid för att ha fler patienter får inte sjukhuset 

lika mycket i intäkter. Pappers- och färgpatronsförbrukningen är även exempel på kostnader 

som tillkommer. 

 Risk för feldokumentering 

I samband med att patientinformationen från ultraljudsmaskinen skrivs för hand vid minst 

två tillfällen, är risken för att felaktiga mätvärden dokumenteras relativt stor. 1 

 Personalpåverkan  

Tidsbristen och känslan av att inte hinna med sitt arbete kan på lång sikt leda till stress.1 
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1.3 Målformulering 
Projektet gick ut på att skapa och designa en programvara och dess layouter, vars främsta uppgift var 

att ersätta den befintliga excelfilen. Programmet är en databas där patientinformationen sparas med 

möjlighet för förändringar, historiksökningar och utlåtningsskrivningar.  

Vid projektets start uppsattes följande målformuleringar: 

 Layouter 

Designa layouter för att visualisera undersökningsdata, vilka ersätter den befintliga 

excelfilen. 

 Tabeller 

Skapa en tabell för att lagra både patient- och undersökningsinformation utifrån patientens 

personnummer, förnamn och efternamn. Lägg till- och sökfunktionerna ska dessutom 

specialdesignas så att patienten inte visualiseras som ny patient vid upprepade 

undersökningar. 

  Import 

Det undersöktes om bearbetad mätdata från ultraljudsmaskinen kunde importeras till det 

resulterande program. Om detta är möjligt anpassades programmet för importering. 

 Säkerhet och loggfunktioner 

Genom att tilldela alla användare ett inloggningskonto hindra programmet obehöriga från att 

ta del av patientinformationen.  

 Utlåtandet 

Förenkling av utlåtandeskrivandet genom automatiserade värdeinmatning in i dess ruta. 

 Förenkla visualiseringen av informationen 

Olika hjälpverktyg i form av flikar, inloggningar, kryss, sök, lägg till- funktioner m.m. 

anpassades efter användarnas behov. 

 Framtida uppdateringar 

Programmet konstruerades med möjlighet för framtida uppdateringar, inga begränsande 

faktorer finns i programmet. 

1.4 Avgränsningar  
Programmet kommer enbart att anpassas efter situationen på fysiologkliniken på Karolinska 

sjukhuset i Solna. 

Överföringen från ultraljudsmaskinen och visualiseringen av informationen är uppdelad i två delar. 

Detta projekt ansvarade endast för importeringen och visualiseringen bearbetad 

ultraljudsinformation och visualiseringen.  

1.5 Lösningsmetod 
Programmet byggdes i databasverktyget FileMaker. Projektdeltagarna hade under arbetets gång 

tillgång till programvaran FileMaker Advance 12 och dess föregångare FileMaker Pro 11.  FileMaker 

användes som uppbyggnadsprogram dels p.g.a. krav från projektgivaren eftersom denne hade en 

grundlig kunskap om FileMaker men även för att det ansågs tillräcklig för att tillgodose arbetets 

ändamål under den ställa tiden. 
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I övrigt är FileMaker som programvara: 

 Lätthanterlig och användarvänlig; Vilket underlättar för skapandet av exempelvis layouter, 

databaser och objekt utan svårt programmeringsspråk. 

 Uppgraderingsbar och mycket funktionell; ett program i FileMaker har stora möjligheter för 

framtida förbättringar, p.g.a. dess goda möjligheter för tillägg i själva programmet. 

 Billig i drift; för mer information se Priser och framtida avgifter under rubriken Jämförelse 

med andra kända databassystem. 

 Säkerhet; det finns olika behörighetskrav i form av inloggning, åtkomst till sparad data, mm. 

I början av projektet utformades en kravspecifikation (finns i Bilaga 3), som ligger till grund för 

projektets utförande och resulterande produkt. Kravspecifikationen utformades tillsammans med 

projektledaren och i enighet med övrig personal på kliniken. Informationssökningen skedde m.h.a. 

Internet, webbaserade lektioner om FileMaker, litteratur om databas samt en instruktionsbok om 

FileMakers funktioner och uppbyggnad (FileMaker FTS). Projektdeltagarna utförde ett studiebesök på 

Södersjukhuset för lösningsförslag, samt höll telefon- och e-postkontakt med bl.a. FileMaker support 

och olika sjukhus som på ett eller annat sätt kunde bidra till projektets utveckling. Olika system som 

används på andra sjukhus har granskats för underlag. 
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2 Faktadel  

2.1 Rekommendationstabell  
Tabellen 1 förklarar vissa ord och förkortningar som används i rapporten.  

Tabell 1. Rekommenderade termer 

 

2.2 Databaser 
En databas hanterar och sparar information på ett schematiskt och logiskt sätt. Ofta när man pratar 

om databaser syftar man på de digitaliserade databaserna, men en databas behöver inte vara digital. 

Innan datorerna fanns, kunde man samla olika data i mappar på ett strukturerat sätt, vilket också är 

en typ av databas. I dag använder man sig inte lika mycket av manuella databaser, utan större delen 

av informationen lagras digitalt på en dator. De program som består av databaser kallas 

databashanterare. Dessa program är konstruerade för att enkelt kunna lagra och söka information i. 
3, 4 

Det finns olika typer av databashanterare där den vanligaste typen är relationsdatabas.3, 5 

2.3 Relationsdatabas 
En relationsdatabas är uppbyggd som en tabell med rader (tupler) och kolumner (attribut). Fördelen 

med en relationsdatabas är att man kan skapa relationer mellan olika attribut, så att man kan hänvisa 

till en viss tupler. Dessa relationer definieras med så kallade nycklar. Det finns olika typer av nycklar 

beroende på hur man vill skapa sina relationer. De nycklar som man använder, ska ha ett värde som 

är unikt för den raden och kallas primärnycklar. Om man har flera olika tabeller och vill koppla ihop 

dem, så har båda tabellerna varsin primärnyckel och sedan har de en referensnyckel som refererar 

till varandra.6  

 

Rekommenderade termer Förklaring 

CEB Projektets produkt vid namn Cardio Echo Base.  

Fält Fält är rutan där informationen ska skrivas in. 

Post Post är en ny informationsrad i databasen. 

Layout En layout är ett sätt att organisera och presentera information. Det 
är även en plattform för utveckling och design.  

Manus Ett skript som utför olika funktioner. 

Portal Visualiserar information mellan tabeller. 

Tab 1 Huvudlayoutens tillhörande tabell. 

Tab 2 Lagringstabellen. 

DICOM  Digital Imaging and Communications in Medicine. 

DICOM SR Digital Imaging and Communications in Medicine Structure 
Reporting. 

