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Sammanfattning
Det här examensarbetet undersöker det personliga kontot för hälsoinformation (PHR)
som alla medborgare i Sverige ska erbjudas. Detta efter ett beslut från Socialdepartementet att genomföra en upphandling genom Apotekens Service AB. Upphandlingen är
vid tiden för denna rapports färdigställande ännu inte genomförd vilket den var planerad
att vara.
Målet med examensarbetet är att på uppdrag av Mawell undersöka vilka affärsmöjligheter lanseringen av en nationellt tillhandahållen tjänst för PHR, och det ekosystem för
applikationer och tjänster, förväntas leda till. Men också implementera två tjänster som
visar konceptet med hur en tjänst kan användas för att skapa nytta för en utvald målgrupp.
Under arbetet genomfördes litteraturstudier samt intervjuer med olika målgrupper. Syftet
med intervjuerna var att identifiera vilka problem och behov dessa har i sina verksamheter för att sedan analysera samt ge förslag på hur tjänster utvecklade för PHR kan
utformas för att lösa dessa.
Resultatet av undersökningen är ett antal olika tjänsteförslag baserade på målgruppernas
problem och behov samt två tjänsteimplementationer. Rapporten ger även Mawell förslag
på en tänkbar fortsättning på arbetet.
Nyckelord: Personligt konto för hälsoinformation, eHälsa.
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Abstract
This thesis investigates the personal account for health information (PHR) that every
citizen in Sweden will be offered. The Ministry of Health and Social Affairs has made a
decision to conduct a public procurement through Apotekens Service AB. The procurement was not finalized at the time of this report.
The goal of this thesis is to on behalf of Mawell investigate what business opportunities
the launching of a nationally provided service for PHR, and the ecosystem for applications and services, is expected to result in, but also to implement two services to
demonstrate the concept of how a service could be used to create benefits for a selected
target group.
During the thesis work a literature study and interviews with different target groups were
performed. The purpose with the interviews was to identify different problems that the
target group have in their operations and then analyze and give a proposal to how services
developed for PHR could solve the problems.
The result of the investigation is proposed services based on the different problems and
needs of the targets groups and two service implementations. The report also gives
Mawell proposal to how they could continue this work further.
Keywords: Personal health record, eHealth.
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Definitioner och förkortningar
Personligt konto för hälsoinformation kommer i rapporten att förkortas som den engelska
översättningen Personal Health Record, PHR.
1177.se: Är en kunskapsportal med faktagranskad information om vård på Internet.
Genom portalen kan användaren jämföra vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar.
Apotekens Service: Är ett statligt bolag vars syfte är att utgöra ett nationellt informationsnav och ge aktörer inom hälso- och sjukvård tillgång till databaser och samhällsnyttig
infrastruktur.
Center för eHälsa i samverkan (CeHis): Koordinerar samarbetet mellan de olika landstingen och regionerna i Sverige för att förverkliga gemensamma e-hälsotjänster, teknisk
infrastruktur och standarder inom strategin för Nationell eHälsa.
Datainspektionen: Myndighet som verkar för att skydda individen mot att dennes integritet kränks då uppgifter om denne behandlas på elektronisk väg. En stor del av
myndighetens arbete sker genom att informera, utbilda och kontrollera så att myndigheter
och företag följer den lagstiftning som finns.
Ekosystem: Avser ett begränsat område där olika populationer lever och på olika sätt
påverkar varandra. I vissa sammanhang definieras personligt konto för hälsoinformation
och systemet kring dessa som ett ekosystem. Ekosystemet kretsar i detta fall kring individen som ägare till sin hälsoinformation (i motsats till rollen som patient i förhållande till
en vårdgivare då vårdgivaren är ägare till informationen). Men även individens relationer
till andra populationer inom systemet som till exempel, vårdgivare, hälso- och friskvårdsaktörer, föreningar och individer som till exempel familj och andra anhöriga.
Läkemedelsförteckningen: Databas där information om alla expedierade receptförskrivna
läkemedel lagras. Genom Läkemedelsförteckningen kan en privatperson bland annat
hämta information om uttagna läkemedel. En patient kan även välja att ge sitt samtycke
till att läkare och farmaceuter kan ta del av informationen.
Mina vårdkontakter (MVK): Nationell e-tjänst som erbjuds i alla landsting och regioner.
Det tillgängliga tjänsteutbudet varierar mellan de olika landstingen, men genom kontot
ska användaren bland annat kunna boka tid hos vårdcentraler, svara på kallelser till
cellprovsmottagning samt se provsvar från detta. Utöver dessa tjänster ska användaren
även kunna ta del av de uppgifter som finns lagrade i Läkemedelsförteckningen och
Receptregistret.
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Nationell eHälsa – strategin för tillgänglighet och säker information inom vård och omsorg. Ett samarbete mellan Socialdepartementet, SKL, Socialstyrelsen, Vårdföretagarna
och Famna som syftar till att förbättra vård och omsorgen med hjälp av olika e-tjänster.
Nationell Ordinationsdatabas (NOD): En nationell elektronisk lagringsplats där läkemedelslistor för alla patienter i Sverige sparas. Tanken med NOD är att läkemedelsanvändningen ska bli säkrare då både patient, vårdgivare och apotek får en överblick över
patientens läkemedelsordinationer.
Nationell Patientöversikt (NPÖ): Är ett system som tillåter behöriga vårdgivare att se ifall
det finns information om en patient lagrad hos andra vårdgivare men även ta del av denna.
Detta under förutsättning att patienten har gett sitt samtycke till att delning sker. Patienten
kan genom systemet även välja att spärra hela eller delar av sin patientjournal för andra
vårdgivare att läsa.
Receptregistret: Elektronisk lagringsplats för information om recept. I registret lagras
information om uttagna recept och vilka som inte har hämtats.
Socialstyrelsen: Myndighet som har i uppdrag att värna hälsa och allas tillgång till god
vård och omsorg. Myndigheten genomför kvalitetsjämförelser av sjukvårdens verksamheter samt sammanställer och publicerar föreskrifter och handböcker inom olika
områden till exempel journalföring.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): Är en medlemsorganisation för Sveriges
kommuner, landsting och regioner. SKL arbetar med frågor i många olika ämnen bland
annat hälsa och sjukvård samt social omsorg och stöd.
Svevac: Är ett system för att hantera vaccinationer som Smittskyddsinstitutet tillhandahåller till ett stort antal vaccinatörer i landet. I systemet registreras alla vaccinationer som
genomförs, misstänkta biverkningar och systemet kan även användas för att skapa kallelser till vaccination.
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1. Inledning
I detta kapitel redovisas den förstudie som examensarbetet som ligger till grund för
examensarbetet.

1.1.

Bakgrund

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Mawell, med anledning av det beslut
som Socialdepartementet tog om att under hösten 2013 lansera en elektronisk plattform
för personligt konto för hälsoinformation senare förkortat PHR, efter upphandling utförd
av Apotekens Service AB.
Syftet med PHR är bland annat att ge Sveriges medborgare ökat inflytande över sin egen
hälsoinformation inklusive sådan som härrör från individens kontakt med sjukvården,
men även att skapa förutsättningar för företag inom IT-branschen och andra att utveckla
tjänster som interagerar med plattformen.
För Mawell som är ett väletablerat företag inom området IT-lösningar för vård och omsorg innebär etableringen av plattformen för PHR många intressanta möjligheter. Lanseringen av plattformen ger Mawell nya affärsmöjligheter gentemot de målgrupper som
kommer att finnas i det ekosystem som kommer att växa fram kring PHR.
Detta examensarbete undersöker de möjligheter som införandet av en plattform för PHR
medför för ett IT-företag som Mawell.

1.2.

Problemdefinition

Att på uppdrag av Mawell genomföra en utredning av vilka möjligheter till affärsutveckling som lanseringen av plattformen för PHR innebär för Mawell. Detta omfattar
följande deluppgifter:




Utreda vilka problem och behov som olika målgrupper till plattformen för PHR
har i sina verksamheter.
Analysera samt ge förslag på hur tjänster utvecklade för PHR kan lösa målgruppernas problem men även stödja målgruppernas arbete.
Implementera tjänster som Mawell kan använda i demonstrationssyfte vid framtida kundkontakter.

1.3.

Mål

Målet med detta examensarbete är att undersöka vilka målgrupper som kommer att finnas
i det ekosystem som kommer att växa fram kring PHR och ta reda på vilka problem dessa
har i sina verksamheter idag.
Genom att först identifiera och sedan analysera de olika målgruppernas problem och
behov kan förslag på lösningar utformas.
Resultatet av detta arbete blir en rapport som kommer att ge Mawell vägledning inför
framtida tjänsteutveckling mot plattformen. Målet med arbetet är även att implementera
två tjänster som Mawell kan använda i demonstrationssyfte vid framtida kundkontakter
gällande tjänsteutveckling för PHR.
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1.4.

Avgränsning

Examensarbetet kommer endast att göra en grundläggande undersökning om vilken påverkan Patientdatalagen och Personuppgiftslagen har på plattformen för PHR.
Fyra målgrupper kommer att intervjuas för att utreda vilka problemområden som finns i
deras verksamheter.
Endast för en av målgrupperna kommer tjänster att utvecklas.
Endast två existerande plattformslösningar kommer att beskrivas i rapporten.

1.5.

Metod

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie för att undersöka bakgrunden till, samt
syftet med att införa PHR i Sverige och vilka intressentgrupper som kommer att finnas
kring detta. I studien undersöktes även hur den kommande plattformen för PHR påverkas
av svensk lagstiftning och vilka befintliga lösningar som redan existerar i andra länder.
Efter att litteraturstudien avslutades valdes lämpliga målgrupper ut i samråd med sakkunniga personer på Mawell. De utvalda målgrupperna intervjuades för att undersöka
vilka problem eller behov som de har i sina verksamheter.
Då alla intervjuer har genomförts analyserades materialet och ett antal förslag på tjänster
presenterades. Två av förslagen valdes ut och implementerades som tjänster vilka Mawell
kan använda i demonstrationssyfte vid framtida kundkontakter.

1.6.

Förväntat resultat

Detta examensarbete sammanställde resultatet av utredningen i en skriftlig rapport som
presenteras på Mawell och KTH samt så utvecklades två tjänster som Mawell kan använda i demonstrationssyfte vid framtida kundkontakter gällande utveckling av tjänster
för plattformen för PHR.
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2. Nulägesbeskrivning
Mawell är ett nordiskt företag som inriktar sig på utveckling av IT-lösningar för vård och
omsorg. Mawell grundades 2001 i Finland och har sedan dess expanderat och har nu
kontor även i Sverige och England.
Mawell tillhandahåller konsulttjänster, kundspecifik systemutveckling, drift, support och
förvaltning samt mjukvarulösningar inom fyra lösningsområden: Clinical Process Support, Healthcare Intelligence samt Patient Involvement. Bland produkterna finns till
exempel program för digital diktering, MedSpeech och ett program för bild- och videohantering, Picsara.
Mawell har även i samarbete med CeHis och SKL utvecklat Infektionsverktyget som
bland annat används för att dokumentera vårdrelaterade infektioner.
Mawell har sedan tidigare stor erfarenhet av personliga konton för hälsoinformation då
företaget har skapat en lösningsfamilj, S7, som används av många vårdgivare i Finland.
Genom plattformen får användaren tillgång till exempelvis labbsvar från vård och företagshälsovård, möjlighet att samverka och ha kontakt med vården och kan föra hälsodagbok med mera.
För ett väletablerat företag som Mawell innebär lanseringen av plattformen för PHR
många intressanta möjligheter framöver.
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3. Personligt konto för hälsoinformation, PHR
Detta kapitel syftar till att ge läsaren förståelse för vad ett personligt konto för hälsoinformation är och vilka problem som införandet av kontot förväntas att lösa. Kapitlet tar
även upp hur svensk lagstiftning påverkar den elektroniska plattformen för PHR samt en
beskrivning av lösningar som finns i andra länder.