Standardparametrar  Inlagda parametrar i databas- och ultraljudsprogrammet. 

KS Karolinska sjukhuset i Solna. 

BMA Biomedicinska analytiker. 
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Figur 1. Exempel: Patienterna är sparade med 
personnummer och namn, där personnumret är 
primärnyckeln. Om man nu har en annan tabell, som talar 
om vilken läkare som har utfört undersökningen och vilken 
typ av maskin som används, då kommer läkaren att vara 
en separat primärnyckel. Vi kan nu se genom 
referensnyckeln att patienten Kajsa som har gjort en 
hjärtundersökning har haft läkaren Karl och 
undersökningen har utfärdats på en GE maskin. 

 

 

 

 

2.4 FileMaker 
FileMaker är en relationsdatabas. I FileMaker organiseras informationen i tabellform. Varje tabell 

innehåller poster (rader) och fält (kolumner), vilka är i relation till varandra. Tabellerna presenteras 

vanligtvis i layouter. 7 Som i de flesta relationsdatabasprogrammen kan man i FileMaker skapa 

relationer mellan olika tabeller, vilket är en användbar egenskap.4  

2.5 Konstruktion av layout i FileMaker 
Att konstruera en layout i FileMaker är relativt enkelt. FileMaker erbjuder utvecklaren olika verktyg i 

utformningssyfte, samt en stor flexibilitet för att organisera layoutens ingående data efter specifika 

krav och önskemål. En databas uppbyggd i FileMaker kan innehålla flera olika layouter och dessa kan 

kopplas samman för att tillsammans utgöra en programvara. Layouten kan i sin tur anpassas med en 

rad olika egenskaper som t.ex:9 

 färger, figurer och bilder 

 inloggningar och säkerhetsaspekter 

 klocka, datum och kalender 

 beräkningar och skripter 

Varje layout i FileMaker har sin egen tabell, där informationen i layoutens fält sparas i form av poster, 

se figur 2.  Information sparad i en tabell är vanligen lättåtkomlig (vid behörighetsrestriktioner kan 

situationen vara annorlunda) och kan struktureras på flera olika sätt. Data i en tabell kan m.h.a 

relationer mellan tabeller överföras och lagras i en annan tabell.9 

 fält och poster med olika sorteringsalternativ 

 portaler och relationer 

 anknytningar till andra layouter 
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2.6 Lagar och regleringar 
På grund av att arbetet berör sjukhus och dess miljö, måste författarna anpassa arbetet till de krav 

och lagar som existerar. Lagar som ska beaktas är Patientdatalagen, Personuppgiftslagen, 

Offentlighets- och sekretesslagen8. För mer information om lagarna se bilaga 2. 

2.7 Portal 
I FileMaker är portaler mycket användbara. Portaler möjliggör att man i en viss layout kan se 

information från en annan tabell, som inte tillhör denna layout. Portalen använder sig av relationer 

mellan tabellerna. 9. Via portalen kan data konfigureras, raderas och läggas till i en relaterad tabell. 10 

2.8 "Summary" rapportering och sortering av listor 
"Summary" och "Subsummary" rapportering (sammanfattningsapplikation i FileMaker) är ett verktyg 

i FileMaker, som möjliggör för utvecklaren, att i en lista (i detta fall en patientlista) bestående av olika 

fält använda ett eller flera av dessa fält, för att skapa grupperingar som förenklar datavisualiseringen.  

Ett krav för att de olika formerna av "summary" (m.a.o. "summary" och "subsummary") ska fungera 

är att den sparade data i listan ska vara ordnad efter t.ex: namn, ålder, datum, etc. Tillsammans utgör 

det sistnämnda ett stort hjälpmedel för att organisera och presentera data på ett strukturerat 

sätt11,17, se figur 3.  

 

Figur 3 Till vänster visas en oordnad lista och till höger en ordnad lista efter namn. 

 

 

Figur 2. Layout och tillhörande tabell. 
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3 Genomförande och resultat 
Projektet resulterade i ett databasprogram som fick namnet Cardio Echo Base, CEB. Bakom CEB finns 

det en produkt bestående av tio layouter, strukturerad patientvisualisering, lagringstabeller, diverse 

säkerhetsinloggningar och programmerade funktioner, m.m. Bilder på CEB finns i bilaga 4. 

Resultatet fullföljer alla ställda krav enligt kravspecifikationen. Rubrikerna 3.1 -3.8 härnedan 

beskriver genomförandet och lösningen till dessa.   

3.1 Layout 
Ställt krav finns i kravspecifikation, bilaga 3, 2.0.1–2.1.5§. 

CEB innehåller tio layouter, vilka tillsammans utgör fasaden till programmets funktioner. Enligt 

kravspecifikationen skulle layouterna inte skilja sig alltför mycket från det system användarna var 

vana vid (se excelfilen i bilaga 1). Konstruktion av layouterna skedde med hänsyn till: 

 Projektgivarens ställda krav (finns i bilaga 3).  

  Förbättra användarnas arbetsflöde. 

 Snygg design med anpassad bakgrundsfärg och textstorlek. 

 Ett fåtal knapptryckningar om möjligt och mera automatiserade funktioner. 

  Anpassade rutor. 

Tankegången bakom layouternas uppsättning går ut på att ha en huvudlayout vid namn 

Översiktslayout, som både innehåller och visar excelfilens mest använda parametrar. 

Översiktslayouten används som utgångsläge för åtkomsten till programmets övriga layouter, men de 

övriga layouterna har även access till varandra på ett eller annat sätt, se figur 4. 

Layouterna Klaffar, Funktioner och Dimensioner innehåller mer specifik information om respektive 

område. Klaffar-layouten har dessutom ha fyra underlayouter med mer specifik information om 

respektive klaff. Visa alla- layouten visar alla de parametrar som finns i hela programmet. Alla dessa 

layouter utom Sök-layouten utgår från samma tabell. Sök-layouten utgår från en sökfunktion för att 

kunna visa historik om en patient.  

Bild på layouter finns i bilaga 4. 
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Översik

t 

Aorta Mitralis Tricuspidalis Pulmonali

s 

Visa alla Sök Klaffar Dimensione

r 

Funktioner 

 

 

 

3.2 Lagring av data 
Av säkerhets- och datavisualiseringsskäl användes en extern tabell i lagringssyfte. Denna tabell 

(lagringstabellen även kallad tab 2) är frånskild layouternas inbyggda tabell (huvudtabell även kallad 

tab 1) och dess uppgift är att spara patient- och ultraljudsinformation. Detta minskar risken för 

dataförlust vid bl.a. tekniska problem eller felaktigt handhavande. 

För att skapa en koppling mellan tabellerna utnyttjades FileMakers relations- och portalsmöjligheter 

samt olika skriptformer och programmets inbyggda funktioner. Exempel nedan visar processens 

gång.  

Figur 4 Schematisk beskrivning av layouternas förhållande till varandra. 
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Figur 5. Bilden visar överföringen mellan tabeller.  

Steg 1. Informationskällan kan antingen vara digitalt bearbetad data från ultraljudsmaskinen eller manuellt inskrivet 
informationsinlägg.  

Steg 2. Från punkt 1 överförs informationen till huvudlayouten och intagen information visualiseras i densamma. 

 Steg 3. När användaren, dvs. den undersökningsansvarige, har kontrollerat att värdena är rimliga, kan denne trycka på 
en befintlig sparknapp, vilken är anpassad för att samtidigt som tryckningen inträffat kopieras informationen från tab 1 
till tab 2. Informationen är då sparad.  

3.3 Relation mellan tabellerna och överföring mellan dessa 
Programmet har i huvudsak två tabeller bestående av ett flertal fält. Dessa tabeller kan m.h.a. 

relationer kommunicera med varandra och ta del av varandras information. Alla layouter som är 

kopplade till tab 1 kommer att ha en portal för att kontrollera om en viss patient finns i tab 2. Om 

patienten finns i tab 2, innebär det att denne har blivit undersökt på sjukhuset sedan tidigare. För att 

portalen inte ska visa information tillhörande en felaktig patient (med exempelvis samma namn) har 

tab 1 och tab 2 relaterats till varandra med nyckelorden patientnamn och patientid (personnummer). 

Tab 1 och tab 2 respektive fält är relaterade till varandra, för att möjliggöra en styrbar 

informationsöverföring mellan tabellerna. Överföringen sker i samband med en tryckning på en 

sparknapp i tab 1. Sparknappen är i sin tur kopplad till ett skript som ser till att överföra varje 

element i tab 1 till tab 2, där lagringen sker. Av säkerhetsskäl ska inte alla programanvändare ha 

behörighet till att ändra i sparad information. Därför finns det ett synkroniserat skript till 

sparknappen som ber användaren att kontrollera data innan lagringen sker.  

3.4 Anpassad patientvisualisering i listform 
Ställt krav finns i kravspecifikation, bilaga 3, 3.3.1§. 

Utifrån kravspecifikationen skulle programmet visualisera patientinformationen på ett strukturerat 

sätt, så att patientens personnummer, för- och efternamn presenteras överst medan 

undersökningsvärdena placeras underst, se figur 6.  
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Figur 6: Visar ett exempel på hur tabellen för patientinformation ser ut. Obs* Und. värde = Undersökningsvärde. 

 För att uppfylla kraven, användes FileMaker-verktyget "Summary and Subsummary reports" samt 

sortering. 

Den primära "summary" rapporten har som primärnyckel personnumret, eftersom det hör enbart till 

en person. Som sekundärnyckel valdes förnamn och efternamn. Övrig patientinformation sorterades 

efter datum och behölls kvar i listan. Detta gör att vid patientsökning i databasen visas 

personnummer, för- och efternamn endast en gång medan ordningen av de övriga värdena är direkt 

relaterade till undersökningsdatumet.    

3.5 Utformning av utlåtandet  
Ställt krav finns i kravspecifikation, bilaga 3, 3.2.1§. 

Utlåtandet består av text och värden med ursprung i undersökningen. I utlåtandet finns, oberoende 

av undersökningens sort, alltid ett tiotal parametrar och dess värde, exempel på dessa är blodtryck, 

mitralisgrad, m.m. Till dessa dessa parametrar och värden har det skapat en uppföljningsbar 

programmeringskod, vars uppgift är att på ett automatiserat sätt föra inlagda data från respektive 

fält in i utlåtandefältet.  

Skriptet för att överföra värdena in i utlåtandet känner av när det finns ett mätvärde i respektive fält 

och om ett värde finns, överförs detta in i utlåtandet. Skriptet kontrollerar att parametrarna med sitt 

respektive värde inte upprepas. Inmatade värden kan förändras eller elimineras vilket även kommer 

att påverka utlåtandet. Proceduren sker utan knapptryckningar. Ett liknande skript används 

tillsammans med kryssrutor för att föra in vissa värden i utlåtandet som kan vara av intresse, dvs. 

dessa värden som "ofta" används i utlåtandet, försågs med kryssruta alternativ. Om rutan är ikryssad 

överförs värdet in i utlåtandet, motsatsen raderar ut värdet ur utlåtandet.  

3.6 Säkerhet 
Databasen innehåller flera säkerhetsfunktioner och inloggfunktioner (för mer information om 

säkerhetskrav se kravspecifikation, bilaga 3, 3.1.1–3.1.3 §). 

För att förhindra obehörig åtkomst, efterfrågar programmet vid start användarens 

inloggningsuppgifter. Detta användarnamn och lösenord är kopplat till en viss nivå av säkerhet. För 

att man ska veta vem som har loggat in och gjort undersökningen av en specifik patient kommer 

användarnamnet att automatiskt skrivas in i ett fält.  
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I programmet finns det tre olika typer av inloggningsnivåer (säkerhetsnivå 1, 2 och 3). För mer 

information se kravspecifikation bilaga 3, 3.1.3§.  

FileMaker har en funktion där man kan ange vad användaren ska ha rätt till att göra i programmet. 

Till en viss inloggningsfunktion kan man koppla flera olika användarnamn. Nivå 3 motsvarar en 

administratörsinloggning och har full rättighet till allt som finns i programmet. Denna inloggningstyp 

behöver inte skapas utan den finns färdig i FileMaker. För de övriga inloggningarna har egna 

funktioner definierats.  

Säkerhetsnivå 2 är tidsbegränsad och dess inloggningsfunktion är en så kallad beräkning. 

Get(CurrentTimeStamp)<GetAsTimeStamp(….)+ 86400 

 

Denna funktion jämför det nuvarande datumet med datumet för när posten skapades och ger som 

svar True eller False.  Om datumet för när posten skapades plus 86400 (antal sekunder/dag) är 

mindre än det nuvarande datumet, levereras det ett True som svar och då kan man fortfarande 

ändra i posten. Motsatsen uppstår vid False. 

För säkerhetsnivå 1 skapas en säkerhetsfunktion som begränsar tillgången till att redigera posterna 

efter att filen är sparad. Användarna med denna inloggningsnivå kan enbart se och skriva in poster 

utan möjlighet till att ändra dessa efter att ha tryckt på spara-knappen. När man har tryckt på spara-

knappen kommer ett specifikt fält att få ett referensvärde som känns igen av programmet för att 

sedan låsa alla poster.  