3.1.

Bakgrund och syfte

Det finns ett flertal faktorer som bidrar till att svensk sjukvård står inför stora framtida
utmaningar. Invånarantalet i Sverige ökar och befolkningen blir allt äldre, vilket gör att
vårdbehovet kommer att öka och då framförallt inom området geriatrik 1 . Kroniska
sjukdomar som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och reumatiska sjukdomar
kommer fortsättningsvis att kräva komplexa och samordnade vårdinsatser från olika
vårdinstanser och vårdgivare. Livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes och fetma
kommer fortsättningsvis att kosta sjukvården stora resurser.
Men även det faktum att patienter lär sig allt mer om sitt sjukdomstillstånd och tänkbara
behandlingsformer leder till att högre krav ställs på vården. Beräkningar visar att behovet
av vård och omsorg kommer att ha ökat med ungefär 50 % fram till 2030, detta kräver
otvivelaktigen att åtgärder vidtas på alla plan från individnivå och upp för att stävja denna
utveckling.[1]
I Sverige har många initiativ tagits till att skapa en förbättrad vård genom att integrera IT
och sjukvård. 2006 antog regeringen en strategi numera kallad Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Syftet med strategin är
att vård och omsorg ska förbättras med hjälp av olika e-tjänster som ska hantera den
informationsmängd som finns inom sektorn. Inom ramen för strategin har bland annat
NPÖ, MVK och 1177.se införts.[2]
Den styrande regeringen har som målsättning med sin hälso- och sjukvårdspolitik att
bland annat stärka patientens inflytande över sin egen vård, att förbättra folkhälsan samt
att underlätta för nya aktörer att etablera verksamhet inom svensk hälso- och sjukvård.[3]
Socialdepartementets beslut att införa och erbjuda alla Sveriges medborgare PHR
adresserar många av de mål som tidigare nämnts genom att inom sjukvården flytta fokus
från vårdgivaren till patienten och öka dennes inflytande. Men framförallt att göra individen till ägare över sin hälsoinformation vilken inkluderar det som finns i individens
patientjournal. Tanken med PHR är även att stödja individens engagemang i sin egen
hälsa då denne ges elektronisk tillgång till sin egen hälsoinformation.
PHR kommer att fungera som en elektronisk lagringsplats där individen samlar och
hanterar sin hälsoinformation. Genom en prenumerationstjänst kommer individen även
att kunna överföra information från patientjournaler från olika vårdgivare till PHR. På
kontot ska även information som läkemedelslistor och vaccinationslistor finnas tillgänglig genom att system som Svevac och NOD ansluts till den underliggande infrastrukturen.
Kontoinnehavaren kommer att stå som ägare till all information och bestämmer således
över vilken information som ska lagras i kontot och med vem informationen ska delas.
Detta skapar förutsättningar för sjukvården att ta del av kontoinnehavarens egenregi1

Ordet geriatrik betyder läran om sjukdomar hos äldre.
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strerade hälsoinformation men även för aktörer från till exempel friskvårdssektorn att
skapa och erbjuda tjänster som ansluter till PHR. Tjänsterna blir på så sätt verktyg som
hjälper individen att själv förbättra den egna hälsan genom att till exempel registrera
träningsresultat och kostintag.
Genom att stödja engagemanget från patienten och dennes anhöriga i den egna hälsan kan
vården i många fall gå från att vara reaktiv till att bli mer proaktiv vilket innebär att
vårdinsatser kan ges i förebyggande syfte redan innan en skada eller ett sjukdomstillstånd
uppstår. Till exempel skulle en läkare löpande kunna följa de blodtrycksvärden som en
patient själv registrerar och på så sätt kunna upptäcka och förhindra en stroke som skulle
ha drabbat patienten med stora konsekvenser som följd, både i lidande för patienten men
även ekonomiskt för samhället.
I dagsläget är svensk hälso- och sjukvård fördelad över en mängd olika enheter som drivs
i offentlig eller privat regi, till exempel vårdcentraler, sjukhus, specialistvård och tandvård. Alla dessa skapar och lagrar egna patientjournaler om den diagnos som de har ställt
och den eventuellt efterföljande behandlingen som genomförts, i egna journalsystem.
Initiativ har tagits för att patientjournaler ska kunna delas mellan olika vårdaktörer. I
Stockholm läns landsting finns exempelvis ett antal vårdaktörer som erbjuder patienter så
kallad sammanhållen journalföring, vilket innebär att vårdgivare kan ta del av varandras
journaler under förutsättning att patienten ger sitt medgivande till det. På senare år finns
NPÖ som fungerar som sammanhållen journalföring fast på riksnivå.[4]
Det finns även en mängd andra verktyg som är utvecklade för att stödja hälso- och
sjukvården med hjälp av IT. Bland annat Infektionsverktyget som främst används i arbetet med att registrera och göra uppföljning på infektioner som uppstår inom vården.

3.2.

Intressentgrupper

När plattformen för PHR är etablerad och ger tekniskt utrymme för delning av hälsoinformation mellan kontoinnehavare och andra intressenter, skapas förutsättningar för ett
ekosystem att växa fram kring individen och dennes hälsa. I detta delkapitel listas ett
antal olika intressentgrupper och en kort beskrivning av deras roll i ekosystemet:


Kontoinnehavaren. Eftersom PHR är frivilligt för medborgaren att använda så
ansvarar denne själv för att öppna, administrera och avsluta sitt konto.
Så länge som kontot är aktivt är det kontoinnehavarens ansvar att dela ut behörigheter till andra aktörer som ska kunna läsa eller tillföra information till kontot.
Kontoinnehavaren ansvarar även för vilken delmängd av informationen på kontot
som vardera aktören får ta del av. Kontoinnehavaren själv bestämmer vilka
tjänster som ska aktiveras för kontot.



Vårdgivare. Omfattar aktörer från privat och offentlig sektor. Till exempel
vårdcentraler, mödravård, tandvård, sjukhus och företagshälsovård. Dessa aktörer
ansvarar för att dokumentera vårdrelaterad information i patientjournaler. Informationen från vårdgivarnas journalsystem ska kunna överföras till patientens
konto för hälsoinformation men informationen ska också kunna överföras från
patientens konto till vårdgivaren.
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I och med att plattformen för PHR etableras blir det möjligt för denna intressentgrupp att utforma tjänster som bland annat ger stöd åt den egna verksamheten
genom att tillåta patienten att bli mer involverad men också att utforma tjänster
inom områden som till exempel rehabilitering. Dessa tjänster kan dels bidra till en
bättre vård för patienten men kan även gynna företaget i den konkurrens som
råder inom svensk sjukvård idag. Exempel på företag inom denna intressentgrupp
är bland annat Capio AB, Aleris AB, Mama Mia AB och Praktikertjänst AB.


Friskvårdsaktörer. Aktörer från detta segment erbjuder individen hjälp till en
sund livsstil genom kost och motion. Plattformen för PHR erbjuder dessa aktörer
nya möjligheter till att utveckla och erbjuda tjänster som skapar nytta för individen genom att ansluta till PHR och där registrera olika mätvärden för till exempel
fysisk aktivitet eller kaloriintag.
Då individen kommer att kunna dela friskvårdsinformation med vårdgivare får
nyttan av dessa tjänster en ny dimension mot tidigare då individen använde olika
friskvårdstjänster för att följa sin egen historik. Genom kontot kommer friskvårdsinformationen även att kunna nå vårdpersonal.
Med hjälp av plattformen för PHR kommer tjänsterna som dessa aktörer erbjuder
kunna användas av individen till exempel som stöd i rehabilitering som följs av
sjukvårdpersonal. Exempel på aktörer inom denna grupp är Friskis och Svettis,
SATS, ViktVäktarna, Fitness24Seven och Nordic Wellness.



Patientföreningar. Dessa aktörer drivs av ideella skäl och har stor kunskap inom
sitt specifika sjukdomsområde. Organisationerna kommer att kunna använda sin
kunskap för att skapa tjänster som är avsedda för att hjälpa den egna patientgruppen, genom till exempel coachningstjänster eller tjänster baserade på anpassade dagböcker som hjälper individen att följa sitt sjukdomsförlopp och dela
informationen med vårdgivare. Exempel på organisationer inom denna intressentgrupp är Alzheimerföreningen i Sverige, ParkinsonFörbundet, Svenska Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet och Hjärt-Lungfonden.



Myndigheter och statliga bolag. Aktörerna inom denna grupp har olika ansvarsområden för den elektroniska plattformen för PHR och administrationen av
kontona för hälsoinformation.
Socialdepartementet ansvarar bland annat för att finansiera plattformen och
marknadsföra PHR för Sveriges medborgare. Apotekens Service AB ansvarar för
upphandlingen av den elektroniska plattformen för PHR men även för support och
certifieringen av de tjänster som ansluter mot plattformen.



Tjänsteleverantörer. Aktörer från denna grupp utvecklar och erbjuder de tjänster
som ansluter till den elektroniska plattformen för PHR. Aktörerna ansvarar även
för att få sin tjänst certifierad och godkänd att ansluta mot plattformen men även
för att teckna avtal med användaren av tjänsten. Exempel på företag i denna grupp
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kan vara till exempel Mawell, Capgemini och andra som vill utveckla tjänster och
applikationer för kontot för hälsoinformation.


Övriga. Andra intressentgrupper som utgör ekosystemet kring plattformen för
PHR är bland annat fackförbund som arbetar med frågor som friskvård och rehabilitering. Försäkringsbolag och leverantörer av mätutrustning, som till exempel blodtrycksmätare, är andra exempel i denna kategori.

3.3.

Etiska aspekter

Att införa PHR innebär många utmaningar, inte bara hur de rent tekniska problemen ska
lösas. PHR ger även upphov till en del problem av mer etisk karaktär som kan vara svåra
att finna lösningen på.
En av grundtankarna med PHR är att individen själv ska äga informationen i sin journal
och kunna läsa samt modifiera innehållet i denna men även bestämma över andra aktörers
tillgång till informationen. Detta leder till ett antal frågeställningar som exempelvis hur
systemet ska fungera för att skydda personer som befinner sig i vanmaktställning? Ska en
person alltid kunna neka andra från att ta del av informationen? Är det lämpligt att en
patient ska få besked om svåra sjukdomar via PHR på Internet? Bör man begränsa en
målsmans insyn i sitt barns PHR?
Det finns åsikter framförallt från personal inom sjukvården att det inte alltid är lämpligt
att en person får ett sjukdomsbesked via Internet. Till exempel att en patient skulle få
besked om obotlig cancer via det personliga hälsokontot. Ett sådant besked kan anses
vara bättre lämpat att få muntligen vid ett möte med läkaren som då även kan vara till stöd
för personen.
Rådrum och menprövning är lösningen på problemet, vilket innebär att sjukvårdpersonal
manuellt granskar information innan utlämning sker. Utlämnandet av informationen kan
fördröjas upp till 14 dagar för att sjukvårdspersonal ska hinna diskutera till exempel
resultatet vid provtagning med patienten innan informationen överförs till PHR. Dock bör
det noteras att i en undersökning som Inera AB gjorde svarade majoriteten av de tillfrågade att de ville få tillgång till dessa upplysningar, även de av en mer allvarlig karaktär.[5]
Hur ska systemet stävja att en minderårig persons integritet inte kränks i det fallet där en
målsman har tillgång till sitt barns patient- och hälsojournal? Exempelvis i en situation
där en tonåring har genomfört en abort eller kanske använder preventivmedel. I sådana
fall är det inte alltid lämpligt att föräldern har tillgång till all dokumentation som finns om
barnet.
Ett annat problem är hur personer i vanmaktställning ska kunna skyddas. Till exempel om
en person som blir tvingad eller manipulerad till att lämna ut uppgifter från sitt PHR till
följd av hot. I detta fall kan en lösning vara att vårdaktören i samråd med kontoinnehavaren endast gör begränsade journalanteckningar.
Ett potentiellt problem med kontoinnehavarens möjligheter till att dela hälsoinformation
som lagras i kontot med andra, är situationer där försäkringsbolag och arbetsgivare kräver
att få tillgång till informationen. Inträffar detta så finns stora risker att kontoinnehavaren
skulle kunna bli missgynnad. Dock så har kontoinnehavaren möjligheter till att själv
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begränsa vilken typ av information som andra får ta del av, vilket i många fall skulle
utgöra en lösning för problemet.
De frågeställningar som nämnts ovan utgör endast ett fåtal exempel på olika problem som
måste lösas för att trovärdigheten för PHR inte ska urholkas. Andra frågeställningar kan
gälla till exempel säkerhet och om användaren kan lita på att obehöriga inte får tillgång
till hälsoinformationen.