3.7 Importering av information från ultraljudsmaskinen 
Utifrån kravet från kravspecifikationen, bilaga 3, 4.1.1–4.1.4§. 

För att FileMaker ska kunna ta emot informationen på rätt sätt så måste importerade excelfilen vara 

upplagd på ett speciellt sätt. Eftersom FileMaker läser in rad för rad, så måste första raden på 

excelfilen vara parameternamn och raderna under vara parametervärden, vilka i sin tur är nya 

poster.  

Vid inläsning av en excelfil (som innehåller undersökningsvärden från ultraljudsmaskinen) är det 

möjligt för FileMaker att identifiera första raden från den importerade excelfilen (parameternamn) 

med fältnamn i databasen. Detta kan endast ske om dessa två överensstämmer med varandra. Enligt 

karvspecifikation, bilaga 3, 4.1.4§ ska fältnamnen vara i DICOM format medan layouterna i CEB visar 

de motsvarande svenska förkortningarna.  Därför gjordes en översättning av DICOM namnen till de 

svenska förkortningarna som visas i excelfilen(bilaga 2).   Dessa förutsättningar utgjorde grunden till 

importeringen som reglerades av ett skript. Detta skript gör att importeringen sker med endast en 

enkel knapptryckning. 

 

 

Formel 1: Nuvarande datumet   Datum för när posterna skapades 
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3.8 Testning 
För att kunna utforma programmet så att det passar målgruppen optimalt har de fått vara med och 

påverkat i CEB:s utveckling. Träff med användarna skedde under hela arbetets gång för synpunkter 

och förslag till förbättringar. Testerna resulterade i allmänna förbättringar av CEB som färre 

knapptryckningar, flera nedrullningsalternativ istället kryssrutor. 

Det färdiga programmet testades ihop med den DICOM SR reader (resultatet från gruppen som 

ansvarade för bearbetningen av ultraljudsinformationen). Där testade bl.a. importering, knapp, 

säkerhets- och överföringsfunktioner, navigering mellan layouterna. Dessa tester utfördes utifrån 

olika scenarium d.v.s. olika inloggningar i form av nivå 1,2 eller 3. 

Slutligen testades programmet alla funktioner av användarna. Även andra utomstående personer fick 

testa programmet för att minska risken för dolda felaktigheter.  
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4 Jämförelse med andra kända databassytem 

4.1 FileMaker jämfört med Microsoft Excel 
Huvudsyfte med detta projekt är att övergå från en excelfil till databas skapad i FileMaker. Av denna 

anledning, görs denna jämförelse. 

I FileMaker sker lagringen av information i tabellform, vilken är en snarlik egenskap till Microsoft 

Excel: s uppbyggnad. Kombinationen av FileMaker och Excel utgör ett användbart verktyg i bl.a. spar- 

och överföringssyfte. Den största skillnaden mellan dessa två är:12  

 FileMaker kan presentera data på flera olika sätt än Excel, dvs. i form av listor och tabeller.  

 Sparandet och den visuella anpassningen av data i FileMaker kan ske m.h.a. bilder, filer, 

siffror, ord m.m. 

 I FileMaker kan användaren visa sparad information i form av en rapport och publicera den 

så att ett flertal andra användare kan få tillgång till den under samma tidpunkt. 

4.2  FileMaker jämfört med Microsoft Access 
Microsoft Access är en databasverktyg skapad av Microsoft13. Denna produkt är dels p.g.a. sin 

relativa användarvänlighet en stor konkurrent till FileMaker.13,14 

Skillnaden mellan dessa två programvaror:14 

Kriterier FileMaker Microsoft Access 

Enkelhet att komma igång Enkel att lära sig och innehåller 
många hjälpsamma verktyg för att 
på ett enkelt och snabbt sätt 
komma igång. 

Kräver expertis om 
databasen. 

Enkelheten i informationssökning 
och datapresentation 

Presentationen av information 
skapas automatiskt i form av listor 
och tabeller. Informationen kan 
smidigt presenteras i FileMaker 
eller via Webben. 

Presentationen av 
information sker manuellt 
och informationssökningen 
i programmet kan vara 
något krånglig. 

Skript och programmering  Det finns färdiga skripter och 
funktioner som enkelt kan 
användas utan tidigare kunskap 
om programmering ("Point Script 
Language"). 

Kunskap om 
programmering är ett krav. 
Programmeringsspråket är 
mera komplext än 
FileMakers eget språk. 

Lagringskapacitet  8 terabyte  2 gigabyte 
Webb publicering Enkel publicering med full 

åtkomst till den upplagda 
informationen och med olika 
säkerhetsfunktioner. 

Det finns 
informationspublicering via 
Webben, dock finns det 
vissa kompatibilitetskrav 
som måste uppfyllas. 

Säkerhet Säkerheten kan anpassas till 
databasen men även efter 
specifika fält och/eller layouter. 

Behörigheterna kan enbart 
anpassas till databasen. 

Plattform Kompatibilitet med IOS, Windows 
och Mac. 

Kompatibilitet med 
Windows. 

Tabell 2. Jämförelse mellan FileMaker och Microsoft access.  
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4.3 Priser och framtida avgifter 
 FileMaker är jämfört med de databasprogrammen i tabell 2 det billigaste alternativet med en total 

kostnad (25 klienter) på 124,918 dollar. I priset inkluderades, för 25 användare, bl.a. licensnyckel, 

programutvecklingar, uppgraderingar, support och underhåll. Det totala priset för de jämförda 

programmen visas nedan i tabell 3. 18 

 

 

 

 

 

4.4 Jämförelse med andra system 
Överföringen och visualiseringen av data är ett problem för många sjukhus. Problemet är att olika 

ultraljudstillverkare använder flera typer av namn på samma typ av mätning.  Detta försvårar 

överföringen av information när man använder maskiner från olika typer av tillverkare.  

 

Olika sjukhus har löst problemet på olika sätt. På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man gjort ett 

eget program där de kan importera vissa undersökningsvärden från ultraljudsmaskinerna. När 

ultraljudsbilderna överförs till datorn följer en rapport med. När programmet känner av att det finns 

en DICOM SR kommer den att visa en ruta där användaren får välja vilka värden de vill importera. 

Man måste däremot observera att vissa värden kan vara fel för att DICOM parametrarna kan vara 

olika från olika maskiner. Utifrån referensvärden kommer programmet att skriva ihop ett preliminärt 

utlåtande som sedan korrigeras av läkaren. 15 

I jämförelse till Uppsalas lösning har CEB fler funktoner och kan visa informationen på flera sätt vilket 
kan var en fördel. Uppsala har ett system som nästa skriver ett färdigt utlåtande, en liknande 
funktion skulle kunna förbättra CEBs utlåtandeskrivning. Eftersom CEB är ett egenutvecklat program 
precis som i Uppsala har även CEB problem med att felaktighet i vissa värden kan uppstå. 

På Södersjukhuset, SÖS, i Stockholm har man tagit hjälp av Siemens egna program Syngo® Dynamics. 
Syngo är ett program som kan visa både bilder och mätvärden från olika ultraljudsmaskiner. På SÖS 
använder de sig till största del av GE maskiner. På sjukhuset kan de ta emot både bilder och 
rapporter från alla olika typer av ultraljudsmaskiner. Läkaren kan sitta på sitt kontor och få 
undersökningen i realtid till sin dator. Både bilder och rapporter visas i anknytning till varandra2,16. 

Eftersom Syngo Dynamics är en färdig produkt från Siemens har de många fördelar som t.ex. att de 
finns support och hjälp om hur programmet ska användas samt vid tekniska problem. Syngo 
Dynamics kan även visualisera bilder och mätvärden samtidig. Denna egenskap existerar inte i CEB 
men är aktuellt för framtida utvecklingar. Nackdelen med ett färdigt program är att det innebär stora 
kostnader men även att det inte är lika anpassningsbar efter klinikens specifika önskemål. 

For 25 clients 

Tabell 3 



15 
 

5  Diskussion och analys  
Detta diskussionsmoment grundar sig på projektdeltagarnas erfarenhet av FileMaker, noggrann 

granskning av CEB samt inläst kunskap om liknade databasprogram. 

5.1 Varför FileMaker? 
Efter timmar av inlärning och användning av FileMaker för framtagningen av CEB, är 

projektdeltagarna enade om att FileMaker blev ett enkelt och brukbart verktyg för projektets 

genomförande under den relativt korta tiden. Ett annat databasprogram hade krävt både mera 

förkunskaper och tid. Trots det anser projektdeltagarna, att utifrån den kostnadsfria informationen 

på webben och boken FileMaker FTS (rekommenderad av FileMaker), att de inte fick tillräckligt 

information för att kunna påstå att CEB tillgodoser sjukhusets patient- och informationssäkerhet. 

Under sådana omständigheter hade en FileMaker- och databaskurs samt ständig kontakt med en 

expertis (ex: konsult) varit kompletterande resurser. Ett program med högre utvecklingsfrihet kan 

tänkas ha varit ett mer lämpat alternativ för att uppnå sjukhusets säkerhetskriterier, men även det 

hade krävt fördjupade kunskaper. 

Nedanför listas upp styrkor och svagheter med FileMaker som man bör beakta innan den väljs för 

konstruktion av en databas. 

FileMakers starka sidor FileMakers svaga sidor 

 FileMaker är ett lättanvänt program 
och med lite kunskap kan man skapa 
användarvänlig databas. 

 Program uppbyggda i FileMaker är 
lätta att uppgradera och ändra 
eftersom FileMaker innehåller många 
användbara färdigdefinierade 
funktioner.  

 Säkerhetsaspekterna i FileMaker är 
mycket bra vid hantering av data som 
inte bör exponeras till obehöriga. 
Inloggningsfunktionerna i FileMaker 
är många, vilket har varit en stor 
fördel i detta projekt. Utan 
inloggningsalternativen hade 
FileMaker varit obrukbar för arbetets 
syfte. 

 Som FileMaker användare har man 
tillgång till en s.k. FileMaker server, 
vilket är till stor nytta om man önskar 
att publicera sitt program till flera 
användare. 

 

 FileMaker erbjuder en mängd 
färdigdefinierade funktioner. Dock är 
denna egenskap inte alltid så bra då det 
saknas möjlighet att skapa nya egna 
funktioner. Till viss del kan det vara en 
begränsningsfaktor i FileMaker trots att de 
befintliga funktionerna tillgodoser det 
mesta.  

 FileMaker är inte så känd, vilket kan 
försvåra det för databasutvecklaren i 
FileMaker att vid behov söka material 
online eller hitta hjälpsamma och 
kostnadsfria metoder. 

 Projektdeltagarna påträffade en del buggar 
i FileMaker, i form av bl.a. funktioner som 
inte svarade på anrop, oorganiserade 
listor, parametrar som upphörde att 
existera m.m. Dessa problem kunde lösas 
med användning av intermediära 
hjälpmedel men att upptäcka problemet 
var tidskrävande. 

 Bra funktioner som garanterar säkerheten 
vid lagring av data saknas.  
 

 

5.2 För- och nackdelar med användningen av CEB 
Det finns både för- och nackdelar med införandet av CEB. Nedanför nämns CEB:s mest betydande 

styrkor och svagheter.  
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Fördelar Nackdelar 

 Förenklar användarnas arbetsflöde 
och bidrar till att läkaren och BMA 
(Biomedicinska analytiker) sparar 
mycket tid. Den tid som sparas kan 
läggas på patienterna, samt även 
minska kötiderna.  

 Reducera de fel som kunde ha 
uppstått i samband med manuell 
överföring. 

 Med ett enklare system kan läkaren 
sitta på sitt rum och få in all 
undersökningsdata på sin 
arbetsdator.  

 Samlad patientdata och enkel sökning 
i patienthistoriken ökar chanserna att 
man hittar vissa patologiska fel eller 
förändrade undersökningsvärden som 
kan vara avgörande.  

 En övergång till ett digitaliserat 
system ger kliniken möjlighet att 
minska sitt pappersanvändande. 
Vilket är viktigt ur en miljösynpunkt. 

 

 Med införande av CEB uppkommer det nya 
felkällor som kan bero på både mänskliga 
och tekniska fel. 

 Felaktigheter kan uppstå under 
importeringen av den bearbetade data 
från ultraljudsmaskinen.  

 Om nya ultraljudsmaskiner eller nya 
parametrar ansluts till systemet, måste 
CEB anpassas eftersom nya parametrar 
inte ingår i CEB. Den anpassningen är av 
kompatibilitetsskäl, mellan 
ultraljudsmaskinerna och CEB, inte 
automatisk och kan vara tidskrävande. 

 Tekniska fel i form av att CEB inte alltid 
arbetar som det är programmerat till, kan 
ske. Detta kan kräva omstartning av 
programmet eller support. Andra tekniska 
problem kan dyka upp.  

 Även om det finns möjlighet för att minska 
pappersarbetet finns det en stor risk att 
många ändå vill ha informationen på 
papper, vilket kan leda till ökad 
papperskonsumtion.  

 Vid användning av DICOM format som 
fältnamn är överföringen från 
ultraljudsmaskinen inte optimal, eftersom 
DICOM-namnen är mycket långa.  
FileMaker kan endast ha fältnamn på 100 
tecken vilket försvårar 
överföringsproceduren.  