3.4.

Lagstiftning

Plattformen för PHR involverar både sjukvård och IT. Inom sjukvården finns det många
lagar för att stärka patientens integritet och den sekretess som råder kring informationen
om denne. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), har en myndighet inom
hälso- och sjukvård med få undantag, skyldighet att lämna ut journalhandlingar på en
patients begäran. Utlämningen av journalhandlingen sker då antingen genom avskrift
eller genom utlämning av papperskopia.
Patientdatalagen (2008:355), PDL, trädde i kraft 2008. Tanken med PDL är bland annat
att en patients personuppgifter utformas så att dennes integritet inte kränks och att
dokumentationen av dessa hanteras så att ingen obehörig får tillgång till dessa.[6]
PDL anger att den som är vårdgivare har skyldighet att föra journal för att dokumentera
en patients vård men lagen anger även vilken information som journalen ska innehålla
och på vilket språk den skrivs men också att endast personer som deltar i vården av en
patient får läsa journalen.
Enligt PDL kan en vårdgivare ge en patient direktåtkomst till de uppgifter som finns
lagrade om denne, vilket innebär att patienten kan få denna information utlämnad på
elektronisk väg via Internet. PDL ger en patient rätt att spärra hela eller delar av sin
journal vilket innebär att en vårdgivare inte får åtkomst till innehållet. En spärr kan hävas
om patienten samtycker till att så sker eller om denne inte kan lämna samtycke men de
spärrade uppgifterna bedöms vara viktiga för vården av patienten exempelvis i en nödsituation. Föräldrar kan inte spärra ett barns journaler.
Det faktum att journalhandlingar kan lämnas på elektronisk väg via Internet genom direktåtkomst och att lagen medger sammanhållen journalföring med direktåtkomst mellan
vårdgivare, har möjliggjort det arbete som hittills gjorts för att knyta samman vård med
IT.
Personuppgiftslagen (1998:204), PUL, trädde i kraft 1998 och syftar till att skydda mot
att den personliga integriteten kränks då personuppgifter behandlas.[7]
Lagen förhindrar att så kallade känsliga uppgifter behandlas. Vad som räknas som känsliga uppgifter är bland annat uppgifter om en persons ras, etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös övertygelse samt hälsa och sexualliv.
Lagen gör även skillnad på i vilket sammanhang personuppgifterna hanteras. Om personuppgifter behandlas i så kallat ostrukturerat material till exempel i löpande text eller
e-post så gäller endast ett fåtal av lagens paragrafer under förutsättning att ingen kränkning av den registrerades personliga integritet sker. Om personuppgifterna ingår i en
strukturerad samling, alltså där uppgifterna på något sätt är ordnade för att underlätta
sökning, till exempel då uppgifterna lagras i en databas, så gäller lagen under förutsätt-
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ning att ingen annan överordnad lag gäller. För att behandla känsliga personuppgifter i en
strukturerad samling krävs individens samtycke till att detta sker.
PUL anger att den som är personuppgiftsansvarig ska vidta olika åtgärder för att skydda
de uppgifter beroende på hur pass känsliga uppgifterna är, vilka tekniska möjligheter som
finns för att skydda uppgifterna och till vilken kostnad.

Figur 1: Informationsflöde mellan PHR och tjänsteplattform [15].

Figur 1 ger en förenklad beskrivning av hur plattformen för PHR påverkas av PUL och
PDL. I exempelbilden finns en tjänst GetVaccinations som plattformen använder för att
hämta vaccinationsuppgifter som finns lagrade i olika vårdsystem.
PDL tillämpas ”vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården” (lagen.nu, 2013) och i exemplet med GetVaccinations sträcker sig vårdgivarnas
ansvar fram tills att informationen från patientjournalen är överlämnad till tjänsten.
Eftersom känsliga personuppgifter som bland annat hälsoinformation kommer att lagras i
en strukturerad samling i PHR, omfattas plattformen av PUL.
Uppgifternas natur innebär att uppgifterna egentligen inte får lagras alls, dock med undantag ifall individen lämnar sitt samtycke till att så sker. Vilket blir en förutsättning i det
avtal som individen tecknar med Apotekens Service AB om att skapa ett konto.
Vidare kräver lagen att tekniska och organisatoriska åtgärder genomförs för att plattformslösningen ska uppfylla en hög säkerhetsnivå. Ett annat krav som PUL 33§ ställer på
plattformen är att personuppgifter inte får överföras till ett tredje land det vill säga länder
utanför EU, det finns dock undantag till denna paragraf bland annat om individen lämnar
sitt samtycke till att överföringen sker.
För plattformens leverantör gentemot invånarna innebär dock paragrafen att denne måste
veta exakt vart all information är lokaliserad.
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3.5.

Existerande plattformslösningar

I detta delkapitel ges kortare beskrivningar av två existerande plattformslösningar för
PHR. Anledningen till att just dessa två valdes framför andra är främst tillgången på
information om dessa.
3.5.1 Personally Controlled Electronic Health Records, PCEHR
I Australien lanserades under 2012 en nationell plattform för elektroniska konton för
hälsoinformation som en del av den Australiensiska statens hälsoreform.
Anledningen till att plattformen lanserades var att samla all hälsoinformation om varje
medborgare på en säker lagringsplats. Genom att centralt lagra hälsoinformationen om en
medborgare blir kontinuiteten i vården bättre, även om denne söker vård hos flera olika
instanser. Då viktig vårdrelaterad information kommer att följa patienten mellan alla
vårdgivare.
En enhetlig läkemedelslista kommer att ge en säkrare medicinhantering då alla vårdgivare ges tillgång till samma information. Den tillgängliga och enhetliga hälsoinformationen förväntas stärka individens engagemang i sin hälsa samt ge bättre diagnostik och
behandlingsmöjligheter. Framförallt för patienter med kroniska sjukdomar då olika behandlande enheter kan fatta bättre beslut då dessa delar på gemensam information.
Departementet för hälsa och åldrande kommer att stå som ansvariga för plattformen.
Sedan lanseringen av plattformen kan alla medborgare i Australien välja att registrera sig
för att skapa ett personligt konto för hälsoinformation. Vårdgivare och andra aktörer
kommer även de att från lanseringen kunna registrera sig i systemet.
För att en vårdgivare ska kunna koppla upp sig mot systemet krävs att denne först får ett
speciellt id och kan autentisera sig samt få den mjukvara som används kontrollerad så att
den är anpassad för plattformen.
En medborgare kommer att ha möjlighet till att både avsluta och reaktivera sitt konto.
Kontoinnehavaren kommer att kunna läsa information som finns lagrad och bestämmer
vilka andra aktörer som ska få tillgång till kontot och vilken typ av information som ska
finnas tillgänglig. Genom konto kommer kontoinnehavaren att kunna se historik över
vem som har läst vilken information.
3.5.2 Kaiser Permanente HealthConnect Electronic Health Record
Kaiser permanente i USA är ett företag som omfattar Kaiser Foundation Hospitals, Kaiser
Foundation Health Plan och The Permanente Medical Group. Kaiser Permanente erbjuder olika sjukvårdstjänster för de medlemmar som är anslutna, vilka i slutet av 2011 var
över nio miljoner. Kaiser Permanente har anläggningar ibland annat Colorado, Georgia,
Hawaii, Ohio och Kalifornien.
2003 tecknade Kaiser Permanente avtal med företaget Epic Systems för att utveckla en
elektronisk plattform för PHR kallad Kaiser Permanente HealthConnect. Plattformen är
ett privat initiativ och finansieras helt av företaget. Under slutet av 2004 var alla regioner
där Kaiser Permanente har verksamhet anslutna till plattformen. Syftet med att införa
plattformen var att höja kvaliteten på den sjukvård som företaget erbjuder.
Genom att använda ett elektroniskt system för patientjournaler motverkas den ineffektiva
hanteringen av patientjournaler i pappersform. Då alla som är inblandade i en patients
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vård alltid har tillgång till den senaste hälsoinformationen och provsvar så blir vården
bättre. Systemet erbjuder även medlemmar att boka tid hos vårdgivarna och att förnya
recept.
Genom tjänsten My health manager kan medlemmar som är anslutna till plattformen läsa
sin journal, få provsvar, boka tid för möten, förnya recept men även använda en tjänst vid
namn symptom checker som är ett webbaserat stöd för att själv kunna identifiera symptom
och på egen hand ställa diagnos på ett hälsoproblem. Det finns även olika program som
medlemmar kan välja att delta i exempelvis för att sluta röka, gå ner i vikt och minska sin
stress.
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4. Intervjuer
Kapitlet redovisar sammanfattningar av de intervjuer som genomförts inom ramen för
detta examensarbete. Målgrupperna valdes i samråd med sakkunniga på Mawell. Alla
personer som har ställt upp på intervju har fått ta del av sammanfattningarna och getts
möjlighet till att återkomma med synpunkter. Alla intervjufrågor återfinns som appendix
A, B, C, D och E till rapporten.