 

 

Importen från excelfilen har en del osäkerheter p.g.a. olika skäl. Efter som KS använder sig ut av tre 

olika v ultraljudstillverkare kan DICOM namnen variera något. Detta försvårar identifieringen av 

DICOM namnen i CEB. Översättningen av DICOM namnen är lite osäker och alla värden kunde inte 

identifierats. Vilket gör att vissa viktiga värden antingen uteblir eller kan bli fel. Läkare och BMA 

måste då dubbelkolla alla värden vilket kan vara ett mycket tidskrävande jobb.  

 

5.3 Möjliga förbättringar av CEB 
Det finns många olika förbättringar och tillägg som skulle kunna förbättra programmet. Exempel på 

förbättringar: 

 För att programmet ska bli så pass användbart som möjligt bör det finnas med 

referensvärden som underlättar för läkaren att se om det är några värden som avviker från 

de normala. 
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 Kunna koppla ihop rapporten med undersökningsbilderna. Att kunna se bilderna samtidigt 

som värdena visas underlättar granskningen av patientdata.  

 Flera typer av inloggningar och möjlighet till att spåra vem, när och hur en förändring i en 

rapport har skett.  

 Utöka programmet så att det är anpassat för TransEsofagalt eko (Peroral 

ultraljudsundersökning).  

5.4 Förbättring av projektets utförande  
Projektet utfördes under en relativt kort tid och inlärningen av programmet upptog en stor del av 

tiden. Arbetets utförande hade varit ännu bättre om projektdeltagarna haft förkunskap om 

FileMaker och större erfarenhet av att utforma databaser. 

Ett problem som uppkom mot slutet av projektet var namngivningen av fältnamnen. Från början 

skulle fältnamnen vara lika med de som fanns på den ursprungliga excelfilen, men av 

kompatibilitetsskäl ansågs det lämpligare att ha dessa identiska till DICOM SR-namnen. Bytet blev 

aktuellt efter ett relativt sent möte gruppen som ansvarade för bearbetningen av 

ultraljudsinformationen. Bättre kommunikation och möjligen flera gemensamma möten hade gynnat 

projektet.   

Det skulle även behövts mer kontakt med personalen på sjukhuset för att se hur de ville utforma 

programmet. Projektdeltagarna har haft regelbunden kontakt med handledaren, men mer kontakt 

med flera i personalen skulle förbättra layouten och användargränssnittet ännu mer.  

Flera tester bör göras, eftersom de utförda inte anses vara tillräckliga för att kartlägga programmets 

alla brister. 

5.5 För- och nackdelar med CEB resp. en färdigutvecklad databas 
Fördelen med att utveckla ett eget program är att layouten och mätvärdena kan väljas och anpassas 

helt enligt klinikens önskemål. Då programmet är ett resultat av ett kandidatexamensarbete betalar 

sjukhuset enbart för licensnycklar till FileMaker, dvs. inga utvecklingskostnader tillkommer. 

Nackdelen är att det inte kommer att finnas någon support, vilket kommer komplicera 

mätvärdesöverföringen vid uppkomsten av nya parametrar. Det underlättar dock att FileMaker ligger 

som grund till det egna programmet. Eftersom FileMaker är ett relativt lätt program att förstå sig på, 

underlättas uppdateringen av det egna programmet.  

Fördelen med att använda något av de färdigutvecklade programmen som finns till 

ultraljudsmaskinerna är att det finns support för dessa eftersom det hela tiden tillkommer 

uppdateringar. Bilderna och rapporten är dessutom kopplade till varandra vilket underlättar kontroll 

av mätvärdena vid rapportskrivningen. Nackdelen med att använda ett färdigt program är att det är 

mycket mer kostsamt än ett resultat av ett examensarbete och många av programmen fungerar inte 

lika bra på alla typer av maskiner. 
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Bilaga 1 

Den befintliga excelfilen 
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Bilaga 2 

Lagar 

Patientdatalagen: 

Denna lag består av 10 kapitel och dess huvudsyfte är att tillgodose en strukturerad, säker och 

kvalitativ "informationshantering inom hälso- och sjukvården". Patientdatalagen kom i bruk den 1 juli 

2008, i samband med att "patientjournallagen (1985:562)" och "lagen (1998:544) om vårdregister" 

upphörde1.  

 

"Allmänt; lagen reglerar bland annat"2: 

 "Sammanhållen journalföring, vilket innebär att flera vårdgivare kan ge och få 
direktåtkomst till varandras journalhandlingar om de uppfyller 
patientdatalagens krav"2. 
 

 "Inre sekretess – en reglering som innebär att bara den som behöver 
uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av 
patientuppgifter. Detta förtydligas genom att det i lagen ställs krav på 
behörighetstilldelning och åtkomstkontroll"2. 
 

 "Patienten har rätt att spärra uppgifter både i vårdgivarens journalsystem och 
för andra vårdgivare vid sammanhållen journalföring"2. 
 

 "Vårdgivare har en möjlighet att ge patienten direktåtkomst, exempelvis via 
Internet, till vårddokumentation och loggar (det vill säga historiken för 
behandlingen av personuppgifterna)"2. 

Patientdatalagen kompletteras med en förordning från Socialdepartementet och 
föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården från 
Socialstyrelsen"2. 

Offentlighets- och sekretesslagen: 
Korresponderande lag är en efterföljare av sekretesslagen och trädde i kraft den 30 juni 
20093. Offentlighets- och sekretesslagen består av ett flertal bestämmelser som 

                                                           
1 Patientdatalag; 2008; Patientdatalag; 2012-04-06 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080355.htm 
2
 Patientdatalagen; publicerad av datainpectionen,:2012-04-06 

 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/: Datainspektionen 
3
 Offentlighet och sekretsslag; 2009; Regeringen  

http:// www.regeringen.se/sb/d/11767/a/1224122012-04-08 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850562.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980544.htm
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"kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätten av att ta del av 
allmänna handlingar"4.  

Lagen "betonar att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag" 5samt tydliggör för hur 

sekretessbestämmelserna ska användas i praktiken. Lagen tar bl.a. upp:5 

 tystnadsplikt samt respektive skyldigheter och rättigheter. 

 "skydd om det allmänna intresset".5 

 "skydd om de enskildas personliga och ekonomiska förhållanden".5 

Personuppgiftslagen: 
Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och den omfattar all information som är automatiserad eller 

delvis automatiserad och direkt kan kopplas till en levande person så som personnummer, 

kundnummer mm.  Lagen gäller när någon typ av verksamhet använder personuppgifter, den gäller 

inte när uppgifterna används av en fysisk person.6  

Lagen är till för att skydda den enskilda personens personuppgifter vid lagring, bearbetning och 

spridning av personlig information. 