4.1.
Sammanfattning av intervjun med Kristina Westerlund
vid Alzheimerföreningen i Sverige
Alzheimerföreningen i Sverige är en riksorganisation vilken har till uppgift att tillvarata
demenssjuka personers och deras anhörigas intressen.
Demens i sig är inte ett sjukdomstillstånd utan är ett samlingsnamn för ett antal olika
sjukdomar. Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, Lewy body demens och Frontallobsdemens utgör de fyra vanligast förekommande sjukdomarna.
Föreningen arbetar aktivt med att både förmedla kunskap om demenssjukdomar till sjuka
och deras anhöriga samt till allmänhet och politiker, men också med att vara till stöd för
personer som på olika sätt drabbas av sjukdomen.
Demenssjukdomarna tillhör kategorin kroniska sjukdomar vilka kräver långvariga och
resurskrävande insatser från samhället. Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar och i dagsläget står demenssjukdomarna för större kostnader i samhället än
cancersjukdomar, diabetes, stroke samt hjärt- och kärlsjukdomar. I dagsläget upplever
föreningen att samhället brister i attityden gentemot demenssjukdomarna. En vanlig
uppfattning är att dessa sjukdomar inte är ”riktiga sjukdomar” utan mer av ett tillstånd
som drabbar äldre människor.
Föreningen ser stora problem i framtiden då nya samhällsgrupper som till exempel
krigsflyktingar och invandrare drabbas av olika former av demenssjukdomar. Detta
kommer att öka komplexiteten och ställa högre krav på vården, då demenssjukdomarnas
natur kan ge upphov till att gamla minnen och krigstrauman kommer tillbaka till den
drabbade. Dessutom är det vanligt att demenssjuka personer återgår till att prata sitt
modersmål vilket i kombination med tidigare nämnda problematik sannolikt ger upphov
till en mer resurskrävande vård från samhället än den nivå som råder idag.
Föreningen bedriver i dag en mängd olika aktiviteter för att sprida information om demenssjukdomar och den forskning som sker inom området, men även för att ge stöd till
drabbade men även skapa forum för intresserade att träffas. Föreningen har en hemsida
och använder Facebook men driver också sedan 1998 en telefonrådgivning som är öppen
för alla att kontakta, även icke betalande medlemmar. Telefonrådgivningen behandlar
inga specifika frågeställningar utan den som kontaktar rådgivningen får råd gällande allt
från rättigheter, biståndsbedömning, mediciner och biverkningar men även socialt stöd då
demenssjukdomar kan ge upphov till en mängd sociala problem för den drabbade och
personer runt denne.
Föreningen genomför cirka 30-talet temakvällar per år på olika platser i Sverige. Dessa
temakvällar är öppna för vem som helst att besöka och lockar totalt ungefär 10 000 besökare per år. På temakvällarna följer olika föreläsare med och berättar dels om sjuk-
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domen men också om nutida och framtida utveckling. Inte sällan är det professorer som
forskar inom sjukdomsområdet som föreläser på temakvällarna.
De olika lokalföreningarna bedriver caféverksamheter på olika platser i landet där medlemmar och andra får en chans att träffas och ta del av underhållning och annat som
föreningarna arrangerar. Problemet med denna form av aktiviteter är att många är hindrade att delta på grund av olika anledningar som till exempel sjukdomstillstånd eller
svårigheter med att ordna transport.
Föreningen är även medlem i Alzheimer Europe, vilken är en paraplyorganisation för 34
medlemsorganisationer från 31 olika länder. Alzheimer Europe har som målsättning att
förbättra vården och behandlingsformerna för Alzheimersjuka, genom att bland annat
anordna konferenser där medlemsorganisationer, forskare och representanter från läkemedelsindustrin från hela världen samlas men bedriver också lobbyverksamhet gentemot
de olika regeringarna runt om i Europa.
Föreningen har identifierat många problem inom vården och behandlingen av de olika
demenssjukdomarna i Sverige. I första hand behöver insatserna för att på tidigt stadium
upptäcka olika demenssjukdomar förbättras. I dagsläget finns olika tester och provtagningar som kan användas för att upptäcka sjukdomar i god tid men vissa av dem är
kostsamma och används först när sjukdomen brutit ut och börjar ge mer allvarliga
symptom. Om sjukdomen istället kunde identifieras i ett tidigare stadium skulle det
möjliggöra bättre behandlingar och mindre kostnader för samhället samt en bättre livssituation för den drabbade.
Vidare har föreningen konstaterat att endast en liten del av antalet demenssjuka faktiskt
får behandling av sjukdomen. I många fall sker medicinering av den sjuke med olika
former av neuroleptika för att dämpa de olika symptomen av sjukdomen, vilket kan vara
direkt olämpligt och bör endast ske med kontinuerlig uppföljning av läkare. Föreningen
har dock konstaterat att denna uppföljning sällan sker. De anser att läkare många gånger
ändrar i läkemedelsordinationen och tar bort till exempel läkemedel mot Alzheimers
sjukdom då dessa anses ge upphov till andra symptom hos patienten.
Ett annat problem är hur kontakterna mellan patient och sjukvården skiljer sig mellan de
olika landstingen. I vissa fall har det förekommit att en patient får sin diagnos per telefon
eller att patienten blir lämnad utan stöd och har många frågor om sjukdomen och sin
framtid.
Föreningen vittnar om att anhöriga till personer som lider av demenssjukdomar står inför
stora utmaningar då denne hjälper den som är sjuk. Som anhörig kommer det att krävas
kontakter och möten med en mängd olika personer från olika instanser i samhället för att
samordna den sjukes tillvaro, då det inte finns någon person som kan eller vill ta ett
övergripande ansvar för den demenssjuke.
Ofta är det ett problem att till exempel vårdpersonal som känner den sjuke byter jobb och
får andra uppgifter vilket leder till att nya personer ska hjälpa den som är sjuk. Att bli
hänvisad mellan många olika personer kräver mycket tid och engagemang från den anhörige och utgör ett hinder i hjälpen till den sjuka men gör även att det blir svårt att vara
påläst och fullt insatt.
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4.2.
Sammanfattning av intervjun med Åsa Wahlström vid
Mama Mia AB
Mama Mia är en privat kvinno- och barnhälsomottagning med etablerade mottagningar i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mama Mia strävar efter att erbjuda sina kunder ”allt under ett tak” vilket man till stor del
har lyckats med idag. Det man saknar är förlossning vilket kan göra att framtida samarbeten med sjukhus är intressant.
Att ha allt under ett tak innebär en vårdkedja som täcker både graviditeten från början
fram tills att barnet är fött och vidare när barnet blir tonåring och är i behov av gynekologi
och preventivmedelsrådgivning. När barnet själv en dag ska bli förälder ska Mama Mia
erbjuda en trygghet att komma tillbaka till.
Mama Mias verksamhet täcker både mödravård, ultraljudsundersökningar, barnavård,
preventivmedelsrådgivning, vaccination och gynekologi. Sedan 2011 bedriver Mama
Mia även husläkarmottagning i Stockholm under namnet To Care.
Inom olika landsting gäller olika regler vilket på många sätt hämmar Mama Mias expansion. Generellt är det lättare att starta nya mottagningar i Stockholm där det endast
krävs tillstånd och lokal till skillnad från till exempel Göteborg där det krävs upphandling
med mera.
I dagsläget har inte Mama Mia något behov av att marknadsföra sin verksamhet då
kundunderlaget är så pass stort att man skulle kunna bli tvungen att tacka nej till de nya
kunderna som eventuellt skulle genereras av en marknadsföringskampanj.
Mama Mia erbjuder ett rikt utbud av olika kurser i bland annat profylax, yoga, pilates,
förlossningskurs, amning, och barnavård. Vissa av kurserna anordnas som webbkurser
under förutsättning att kursinnehållet lämpar sig för webben och om detta efterfrågas av
kunderna. Exempel på webbkurs som Mama Mia anordnar är en profylaxkurs och en
förlossningskurs. Kursen i pilates finns även i en ”app-version” för smartphones. Men
företaget ordnar även föreläsningar i första hjälpen och pappakurser samt barngympa,
babysim och gravidmassage.
Den personal som jobbar hos Mama Mia har uteslutande bakgrund från vård inom
landsting. Företaget vidareutbildar löpande sin personal inom olika områden, bland annat
vaccination.
Mama Mia ger idag rådgivning till kunder som besöker de olika mottagningarna men
också per telefon efter det att frågor inkommit per e-post. Mottagningen på Södermalm i
Stockholm erbjuder även HLBTQ (homo, lesbisk, bi, trans och queer) personer att delta i
ett särskilt program som kallas Regnbågsverksamheten. Programmet ger deltagarna
möjlighet att träffas i grupper och diskutera olika ämnen och frågor.
Mama Mia upplever att folk generellt är alltmer pålästa idag och söker på egen hand
information om sin graviditet, sitt barns utveckling, sjukdomar, behandlingar och annat.
Dock kan vissa demografiska grupper urskiljas där vissa grupper är mer pålästa än andra
och generellt är människor som besöker mottagningarna i Stockholms innerstad mer
pålästa än andra.
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I många fall stämmer inte alltid den information som företagets kunder har inhämtat på
egen hand utan barnmorskor och annan personal i de olika verksamheterna får ge tillrättavisningar.
Mama Mia driver mottagningar i bland annat Kista och Malmö där både företagets
kunder och personal i många fall har annat modersmål än svenska. Den information som
läggs ut på Internet skulle med fördel kunna översättas till andra språk än svenska.
Den kunskap som Mama Mias personal har inom de olika verksamhetsområdena läggs
inte på hemsidan eller någon form av portal, då Socialstyrelsen ställer höga krav på den
information som publiceras. Om Socialstyrelsen ändrar riktlinjer för det som står på
Internet tvingas Mama Mia att gå in och ändra. Mama Mia publicerar endast mer verksamhetsspecifik information och hänvisar istället till webbplatser som 1177.se för den
som söker information om vård och annat.
I dagsläget håller företaget en låg profil i olika sociala medier då deras verksamheter som
mödravård och gynekologi är av en mer privat karaktär. Dessa verksamheter passar inte i
sådana forum där kopplingar kan skapas mellan en person och till exempel mödravård.
Dock så följer man till viss del vad som skrivs om företaget i bloggar och forum.
I övrigt är Mama Mia absolut inte främmande för att använda sig av IT i sin verksamhet.
Många av deras delverksamheter som exempelvis mödravård, barnavård och rådgivning
skulle teoretiskt sett vara möjliga att i viss mån erbjuda på elektronisk väg genom appar
och portaler.
Idag erbjuder företaget två appar, Gravidkalender och Baby App. Genom Gravidkalendern kan blivande föräldrar följa barnets utveckling, se statistik, se filmer och föra dagbok
bland annat. I Baby App kan föräldrar följa det födda barnets utveckling och hantera
vaccinationer, se statistik, få kostråd och föra dagbok bland annat. Det finns även vissa
funderingar på att utveckla någon form att jämförelsetjänst för till exempel preventivmedel, där användare kan dela tips och råd med varandra gällande biverkningar och så
vidare.
Mama Mia försöker även att stödja föräldrar i tillvaron genom att ge tips om bra tjänster
för till exempel barnpassning och kostrådgivning. Dessa områden är dock inget som
Mama Mia själva kommer att starta verksamhet inom utan är nöjda med att kunna hänvisa
sina kunder till dessa tjänster.
Landstinget styr vilket journalsystem som Mama Mia ska använda och detta kan företaget
inte själva påverka. I dag används ett journalsystem som heter Obstetrix vilket är utvecklat av Siemens. Obstetrix har fyra huvudmoduler kallade Tidbok, Mödrahälsovård,
Ultraljud och Förlossning/BB-vård. All information om till exempelvis tidsbokningar,
födelseplaner, provtagningar, vaccinationer och ultraljud lagras i Obstetrix.
I dagsläget finns ingen möjlighet för en kund att själv bidra med information till systemet
annat än att skriva ut och fylla i inskrivningsformulär och födelseplaner i pappersform
som sedan lämnas till barnmorskan som då skriver in informationen i journalsystemet.
Mama Mia erbjuder idag kunderna som gör ultraljud vid vissa av mottagningarna Mobile
Baby, vilket är en tjänst där kunden får bilden från ultraljudet skickad direkt till mobiltelefonen via SMS eller epost. Långsiktigt har företaget för avsikt att helt sluta med att
skriva ut bilderna från ultraljudet då dessa har en negativ påverkan på miljön. Tekniken
finns för att stödja en helt elektronisk hantering av ultraljud och resultatet vid undersök-
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ningen kan delas via en molntjänst med läkare och specialister runt om i världen ifall att
närmare granskning krävs.

4.3.
Sammanfattning av intervjun med Karl-Gunnar Skoog
och Agnetha Hernström vid ParkinsonFörbundet
ParkinsonFörbundet är en ideell organisation som arbetar för personer som lider av
Parkinsons sjukdom samt deras anhörigas bästa, oavsett om dessa är medlemmar i förbundet eller inte.
ParkinsonFörbundet arbetar aktivt för att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom bland
allmänhet, myndigheter, beslutsfattare men framförallt hos vårdpersonal. Förbundet har
bland annat arrangerat utbildningar för olika taxibolag, luftfartsverket och kommunala
hemtjänstutförare för att sprida kunskap om sjukdomen och hur den som drabbas kan
påverkas. Som en följd av förbundets engagemang har luftfartsverket utfärdat anvisningar till flygplatser om att personer som lider av Parkinsons sjukdom och använder så
kallad Djupelektrodstimulering (DBS) vilket kan liknas vid en pacemaker för hjärnan,
slipper passera genom säkerhetsbågarna på flygplatserna.
Det är inte ovanligt att den som drabbas av Parkinsons sjukdom utsätts för diskriminering
i samhället då personen kan uppvisa symptom som andra kan missuppfatta för att vara till
exempel berusning. Denna problematik leder i många fall till att den som drabbas av
sjukdomen väljer att dra sig undan och till viss del blir isolerad.
Förbundet satsar varje år stora resurser på att anordna seminarier för vårdpersonal från
både landsting och kommuner. Egentligen ligger ansvaret för utbildningen av dessa
grupper som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och hemtjänstpersonal på samhället
men förbundet anser att omfattningen är alldeles för dålig, till exempel så behandlas
Parkinsons sjukdom endast under någon veckas tid under läkarutbildningen trots sjukdomens komplexitet.
Förbundet bekostar vidareutbildning av sjuksköterskor till att bli så kallade Parkinsonsjuksköterskor, vilka har ett övergripande ansvar för att samordna vård och omsorg för
den som lider av sjukdomen men ansvarar även för att ge rådgivning till kommunen. För
den som lider av Parkinsons sjukdom är det oerhört värdefullt med så kallade Parkinsonteam vilket innebär att man vid neurologimottagningen sätter samman ett team av
bestående av bland annat läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och kurator. Genom att
anpassa teamet efter individens speciella behov kan denne erbjudas en bättre hjälp och
kan få en individuell träningsplan utformad av sjukgymnasten och så vidare. Tyvärr
erbjuder inte alla landsting denna hjälp.
I dagsläget får cirka 2000 personer per år i Sverige diagnosen Parkinsons sjukdom. Den
vanligaste åldersgruppen som drabbas är mellan 50 och 60 år men det är inte ovanligt att
sjukdomen uppträder hos individer som är mellan 40 och 50 år och ibland ännu yngre än
så.
Fram tills nyligen har diagnosen för sjukdomen främst baserats på motoriska symptom
som rörelsehämningar, muskelspänningar och ofrivilliga skakningar men på senare tid
har även icke motoriska symptom som depressioner, balanssvårigheter och sömnsvårigheter börjat uppmärksammas vid diagnostisering av sjukdomen. Som nydiagnostiserad
kan en person ofta leva sitt liv precis som vanligt under ett antal år men allteftersom att
symptomen förvärras så blir tillvaron allt tuffare för den drabbade.
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Ett stort problem som förbundet upplever idag är att den som vänder sig till sjukvården i
regel får en dålig respons. I de flesta fall får den som drabbats av sjukdomen mediciner
utskrivna. Men sedan sker ingen uppföljning av vare sig medicinens effekt eller eventuella biverkningar, utan den som är sjuk får själv ansvara för att testa sig fram till en bra
dosering.
Att själv ansvara för medicineringen kan vara ytterst komplicerat då medicinen kan behöva tas så ofta som varannan timme under den vakna tiden av dygnet. Det är vanligt med
multisjuka hos personer som lider av Parkinsons sjukdom vilket innebär att den drabbade
även lider av andra sjukdomar, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är inte ovanligt.
Detta faktum försvårar ytterligare medicineringen för den som är sjuk då läkemedlen för
de olika sjukdomarna tenderar att interagera med varandra.
Kosthållning är en annan faktor som försvårar medicineringen då proteiner i maten stör
kroppens förmåga att uppta läkemedelssubstanserna i medicinen. Detta kan leda till utebliven effekt eller fördröjning av denna, vilket kan få till följd att effekten vid nästkommande medicinintag blir fördubblad.
Medicineringen sker huvudsakligen i tablettform eller med via pumpar som injicerar
läkemedel direkt i kroppen via en sond. I båda fallen sköter individen själv doseringen av
läkemedel och träffar sin läkare någon enstaka gång per år. I dagsläget finns ett antal
hjälpmedel utvecklade för att hjälpa drabbade att själv kunna registrera olika värden med
syftet att försöka hitta samband mellan läkemedelsdosering och olika faktorer som påverkar livskvaliteten.
Då sjukdomen ger upphov till många problem i form av bland annat rörelsehinder,
smärta, sömnstörningar, nedsatta kognitiva funktioner som minne och koncentrationsförmåga men även påverka sinnesstämningen negativt blir det många faktorer som individen måste jämföra för att hitta en bra balans.
Ett så kallat ON-OFF schema används för att registrera rörligheten i kroppen, kramper
och intagna läkemedel under olika tidpunkter på dygnet. Alla dessa hjälpmedel kan se lite
olika ut beroende på vem som har utformat det men generellt sett så kan det snabbt bli
oöverskådliga mängder information om den som är sjuk löpande registrerar olika mätvärden för medicindos och de tidigare nämnda faktorerna.
Ett annat problem som med dessa mätningar är att läkarna sällan visar intresse för att ta
del av materialet, vilket torde utgöra ett ovärderligt beslutsunderlag i dennes arbete.
För den som drabbas av Parkinsons sjukdom är motion och olika fysiska aktiviteter
nödvändiga för att främja välbefinnandet och förbundet tillhandahåller ett övningshäfte
för den som vill träna själv men annars anordnar de olika länsföreningarna som ingår i
förbundet olika gruppaktiviteter som till exempel gymnastikgrupper, promenadgrupper
och vattengymnastikgrupper. Utöver de fysiska aktiviteterna så anordnas även olika
sociala aktiviteter där medlemmarna får en chans att träffas och umgås.

4.4.
Sammanfattning av intervjun med Cortney Nicolato
vid Get Real Health USA
American Heart Association är den största icke-vinstdrivande organisationen i Amerika,
vilken har som målsättning att bekämpa hjärtsjukdomar och stroke.
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Genom att förbättra människors livsstil med hjälp av utbildning, erbjuda träning i hjärtoch lungräddning samt stödja forskning, arbetar organisationen mot målet att förbättra
människors hälsa och att eliminera hjärtsjukdomar och stroke.
Under tidigt 2000-tal började organisationen att undersöka vilken betydelse informations- och kommunikationsteknik hade för organisationens arbete. För personer som lider
av kroniska sjukdomar är det viktigt att mäta och kunna följa olika relevanta värden för
sin sjukdom. För den som lider av hjärtsjukdomar är det gäller det värden som till exempel blodtryck och kolesterol.
Genom att tillämpa IT kan man underlätta för den som är sjuk att få information om sin
hälsa presenterade på ett bra och lättolkat sätt, exempelvis kan olika färgkoder användas
för att representera olika sjukdomstillstånd.
Under 2005 antog organisationen en strategi för hur IT skulle användas för att främja
organisationens mål. Man undersökte vilka olika verktyg som fanns tillgängliga och kom
fram till att de som är online-baserade, var det som skulle ha störst genomslagskraft på de
olika användargrupperna som patienter och läkare
Tillsammans med Microsoft utvecklade och lanserade under 2007 organisationen en
tjänst, Blood Pressure Management Center, vilken baserades på HealthVault. Tjänsten
vidareutvecklades senare till Heart360 vilken är ett online-baserat ”centrum för kardiovaskulärt välmående”.
Genom tjänsten kan användare eller deras anhöriga registrera och se historik över blodtrycks- och blodsockermätningar, vikt, kolesterolvärden, medicinering och träningsaktiviteter. Tjänsten möjliggör även för användaren att dela informationen med ansvariga
läkare och andra. Genom tjänsten kan användaren få relevant information om hjärtat och
dess sjukdomar. Heart360 är en tjänst som är fri för alla att använda, det enda som krävs
är ett konto i den amerikanska HealthVault-plattformen, dit man sedan ger tjänsten tillträde.
Organisationen har även utvecklat verktyget My Life Check vilket används för att framställa en individuell handlingsplan för att förbättra den egna hälsan genom att genomföra
och registrera olika aktiviteter som träning, kost, rökavvänjning och så vidare.
My Life Check är integrerat i Heart360 så att användaren kan se diagram över till exempel träning och blodtryck separat men i dagsläget finns inget stöd för att visualisera
sambandet mellan till exempel sänkt blodtryck och träningsaktiviteter.
Sedan tjänsten lanserades har responsen från användarna varit positiv och Heart360 är
den mest använda tjänsten i ekosystemet kring den amerikanska HealthVault-plattformen.
Det genomfördes en studie ”A Pharmacist-led, American Heart Association Heart360
Web-enabled home blood pressure monitoring program”, där två grupper med högt
blodtryck jämfördes under ett halvår med syftet att undersöka vilken andel av grupperna
som nådde en eftersträvad blodtrycksnivå. Den ena gruppen fick använda Heart360.
Enligt studien hade 54 % ur gruppen som använde tjänsten uppnått sina mål mot 35 % ur
gruppen som inte använde tjänsten.
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4.5.
Sammanfattning av intervjun med Maria Wijk och
Anna Silfwersvärd vid Capio S:t Göran
Capio S:t Göran är ett akutsjukhus beläget på Kungsholmen centralt i Stockholm.
Sjukhuset har ett antal olika avdelningar bland annat akutmottagning, kirurgiklinik, ortopedklinik och röntgenavdelning.
Sjukhuset var det första i Sverige att drivas som ett aktiebolag och numera ingår sjukhuset
i Capio AB. Capio AB är en vårdkoncern med verksamheter i många europeiska länder
däribland Tyskland, Frankrike och England.
Det är stora skillnader mellan de olika vårdsystemen i de länder där Capio AB bedriver
verksamheter. I till exempel Frankrike söker en patient inte vård hos en viss vårdgivare
som Capio AB eller Aleris AB utan vänder sig till en läkare. Läkaren i sin tur har avtal
med vårdgivaren och skriver då en remiss till patienten för behandling hos vårdgivaren.
De stora skillnaderna mellan vårdsystemen i länderna gör det väldigt svårt att utveckla
och implementera system som passar Capio ABs olika verksamheter generellt utan varje
system är skapat och anpassat för verksamheten i vartdera landet.
Alla patienter som besöker Capio S:t Görans sjukhus för att göra en undersökning eller
operation behöver fylla i en så kallad hälsodeklaration. I hälsodeklarationen anger patienten information som på olika sätt kan påverka behandlingen till exempel eventuella
sjukdomar, läkemedelslista, rökvanor och allergier.
I dagsläget hanteras hälsodeklarationen i papperform och skickas ofta med den kallelse
som patienten får från sjukhuset. Hälsodeklarationen skannas sedan in och lagras i
sjukhusets egna system. Det föreligger inga tekniska hinder för att helt digitalisera
hanteringen av hälsodeklarationen utan problemet är snarare att olika fakta efterfrågas
beroende på vilken typ av undersökning eller operation som är aktuell. Detta försvårar
arbetet med att skapa en generell lösning som passar alla verksamheter. Det finns dock
vissa funderingar kring att skapa en bank uppbyggd av olika formulär vilka kan delas av
flera.
Capio S:t Göran arbetar aktivt med att följa upp och förbättra de olika verksamheterna.
Alla medarbetare har möjlighet att på elektronisk väg rapportera risker och tillbud till ett
internt avvikelsesystem.
Sjukhuset använder även de nationella kvalitetsregistren för att följa upp de mål som är
fastställda för varje verksamhetsområde. Capio S:t Göran använder sig av den så kallade
nationella patientenkäten för att undersöka vilka synpunkter som patienterna har efter
varje vårdkontakt med sjukhuset.
Ibland används även riktade enkäter som är speciellt framställda för den aktuella verksamheten, dessa enkäter lämnas oftast i samband med utskrivningssamtalet mellan läkaren och patienten. Alla patienter kan lämna synpunkter både via telefon, e-post men
även via MVK.
Om speciella händelser som allvarliga tillbud eller avvikelser inträffar så genomförs en
händelseanalys, där man analyserar situationens bakgrund, hur man vill att det ska fungera och hur man ska nå det fastställda målet. När dessa händelseanalyser genomförs
bjuds ofta patienten in till att närvara tillsammans med inblandad personal och får då
svara på riktade frågor och kan på så sätt bidra till förbättringsarbetet. Om inte patienten
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har möjlighet att närvara så kan denne bidra genom att svara på frågorna via till exempel
MVK.
Capio S:t Göran har satsat en hel del på att underlätta patientens kontakt med sjukhuset
genom att skapa e-tjänster som patienten kan använda via MVK. Till exempel kan patienten beställa en kopia av sin patientjournal, följa sin remiss och sköta tidsbokningar.
Den stora fördelen med dessa tjänster är att resurser på sjukhuset frigörs, då en stor del av
vårdpersonalens arbetstid går åt till att administrera tidsbokningar.
Genom att låta patienten själv sköta detta så flyttas arbetet till rätt person vilket leder till
att uppgiften blir korrekt utförd från början. Detta eftersom det är patienten som själv vet
bäst vilka tider som passar och kan boka en passande tid istället för att vårdpersonal först
spenderar tid på att boka en tid, för att sedan lägga ner mer tid på att hantera ombokningar.
Man ser vissa potentiella problem med att vårdgivare tillåts att erbjuda tjänster som
binder patienten till den egna verksamhet då detta kan leda till att patienter blir tvungna
att logga in och hantera många olika tjänster för att få en bra vård. Capio S:t Görans
inställning är snarare att vara en drivande kraft och försöka påverka nationella lösningar
där tjänster utformas till nytta för patienten och som även fungerar bra ur ett vårdgivarperspektiv.
Man ser att PHR skulle utgöra ett väldigt bra alternativ för patienten att samla information
om sig själv vilken kanske inte passar i en vanlig patientjournal som till exempel information om rädslor och annat. Genom att enkelt kunna dela denna information med
olika vårdgivare slipper patienten berätta samma sak flera gånger för olika vårdgivare.
Dock vill inte alla patienter vara delaktiga i den egna vården. Det finns många fall bland
till exempel cancerpatienter där patienten helt enkelt inte vill eller orkar vara delaktig
eller ta ställning i några beslut gällande vården. Patienten vill helt enkelt att läkaren som
förmodas veta bäst också är den som fattar besluten.
Man ser även vissa svårigheter med att skapa generella tjänster som ansluter mot plattformen för PHR då vården inte är generell utan anpassad efter varje individs unika situation. Man ser snarare att det bästa är att vända sig till de olika patientföreningarna för att
ta reda på vilka tjänster som efterfrågas då det är föreningarna som har den bästa uppfattningen om vilka tjänster som verkligen behövs.
En sak värd att notera är dock att den största gruppen i samhället inte alls är särskilt sjuk.
Utan den största kundgruppen för tjänster, överlag är frisk med undantag för lättare
åkommor som till exempel smärre förslitningsskador och så vidare, dock så finns ingen
patientförening för denna grupp.
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5. Analys av målgruppernas behov
Detta kapitel är uppbyggt av ett antal delkapitel, ett för vardera målgruppen som intervjuades. För varje målgrupp finns en kort sammanfattning av de problem som identifierades till följd av intervjun. För varje problem finns en kort analys av hur en tjänst som
ansluter mot plattformen för PHR skulle kunna lösa problemet eller bidra till målgruppens arbete. Nedan kommer den tänkta tjänsten att kallas Tjänsten.