Den informationen man har kan antingen klassas som strukturerad eller ostrukturerad. Om den är 

strukturerad så gäller fler regler än om den är ostrukturerad. Strukturerade personuppgifter är 

sådana uppgifter som är ordnade på ett strukturerat sätt så att man lätt kan söka information om 

personen. Ostrukturerade personuppgifter är sådana uppgifter som är skrivna i en löpande text. 12-14 

 För behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvård säger lagen att: 

”18 § Känsliga personuppgifter får behandlas för hälso- och 
sjukvårdsändamål, om behandlingen är nödvändig för 
a) förebyggande hälso- och sjukvård, 
b) medicinska diagnoser, 
c) vård eller behandling, eller 
d) administration av hälso- och sjukvård.” 13 

 
 
 
 

                                                           
4
 Offentlighet och säkretess hos det allmänna; 2009; Regeringen; 2012-04-08 
http://www.regeringen.se/sb/d/11386/a/131179: Regeringen 

5
 Offentlighet och sekretsslag; 2009; Regeringen  
http:// www.regeringen.se/sb/d/11767/a/1224122012-04-08 

6
 Personuppgiftlslagen; 1998; Personuppgiftslagen 1998:204.  
http://www.regeringen.se/sb/d/1966 
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Bilaga 3 

Kravspecifikation för databaser i FileMaker 

1 Inledning  
Denna kravspecifikation har framtagits i samråd med handledaren Kenneth Caidahl och syftar till att 

specificera hur databasen ska se ut och vilka funktioner och layouter som ska finnas med i 

programmet.  

1.1 Målgrupp 

Målgruppen för databasen är sjukhuspersonalen på fysiolog kliniken på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna.  

1.2 Definitioner 

 

1.3  Systemkrav 

1.4.1§. Systemkraven för FileMaker: 

Rekommenderade termer Förklaring 

CEB Projektets produkt vid namn Cardio Echo Base. 

Fält Fält är rutan där informationen ska skrivas in. 

Post Post är en ny informationsrad i databasen. 

Layout Presentation av fält och poster. 

Manus Ett skript som utför olika funktioner. 

DICOM  Digital Imaging and Communications in Medicine. 

DICOM SR Digital Imaging and Communications in Medicine Structure Reporting. 

Standardparametrar  Inlagda parametrar i databas- och ultraljudsprogrammet. 

KS Karolinska sjukhuset i Solna. 

BMA Biomedicinska analytiker. 

Informationsgrupp Indelning av en stor informationsgrupp i undergrupper, ex Klaffar, 

dess informationsgrupper är Mitralis-, Pulmonalis-, Aorta- och 

Trikuspidalisklaff. 



 

V 
 

 

(1)
  

Källa: http://www.FileMaker.com; http://www.filemaker.com/se/products/fmp/tech_specs.html 

1.4 Språk 

1.5.1§. Programmet ska skrivas på svenska.  

1.5 Kunskap 

1.6.1§. Den berörda personalen ska få en utbildning om programmets uppbyggnad och respektive 

funktioner. 
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2 Layout och gränssnitt 
2.0.1§. Det framtagna programmet kommer att bestå av ett flertal olika layouter, vars utformning ska 

likna den befintliga excelfilen. Layouterna kommer att innehålla alla dessa parameternamn som 

excelfilen har och det ska finnas plats för eventuella tillägg. 

Det ska finnas en Översiktslayout som innehåller de vanligaste parameternamnen, från den ska man 

kunna gå till olika layouter som Dimensioner, Klaffar, Funktioner, Söklayout och Visa alla-layout 

(layout som innehåller alla möjliga undersökningsvärden). Klaffar ska ha egna undergrupper, aorta, 

mitralis, tricuspidalis och pulmonalis. Tio layouter kommer att finnas totalt i arbetet.  

2.1 Utformning 

2.1.1§. Det ska finnas en layout som ska innehålla alla de värden som oftast används vid varje 

undersökning, Översiktslayout.  

2.1.2§. Varje informationsgrupp kommer ha sin egen layout, vilket ska innehålla dess befintliga 

information från Översiktslayouten samt fält med ytligare information inom sitt område. Ovannämnda 

informationsgrupper och dess undergrupper visas nedan. 

 

Klaffar Funktioner Dimensioner 

Aortaklaff VK systolisk funktion Plax 

Mitralisklaff HK systolisk funktion 4-CH 

Pulmonalisklaff VK diastolisk funktion  

Tricuspidalisklaff Lungvener  
 Tabell 1 Indelningen av informationsgrupper 

2.1.3§. Undergrupperna till klaffarna är relativt stora därför ska dessa få sin egen layout. 

2.1.1 Speciella krav på klaffinformationsgruppen 

2.1.4§. Varje undergrupp till klaffinformationsgruppen (visas i tabellen ovan), ska ha en kryssruta som 

visar om patienten har en klaffprotes eller inte samt vad det är för typ av klaffprotes. 

2.1.5§. Utöver det som finns med på excelfilen ska det finnas: 

 En kryssruta för om patienten har en frisk aorta- eller mitralisklaff.  

 På varje sida ska man kunna se patientens AI, MI, PI och TI grad. 

 Det ska finnas ett fält där man ska kunna skriva i om det finns 2 eller 3 klaffblad på aortan.  

 Det ska finnas en gradering av förkalkningen i aorta- och mitralisklaffarna. Skalan ska vara 5 

gradig där 1 är normal, 2 är förtjockad, 3 lätt förkalkad, 4 måttligt förkalkad och 5 kraftigt 

förkalkad.  

 

3 Funktionskrav 

3.1 Säkerhet 
3.1.1§. De värden som kommer från ultraljudsmaskinen skall gå att ändra enda tills man har godkänt 

och sparat filen. Efter att filen är sparad och därmed godkänd så ska inget värde kunna ändras utan nya 

inloggningar som administratör av programmet. 
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3.1.2§. Det är endast personalen som arbetar med ultraljudsmaskinerna och de läkare som behandlar 

patienten som ska ha tillgång till programmet. Även administratören har tillgång till programmet.  

3.1.3§. Varje användare ska få ett användarnamn och lösenord som är kopplat till den behörighet som 

denne har.  Det ska finnas tre olika behörighetsnivåer.  

 Nivå 1: Undersökningspersonalen ska ha behörighet till att importera information från 

ultraljudsmaskinen, skriva i och ändra information i filen under undersökningen. Efter att filen 

är sparad (och därmed är värdena godkända) kan inte undersökningspersonalen ändra filen.  