5.1.

Alzheimerföreningen i Sverige

Nedan följer en kort sammanfattning av de områden som föreningen arbetar med och de
problemområden som framkom under intervjun med Kristina Westerlund:


I samhället råder det en bristande attityd gentemot demenssjukdomar:
Tjänsten innebär ingen lösning på problemet då den inte lär bidra till att förändra
det övriga samhällets attityd till demenssjukdomarna.



Demenssjukdomar kommer att leda till ökade resurskrav på vårdsektorn
bland annat på grund av språkproblem: Tjänsten kommer inte att kunna lösa
problemen med att den demenssjuke och vårdpersonal talar olika språk, men dock
skulle olika översättningsfunktioner i Tjänsten vara lämpligt för att underlätta
förmedlingen av hälsoinformation mellan sjukvård och den som är sjuk samt
dennes anhöriga.



Föreningen arbetar aktivt med att förmedla information om demenssjukdomar: Här kan Tjänsten vara ett lämpligt alternativ till hemsidor och dylikt. Då
Tjänsten riktar sig till den specifika målgruppen så kan man samla allt på samma
ställe. Dock så når den informationen mest en specifik målgrupp och inte det
övriga samhället. Så för att få så stor spridning som möjligt bör kunskapen förmedlas på andra sätt.



Föreningen arbetar aktivt med att ge stöd till personer som på olika sätt
drabbats av demenssjukdomar: Tjänsten kan verkligen vara lämpligt för detta
ändamål. Tjänsten är utvecklad speciellt för målgruppen och föreningen kan
samla den kunskap och olika frågeställningar som folk som kontaktar telefonrådgivningen om i denna.



Föreningens medlemmar och andra intresserade kan inte alltid ta del av den
information som föreningen förmedlar på till exempel temakvällar på grund
av olika hinder: Tjänsten skulle kunna användas för att nå ut med information till
medlemmar men dock är det inte det egentliga syftet med PHR, utan en vanlig
hemsida är bättre lämpad för detta ändamål.



Föreningen bedriver genom lokala föreningar olika former av sociala aktiviteter till exempel caféverksamhet: Tjänsten kommer inte på något vis att
kunna ersätta sociala aktiviteter där människor träffas. Dock så skulle exempelvis
ett forum för föreningens medlemmar kunna göras tillgänglig via denna. Detta
tillhör inte syftet med PHR och passar kanske bättre att hanteras på traditionellt
sätt via en hemsida och tillhörande forum.
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Tidigare diagnos av demenssjukdomar skulle leda till en bättre livssituation
för den drabbade och bidra till lägre kostnader för samhället: Tjänsten skulle
kunna vara till stor hjälp genom att individen löpande kan registrera olika
symptom vilka kan tyda på att en demenssjukdom håller på att utvecklas. PHR
möjliggör för en specialist från vården att enkelt kunna ta del av informationen
och göra en bedömning utifrån denna. Det som talar emot denna typ av lösning är
att den som inte redan fått en diagnos om en demenssjukdom kanske inte använder tjänsten.



Brister i läkemedelsordination och uppföljning av medicinering: Tjänsten
kan vara perfekt för att lösa problemet eftersom själva syftet med införandet av
PHR är just att informationen ska kunna flöda dubbelriktat mellan patient och
sjukvård. Genom att individen själv registrerar ändringar i medicineringen och det
upplevda välbefinnandet kan sambandet mellan dessa faktorer enkelt delas med
och följas upp av sjukvårdpersonal.



Brister i kontakten mellan demenssjuk/anhörig och landsting: Tjänsten
kommer inte att kunna lösa problematiken med bristfällig kommunikation mellan
patient och sjukvård men denna skulle kunna erbjuda ett bra alternativ för den
som fått en diagnos att få information och samla egna tankar om sin situation.



Svårt för anhöriga/anhörigvårdare att sköta kontakter med olika instanser
från landsting och kommuner då ingen tar ansvar: Här skulle Tjänsten vara
till hjälp. Genom att låta PHR utgöra en anslagstavla gällande patienten som alla
inblandade lätt kan ta del av och själva tillföra information till. Dock så löser
kontot i sig inte problemet med att ingen från kommun eller landsting tar ansvar
för patienten.

5.2.

Mama Mia AB

Nedan följer en kort sammanfattning av de områden som bolaget arbetar med och de
problemområden som framkom under intervjun med Åsa Wahlström:


Företaget strävar efter att erbjuda ”allt under ett tak”: Tjänsten skulle kunna
användas för att kunna göra kunden mer delaktig i vissa moment. Dock som
framgår under intervjun så lämpar sig inte alla verksamheterna för att erbjudas i
elektronisk form.



Man erbjuder idag rådgivning då kunden besöker en mottagning eller per
telefon efter att kunden har skickat e-post: Detta skulle vara lämpligt använda
Tjänsten till. Man skulle också kunna erbjuda en kunskapsbank där man samlar
frågor och svar vilka kan vara till hjälp för andra i liknande situationer.



Kunderna är idag alltmer pålästa dock så är inte alltid informationen korrekt: En lösning är att genom Tjänsten förmedla information som är granskad och
korrekt. Detta är dock inget som på något sätt skulle vara bättre lämpat att göra
genom PHR än en traditionell hemsida.
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Lättillgänglig information översatt till andra språk än svenska skulle kunna
öka kunskapsnivån: Granskad och korrekt information som är översatt till flera
språk skulle kunna höja kunskapsnivån. Denna information är dock inget som på
något sätt skulle vara bättre lämpad att förmedla genom PHR än en traditionell
hemsida.



Vissa av de verksamheter som Mama Mia bedriver är av privat karaktär
och lämpar sig inte att hantera via e-tjänster: I dessa fall är inte tjänster för
PHR lämpliga.



Företagets kunder saknar idag möjligheter att själv tillföra information till
verksamhetsområdena till exempel mödravård och barnavård: Tjänsten kan
vara perfekt för att lösa problemet eftersom själva syftet med införandet av PHR
är att informationen ska kunna flöda dubbelriktat mellan patient och sjukvård. Att
till exempel låta blivande föräldrar föra graviditetsdagbok och dela den med
barnmorska utgör ett bra diskussionsunderlag vid mötet mellan dessa.



Socialstyrelsen ställer hårda krav på den information som publiceras på
Internet och om myndighetens riktlinjer ändras, tvingas den som publicerat
information att ändra i denna: Detta är ett problem som gäller generellt vid
förmedling av information. Om man genom Tjänsten väljer att förmedla information, kan man istället hänvisa till en annan källa som 1177.se.

5.3.

ParkinsonFörbundet

Nedan följer en kort sammanfattning av de områden som förbundet arbetar med och de
problemområden som framkom under intervjun med Karl-Gunnar Skoog och Agnetha
Hernström:


Föreningen arbetar aktivt med att förmedla information och kunskap om
Parkinsons sjukdom: Tjänsten kan vara ett lämpligt alternativ till hemsidor och
dylikt. Då Tjänsten riktar sig till den specifika målgruppen så kan man samla allt
under ett tak. Dock så når den informationen mest en specifik målgrupp och inte
det övriga samhället. Så för att få så stor spridning som möjligt bör kunskapen
förmedlas på andra sätt.



Föreningen arbetar aktivt med att ge stöd till personer som på olika sätt
drabbats av Parkinsons sjukdom: Tjänsten kan verkligen vara lämpligt för
detta ändamål. Tjänsten är utvecklad speciellt för målgruppen och föreningen kan
samla den kunskap och olika frågeställningar som folk söker svar på i denna.



Utbildningen för vårdpersonal gällande Parkinsons sjukdom motsvarar inte
sjukdomens komplexitet: Detta är inte ett problem som man kan lösa genom att
utveckla tjänster som ansluter till PHR.



Den som är sjuk får klara sin medicinering själv: Tjänsten skulle verkligen
kunna utgöra ett bra stöd för individen att följa hur medicineringen påverkar
välbefinnandet. Genom Tjänsten skulle även ansvarig läkare kunna vara delaktig i
patientens medicinering på ett sätt som inte är möjligt idag.
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Den som är sjuk får i regel dålig respons från sjukvården: Tjänsten kommer
inte att kunna lösa problematiken med att sjukvården ger dålig respons gentemot
personer som lider av Parkinsons sjukdom, men Tjänsten skulle kunna erbjuda ett
nytt sätt för parterna att kommunicera vilket kanske skulle kunna bidra till en
förbättring.



Parkinsonteam är oerhört värdefulla för den som drabbats av sjukdomen:
Tjänsten skulle kunna utgöra ett bra verktyg då Tjänsten skulle utgöra ett nav
mellan patienten och Parkinsonteamet. Genom Tjänsten skulle alla parter kunna
kommunicera och bidra med information till varandra.



Det finns idag fungerande hjälpmedel för individen att registrera sitt sjukdomstillstånd, dock visar inte läkarna intresse för att ta del och följa upp
dessa mätvärden: Detta är ett problem som en tjänst utvecklad för PHR inte kan
lösa.

5.4.

Capio S:t Göran

Nedan följer en kort sammanfattning av de områden som bolaget arbetar med och de
problemområden som framkom under intervjun med Maria Wijk och Anna Silfwersvärd:


Sjukhuset har ett antal olika verksamhetsområden, alla med speciella behov: En gemensam tjänst för PHR kan bli svårt att skapa som fungerar generellt
för alla verksamheter, men en tjänst för till exempel rehabilitering där sjukgymnast och arbetsterapeut kan följa patienten skulle kunna vara lämpligt.



Alla patienter fyller i en hälsodeklaration, vilken hanteras manuellt. Resultatet lagras i form av en inskannad bild i sjukhusets system: Egentligen två
problem. Dels att blanketten hanteras manuellt samt att informationen lagras som
en bild istället för separata värden. Tjänsten kunde vara lösningen och då låta
individen lagra värdena i sitt eget konto och då kunna använda dessa i andra
sammanhang.



Sjukhuset arbetar aktivt med att förbättra servicen minska antalet tillbud.
Både personal och patienter deltar i arbetet: Tjänsten skulle kunna användas
för att nå alla inblandade i förbättringsarbetet, även patienten. Men dock är det
inte det egentliga syftet med PHR, utan en vanlig hemsida är bättre lämpad för
detta ändamål.



Genom att låta patienter själva sköta vissa ärenden via e-tjänster frigörs
resurser på sjukhuset: Att en individ/patient ska vara mer delaktig och engagerad är ett av syftena med PHR. Dock måste varje verksamhet undersökas för att
ta reda på i vilka moment som denne kan vara delaktig.



Att binda patienter/kunder till den egna verksamheten genom att erbjuda
tjänster kan utgöra ett hinder för patienten till att få god vård: Detta kan bli
ett problem men det är dock utvecklaren av tjänstens ansvar att utforma denna så
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att den utgör en tillgång för alla användare främst patient men också vårdpersonal
och andra.


PHR utgör ett bra alternativ för patienten att samla sådan information om
sig själv som inte passar i en vanlig patientjournal: Detta är ett av syftena med
PHR, att själv kunna samla information och enkelt kunna dela denna med andra.
Tjänsten kommer att erbjuda ett enkelt alternativ för kontoinnehavaren till att
kunna dela personlig information som inte passar i den vanliga patientjournalen
men som är viktig för individens välbefinnande.



Den största potentiella målgruppen i ekosystemet kring PHR utgörs av
personer som är friska: Detta är en viktig aspekt som lätt glöms bort. PHR riktar
sig inte enbart till sjuka människor utan ett av syftena med kontot är även att utgöra ett stöd för människor till att hålla sig friska.

5.5.

Gemensamma nyttofunktioner

Efter att ha genomfört intervjuer med målgrupperna framkommer det att vissa funktioner
generellt skulle kunna vara lämpliga att i olika omfattning implementera för alla målgrupperna.
En tillämpning som man kan använda PHR till är att lagra ett dokument där kontoinnehavaren beskriver sig själv i andra termer än de rent fysiologiska och medicinska som
annars hör till kontot. I dokumentet kan information finnas om till exempel rädslor, saker
som man tycker om att göra och så vidare.
Ett sådant dokument kan vara väldigt viktigt för att säkerställa att individen blir korrekt
behandlad i en vårdsituation där denna typ av information kan vara svår att förmedla på
annat än via PHR.
Hos alla målgrupperna som har deltagit i intervjuer har det förekommit ett behov av att
förmedla information till användaren. En fördel med den informationen som finns i PHR
vore om den kan översättas mellan olika språk, då det skulle tillåta fler att ta del av nyttan
med PHR idag men framöver kommer säkerligen behovet av översättningsfunktioner att
öka.
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6. Förslag på tjänster
I detta kapitel redovisas de olika förslagen till tjänster avsedda för vardera målgruppen.
Finns det liknande tjänster kommer dessa att presenteras kortfattat. De olika tjänstförslagen att jämföras och en motivering finns till varför de specifika tjänsterna implementerades.

6.1.

Alzheimerföreningen i Sverige

6.1.1 Förslag på tjänst för Alzheimerföreningen i Sverige
En portal för den som drabbas av demenssjukdom och dennes anhöriga. Tjänsten kommer
att erbjuda Alzheimerföreningen i Sverige ett nytt sätt att nå ut till den som drabbas av
demenssjukdom och dennes anhöriga med information och råd. Genom portalen kan ett
antal funktioner erbjudas vilka på olika sätt kan hjälpa den som lider av sjukdomen eller
de personer som på olika sätt är inblandade dennes vardag.


Genom portalen ska den som får en diagnos om demenssjukdom kunna skapa och
fylla i ett ”om mig” dokument vilket lagras i PHR. I dokumentet kan information
som är relevant för den framtida vården och livssituationen sparas.

Då portalen är kopplad mot plattformen för PHR blir det möjligt för anhöriga och sjukvårdspersonal att på ett enkelt sätt ta del av informationen i dokumentet för att säkerställa
att den som drabbas av demenssjukdom även i framtiden får bästa tänkbara omsorg.


I portalen skulle en hälsodagbok kunna finnas tillgänglig där anhöriga och
vårdpersonal kan spara information om till exempel hur den demenssjuke reagerar på förändringar i medicineringen och så vidare.

Genom hälsodagboken skulle ansvarig läkare kontinuerligt kunna följa den demenssjukes
hälsa.


Via portalen kan en kalenderfunktion finnas tillgänglig där anhöriga enkelt kan
överblicka samt lägga till olika aktiviteter i den demenssjukes vardag.

Då informationen i PHR kan delas med sjukvårdspersonal kan kalendern enkelt fyllas
med aktiviteter som utflykter, läkarbesök med mer.
Portalen kan också vara en ny kanal för Alzheimerföreningen i Sverige att förmedla den
information och kunskap som finns tillgänglig och presentera för tjänstens användare,
även på andra språk än svenska. Att använda plattformen för PHR till satt sprida kunskap
och information är dock inget som skulle ge några fördelar mot andra traditionella kanaler
som hemsidor eller forum.
6.1.2 Existerande tjänster för Alzheimersjuka
Alzheimer’s Association är en organisation i Amerika som arbetar för att förbättra både
vården och stödet till personer som lider av eller på andra sätt drabbats av demenssjukdomar. Via organisationens hemsida erbjuds ett antal olika onlinetjänster som på olika
sätt kan stödja den som är drabbad av sjukdom eller personer i dennes närhet.
Alzheimer’s Navigator är ett online-baserat verktyg som bland annat bistår den drabbade
med handlingsplaner för att planera sin framtid, anpassa sitt hem, listar aktiviteter med
mer.
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Care Team Calendar är ett verktyg som är riktat till personer som hjälper en demenssjuk.
Verktyget hjälper dessa personer att planera och samordna sina aktiviteter och hjälpinsatser. Till exempel att hjälpa den som är sjuk med matlagning och promenader med
mera. Genom verktyget kan även relevant information om den demenssjuke som till
exempel information om allergier lagras.[8]

6.2.

Mama Mia AB

6.2.1 Förslag på tjänst för Mama Mia AB
En föräldraportal som erbjuder en kombination av interaktiv mödra- och barnavård.
Tjänsten kommer att erbjuda blivande föräldrar ett nytt sätt att delta i de olika aktiviteterna som är knutna till mödra- och barnavård. Till exempel att själva fylla i relevanta
dokument som inskrivningsformulär och födelseplaner hemma i lugn och ro.
Då portalen är kopplad mot plattformen för PHR kommer graviditeten och sedan det
födda barnets utveckling att kunna följas av föräldrar, barnmorska, sjukvård och andra.
Mödravårdstjänsten
Under graviditeten kommer tjänsterna att vara inriktade mot mödravård och genom
portalen kommer blivande föräldrar att kunna:







Fylla i inskrivningsdokument.
Fylla i födelseplan.
Se vaccinationslista.
Se ultraljudsbilder.
Följa fostrets tillväxt under graviditeten (Symfys/Fundus-mått).
Med mera.

Barnavårdstjänsten
När barnet är fött så erbjuder portalen tjänster som är mer inriktade på barnavård och
föräldrarna kommer att kunna:





Följa barnets utvecklingskurvor för till exempel vikt, längd och huvudmått.
Förse systemet med egna mätvärden som till exempel vikt, vilka löpande kan
följas av barnmorskor och annan sjukvårdpersonal.
Se vaccinationslista.
Med mera.

Portalen kommer att erbjuda tjänster av mer generell karaktär som till exempel möjlighet
för föräldrarna att hantera kontaktuppgifter, sköta tidsbokningar samt föra dagbok som
möjliggör för föräldrarna att löpande kunna anteckna tankar, funderingar och annat som
kan utgöra ett viktigt diskussionsunderlag under mötet med mödra-/barnavård eller
sjukvård.
6.2.2 Existerande tjänster för BVC och MVC
I England pågår ett projekt med en tjänst kallad eRedBook. eRedBook är en tjänst som är
utvecklad för HealthVault-plattformen i England. Genom tjänsten kan föräldrar boka
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läkartider, lägga till olika mätvärden, se tillväxtkurvor, vaccinationslista, föra dagbok och
skapa notiser om man som förälder är orolig över något.
I tjänsten kan föräldern även lägga till datum för olika utvecklingsframsteg som barnet
gör till exempel börjar gå, prata och så vidare. Genom eRedBook kan föräldern se filmer
eller läsa information om olika ämnen som amning.
I tjänsten kan föräldern också läsa vilka undersökningar som ska göras och vid vilken
ålder till exempel synkontroll. All information som lagras i eRedBook kan delas med
sjukvårdspersonal.[9]
1177 Sjukvårdsrådgivningen har lanserat två stycken applikationer. BVC-appen och
Graviditetskalender. I Graviditetskalender kan användaren beräkna förlossningsdatum,
läsa information om barnet och modern för de olika graviditetsveckorna. Appen innehåller också länkar till olika sidor på 1177.se som behandlar olika graviditetsrelaterade
ämnen.
I BVC-appen kan en förälder lägga till och hantera ett eller flera barn. I appen kan användaren lagra information om barnets vikt samt längd och jämföra dessa mot tillväxtkurvor men även hålla reda på vilka vaccinationer som barnet fått och skriva noteringar
om olika steg i barnets utveckling till exempel barnets första steg och så vidare.
I appen kan föräldern läsa information om vid vilka åldrar besök sker hos barnavårdcentralen och vad dessa möten kommer att handla om, det är även möjligt att skriva och
lagra anteckningar med funderingar inför dessa möten.
Liksom i Graviditetskalendern finns länkar till sidor på portalen 1177.se som beror relevant information. All information som användaren matar in i applikationen lagras lokalt
och delas inte med andra parter.[10]
Babygruppen har lanserat applikationerna Gravidkalender och Baby App. I stort sett har
dessa samma funktionalitet som de två motsvarande som 1177 Sjukvårdsrådgivningen
lanserat, med vissa skillnader som att applikationerna från Babygruppen erbjuder kostråd
och dagboksfunktion.[11]

6.3.

ParkinsonFörbundet

6.3.1 Förslag på tjänst
En Parkinson portal som erbjuder den som lider av Parkinsons sjukdom ett sätt att samla
all dokumentation om det egna hälsotillståndet. Tjänster för detta finns redan i dagsläget i
olika utföranden men det som gör denna tjänst unik är dess koppling mot plattformen för
PHR.
Genom portalen kommer de mätvärden som användaren själv matar in att kunna följas av
läkare på neurologmottagningar, Parkinsonteam och andra som på olika sätt är delaktiga i
användarens vård och omsorg.
Genom tjänsten kommer användaren att kunna:




Hantera medicinlista.
Föra dagbok där kända faktorer som påverkar hälsotillståndet för Parkinson sjuka
kan antecknas.
Kunna jämföra hur hälsotillståndet påverkas av andra faktorer som till exempel
fysiska aktiviteter.
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Med mera.

I den dagbok som finns i portalen kommer användaren att kunna registrera värden som
generellt påverkas av Parkinsons sjukdom däribland:










Sömn.
Kognitiva funktioner som minne och koncentrationsförmåga.
Sinnesstämning.
Smärta.
Rörelseförmåga.
Kramper.
Skakningar.
Medicinering.
Med mera.