 Nivå 2: Den behöriga läkaren ska kunna ändra och skriva i värden i 24 timmar efter att 

undersökningen är gjord.  

 Nivå 3 Administratör. 

Som administratör ska man kunna:  

 göra ändringar i en godkänd och låst fil. 

 uppgradera programmet. 

  ändra, ta bort och lägga till fält.  

 lägga till eller ta bort olika funktioner. 

 lägga till nya användare.  

 lägga till eller ta bort layouter. 

 

3.2 Utformning av utlåtande 
3.2.1§. Utlåtandet består av text och värden med ursprung i undersökningen. Utlåtandet skriv i RIS 

(Radilogic Information System) där den sparas. Eftersom utlåtandet vanligtvis inte skrivs direkt efter 

att undersökningen skett ska i det skapade programmet finnas ett fält för utlåtandet. In i denna, ska de 

värdena som alltid ingår i utlåtandet överföras. Andra värden som kan vara av intresse att ha i 

utlåtandet kommer att kunna läggas i fältet för utlåtande med hjälp av kryssrutor. Exempel på värden 

som alltid finns i utlåtandet och som kommer att överföras automastiskt in i fältet för utlåtandet: 

 Bildkvalitet 

 BMA (Bildmedicinsk Analitiker) 

 Dr (läkare) 

 Blodtryck 

 Rytm (SR,FF och Övrigt) 

 Längd  

 Vikt  

 BSA 

 

3.3 Övriga funktioner 

3.3.1§.  

 Layouterna ska vara sammankopplade så att man enkelt kan klicka till de olika 

undergrupperna. En spara-knapp ska finnas, vid knapptryckning godkänner och sparar man 

informationen. Av säkerhet, ska programmet alltid fråga om man är säker på att man vill spara 

uppgifterna. 

 AI grad 

 Läckage grad 

 PI grad 

 MI grad 

 LVEF 

 Sys RVp 

 BMI 
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 Visualiseringen av patientinformation ska ske på ett specifikt sätt så att patientens ID-

handlingar enbart ses en gång, medan upprepade undersökningar visas under. 

 Patient sökningsfunktion för att söka efter om patienten redan finns i systemet. 

 Vissa fältinnehåll kommer att vara beräkningar av andra befintliga fält.  

3.3.2§. Värden som beräknas utifrån andra mätvärden är: 

 BSA  

 Ao Dsc Rev(holodiast) 

 Vena contracta PLAX 

 AI grad 

 PISA ERO/Reg Volym 

 PA tryck 

 Pmax 

 TDI kvot E/E’ 

 P max/P medel 

3.3.3§. Till varje layout i programmet ska det framgå patientens namn, personnummer, datum, 

bildkvalitet (den som undersöker får anteckna ultraljudsbildens kvalitet), blodtryck, hjärtrytm, 

frekvens, längd, vikt, BSA och BMI. 

3.3.4§. Alla layouterna ska vara sammankopplade och utgöra en programvara, om man ändrar ett 

värde i en layout ska värdet ändras i hela programmet. 

3.3.5§. Personnumret skrivs in med 12 siffror utan bindesträck mellan datum och de fyra sista siffrorna 

och det ska finnas en funktion som undersöker om personnumret är rätt inskrivet.  

4 Nya systemet  
4.0.1§. Det nya systemet ska vara ett program som främst ska ersätta den befintliga excelfilen. 

Programmet ska i sin tur fungera som en databas där patientinformationen kommer att sparas med 

möjlighet för förändringar, historiksökningar och utlåtningsskrivningar.  

4.0.2§. I det nyskapade systemet ska det ingå olika smarta funktioner i form av kryss, sök-, lägg till-

funktioner, mm.  

4.0.3§ Lägg till- och sök-funktionerna ska specialdesignas. Informationsvisualisering vid upprepade 

patientkontroller av en patient ska anpassas. Lägg till- och sök-funktionerna ska utgå från patientens 

personnummer.  

4.0.4§. Programmet ska förberedas för att importera bearbetad information från ultraljudsmaskinen 

och dessutom ska läkaren och/eller övriga användare kunna få undersökningsinformationen direkt till 

sin arbetsdator. 

4.1 Datahantering 

4.1.1§. Programmet ska förberedas för att, ta emot externbearbetad information från 

ultraljudsmaskinen och visualisera i enlighet med framkommen layout (se Layout och gränssnitt). 

Datahanteringen ska utföras med hänsyn och respekt till de lagar som styr och berör sjukhusmiljön 

(för mer information se kommande rubrik Myndigheternas krav). 
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4.1.1 Importering av data 

4.1.1§. Programmet ska kunna ta emot och läsa in en excelfil med fältnamn och mätvärden. 

4.1.2§. Importen ska kunna ske med ett knapptryck.  

4.1.3§. Excelfilen som ska importeras måste ha parameternamnet på första raden och parametervärden 

på andra raden. Parameternamnen måste stämma överens med fältnamnen i Filemaker. 

4.1.4§. Parameternamnen som importeras är DICOM SR namn. 

4.2 Uppgraderingsmöjligheter  

4.10§. Det ska finnas uppgraderingsmöjligheter samt rum för tillägg, ändringar och förbättringar i 

programmet.  

5 Tester 
Programmet ska testas innan den ställs i bruk. Berörd personal ska få möjligheten att testa programmet 

för utvärdering och feedback. Även utomstående personer ska få testa programmet. 

6 Kostnader 
I detta kandidatexamensarbete finns det inte några särskilda krav på kostnader, dock kan det vara bra 

att känna till att genom ett införande av ett digitaliserat program kan fysiologkliniken göra besparingar 

i form av bl.a. tid, disposition samt pappers- och bläckpatronskostnader. 

7 Myndigheternas krav 
På grund av att arbetet berör sjukhus och dess miljö, måste projektdeltagarna anpassa arbetet till de 

krav och lagar som existerar i densamma. Lagar som ska beaktas är Patientdatalagen, 

Personuppgiftslagen och Offentlighets- och Sekretesslagen
 1
. 

8 Tidskrav 
Projektet ska vara klart den 30 Maj då rapporten ska lämnas in. 

  

 

 

 1Gustavsson M. Jurist på Karolinska Institutet; 2012; telf: 08-52486473; e-post: 

mats.gustavsson@ki.se;  kontakt:  telefonsamtal, 2012-04-10 

 

 

 

mailto:mats.gustavsson@ki.se


 

X 
 

 

Bilaga 4 

Bilder på CEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Översikt-layout 
Översikt-layout 
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Aorta-layout Pulmonalis-layout 

Mitralis-layout Tricuspidalis-layout 

Undergrupper till Klaffar-layout Klaffar-layout, dess fyra undergrupper finns i figuren till höger. 
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