Men användaren kommer också att kunna registrera andra värden för till exempel fysiska
aktiviteter i dagboken och på så sätt även kunna jämföra hur dessa värden påverkar hälsosituationen.
6.3.2 Existerande tjänster för Parkinsonsjuka
System Magda är ett system som hjälper användaren att registrera sin upplevda hälsosituation i en elektronisk dagbok vilket kan vara till stöd då man träffar sin läkare eller
andra kontakter som sker med vården.
Användaren ställer själv in hur ofta systemet ska fråga om till exempel vilken läkemedelseffekt användaren upplever eller om dt förekom några biverkningar.
Systemet bygger på en handenhet som användaren matar in svaret på de olika frågorna i,
sedan förs informationen över till datorn med hjälp av USB-sladd. På datorn kan informationen presenteras i olika grafer med mera.[12]
Parkinson’s Voices är en hemsida med information och annat om Parkinsons sjukdom
och hur det är att leva med sjukdomen. På hemsidan finns ett verktyg kallat Parkinson’s
Well-Being Map där användaren graderar olika faktorer som rörlighet, kognitiva funktioner, sömn och smärta. Efter att ha fyllt i de olika faktorerna kryssar användaren i vilken
typ av medicin som denne intagit och man kan även fylla i frågeställningar som man vill
ta upp vid mötet med läkare.
När all information är ifylld kan användaren välja att spara formuläret som en fil och även
jämföra med tidigare sparat formulär.[13]

6.4.

Capio S:t Göran

6.4.1 Förslag på tjänst
En patientportal som erbjuder patienten möjlighet till att förbereda och följa upp kontakten med Capio S:t Görans sjukhus. Genom att tjänsten kommer patienten att kunna:




Fylla i sin hälsodeklaration och dela den med sjukhuset men även andra vårdgivare som behöver informationen.
Hantera tidsbokningar. Både att skapa men även redigera mötestider.
Läsa information om den planerade behandlingen och eventuellt efterföljande
behandlingen.
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Fylla i ett ”om mig” dokument där icke medicinsk information finns. Dokumentet kan enkelt delas med både Capio S:t Görans sjukhus men även med andra
vårdgivare som patienten kommer i kontakt med.
Fylla i olika utvärderingar och enkäter som hjälper sjukhuset att förbättra sin
verksamhet.

Vissa av dessa tjänster erbjuder redan sjukhuset via MVK men till exempel hälsodeklarationen som idag hanteras manuellt skulle innebära en klar förbättring ifall den kunde
hanteras digitalt men även om den sparas i kontoinnehavarens konto för hälsoinformation
och då kunde återanvändas vid andra vårdkontakter.
Man bör notera att intervjupersonerna som deltog i detta examensarbete representerade
IT-avdelningen och andra avdelningar inom Capio S:t Göran kan ha andra behov.
Man skulle kunna anta att till exempel ett rehabiliteringsprogram med någon form av
coachningstjänst skulle kunna vara en nyttig funktion i portalen men det faller utanför
ramen för detta arbete.
6.4.2 Existerande tjänster för vårdgivare
MedStar Health lanserade ett system eHealth2go för sina patienter som lider av diabetes
typ 2. Målet med tjänsten var att hjälpa patienterna att sänka blodockernivåerna. Med
blodsockermätare kan patienten själv mäta och registrera blodsockernivåer.
Genom tjänsten kunde sjukvårdspersonal följa mätningarna och patienten kan få tillgång
till en vårdplan som hjälper denne att förbättra sin hälsosituation. Patienten kan följa
sambandet mellan kost och träning och hur dessa faktorer påverkar hälsosituationen.
M3 Clinician har en tjänst för att underlätta upptäkten och diagnostiseringen av psykiska
sjukdomar hos sina patienter. Genom tjänsten kan patienterna löpande fylla i utvärderingar som sedan följs upp av läkare och sjukvårdspersonal som då får en bra överblick
över patientens mentala hälsa.[14]

6.5.

Motivering till utvalda tjänster

Av de föreslagna tjänsterna valdes tjänsterna åt Mama Mia AB ut till att implementera.
Anledningen till att just dessa tjänster valdes framför de andra beror ett antal faktorer.
Målgruppen för tjänsterna överlag visar ett engagemang för att på egen hand inhämta
information och lära sig mer om sitt hälsotillstånd. Målgruppen är generellt yngre människor med datorvana och som inte är obekant med att ta till sig nya tekniker jämfört med
en äldre generation som kanske inte är lika mottagliga för att anamma tjänster som är
utvecklade för PHR.
I dag saknar målgruppen möjligheter till att själv bidra med information till vårdgivaren
annat än via e-post och telefon. Men det finns också engagerad personal hos vårdgivaren
som hittills har visat intresse för att hjälpa dem som vänder sig till verksamheten med
frågor och problem.
För en blivande förälder eller föräldrar med små barn upp till sex år finns det många olika
relevanta värden som en förälder med fördel kan förse vårdgivaren med som till exempel
inskrivningsformulär, viktmätningar och mycket annat.
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7. Implementation av utvalda tjänster
En av examensarbetets deluppgifter är att i demonstrationssyfte implementera två tjänster
som ansluter mot en etablerad och tillgänglig plattform för PHR. Då upphandlingen
gällande PHR som Apotekens Service AB genomför ännu inte är färdig valdes en väletablerad plattform ut för att implementera tjänsterna mot. Att välja en väletablerad
plattform motiveras främst av den större tillgängligheten av dokumentation för denna. I
detta kapitel finns specifikationerna som skrevs för tjänsterna, en diskussion kring teknikvalet och en kort beskrivning av tillvägagångssättet för att implementera Mödravårdstjänsten. Barnavårdstjänsten utvecklades av Get Real Health i England/Amerika
enligt specifikation längre ner.

7.1.

Teknikval

Det finns ett antal företag som erbjuder individen möjlighet att skapa och administrera ett
personligt konto för hälsoinformation. Eftersom tjänsteprototypen ska kunna ansluta till
en plattform för PHR krävs det dock att leverantören tillhandahåller tredjepartsutvecklare
med bland annat nödvändig dokumentation som beskriver hur anslutning mot plattformen sker, tillgängliga datatyper och annat.
Microsoft HealthVault och Infogosoft’s myHealthAccount är två olika plattformslösningar för PHR där tillverkaren tillåter tredjepartsutvecklare att skapa tjänster som ansluter mot plattformen. Ur utvecklarsynpunkt liknar plattformarna varandra då kontot för
hälsoinformation lagras i en databas och data skickas till och från plattformen via en
webbtjänst. Microsoft använder dock XML till skillnad från myHealthAccount som
använder JSON då data skickas, men båda formaten möjliggör dock att plattformsoberoende tjänster kan utvecklas för att ansluta mot plattformarna.
För att utveckla tjänsterna valdes HealthVault plattformen framför myHealthAccount
med den främsta motiveringen att HealthVault-plattformen är bättre dokumenterad och
att plattformen är mer väletablerad med ett stort antal användare och olika tjänster i
England, Kanada och USA.
För att utveckla mödravårdstjänsten användes Visual Studio 2012 samt HealthVault
.NET SDK. Tjänsten är en webbapplikation utvecklad med tekniken ASP.NET MVC 4.
Anledningen till att tjänsten utvecklades i denna miljö istället för till exempel Android
eller iOS är dels att den miljön är väldokumenterad men framförallt så arbetar Mawell
mycket med .NET miljön i andra projekt.
7.1.1 Microsoft HealthVault
Microsoft HealthVault är en plattform som användare kan ansluta sig till för att samla och
lagra hälsoinformation samt dela informationen med andra. Det finns ett stort antal
tjänster och olika mätutrustningar tillgängliga vilka tillåter användaren att interagera med
sitt konto för hälsoinformation på olika sätt.
I HealthVault finns det inbyggt stöd för bland annat användarautentisering, funktioner för
auktorisering och granskning av åtkomster. Då data skickas till och från HealthVault
används http-protokollet och data skickas i XML-format, vilket tillåter att plattformsoberoende applikationer kan utvecklas.
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All data som skickas mellan plattformen och anslutna tjänster, skickas krypterad via
Secure Socket Layer (SSL). Det finns ett antal olika SDK’s utvecklade för bland annat för
iOS, Java, Android, PHP, Ruby och Python.
Det finns två olika typer plattformar, en som är till för vanliga användare och dit certifierade tjänster ansluter dels finns en pre-production environment (PPE) plattform som
utvecklare använder som testmiljö. För att få en tjänst certifierad och godkänd för att
ansluta mot användarplattformen genomförs en Go-live process i vilken ett avtal tecknas
mellan Microsoft och utvecklaren. Sedan testas applikationen av Microsoft och utvecklaren anger olika uppgifter (bland annat målgrupper), hur data hanteras av applikationen,
vilket programmeringsspråk som applikationen har utvecklats i och så vidare.

7.2.

Specifikationerna

Inom ramen för examensarbetet skapades två separata tjänster. Den föreslagna tjänsten
som skulle implementeras är en portal för blivande föräldrar som Mama Mia AB skulle
kunna erbjuda sina kunder. Genom portalen ska föräldrar både kunna följa graviditeten
från start men sedan när barnet är fött ska föräldrarna även kunna följa barnets utveckling
upp till det att barnet fyller sex år. När sedan portalen ansluter mot plattformen för PHR
som väljs i Sverige blir det möjligt för föräldrar att interagera med barnmorskor och
sjukvårdspersonal på ett helt nytt sätt.
I portalen ska det finnas två separata tjänster. Under graviditeten kan föräldrarna använda
Mödravårdstjänsten för att följa fostrets utveckling. Efter att barnet är fött till dess att det
har fyllt sex år kan föräldrarna följa barnets utveckling genom Barnavårdstjänsten.
Eftersom tjänsterna endast är utvecklade i demonstrationssyfte kommer de att vara begränsade i sina funktioner och därför kommer vårdspersonal inte att kunna interagera
med tjänsterna och användaren kommer inte att kunna dela information med andra.
Tanken är dock att den information som föräldrarna registrerar i tjänsterna ska kunna
följas av vårdpersonal och utgöra beslutsunderlag med mera.
7.2.1 Mödravårdstjänsten
Syftet med tjänsten är att blivande föräldrar i Sverige genom tjänsten ska bli mer involverade i graviditeten tillsammans med barnmorskor och annan sjukvårdspersonal. Genom
tjänsten ska föräldrarna kunna följa hur graviditeten utvecklas och se den information
som sjukvårdspersonal skriver i patientjournalen. Tjänsten ger föräldrarna möjligheten
till att skapa, lagra och dela dokument som inskrivningsdokument och födelseplaner med
involverad sjukvårdspersonal.
Aktörer
Förälder: Är den som använder tjänsten. Föräldern har ett personligt konto för hälsoinformation hos Microsoft HealthVault och använder detta för att logga in i tjänsten.
Föräldern har information som:






Förnamn, mellannamn, efternamn, kön, födelsedatum, och blodtyp.
Vikt.
Längd.
Lista över allergier.
Läkemedelslista.
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Lista över vaccinationer.
Vikthistorik.
Ultraljudsbild.

Genom tjänsten ska föräldern kunna:








Lägga till vikt och se vikthistorik.
Lägga till allergier och se tabell över allergier.
Se ultraljudsbild.
Lägga till vaccination och se tabell över vaccinationer.
Lägga till läkemedel och se läkemedelslista.
Följa fostrets utveckling (Symfys/Fundus-mått).
Föra graviditetsdagbok.

Användargränssnitt:

Figur 2: Dagbok över graviditeten.
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Figur 3: Föräldrar kan följa fostrets utveckling.
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7.2.2 Barnavårdstjänsten
Barnavårdstjänsten är avsedd för föräldrar till barn upp till sex års ålder. Syftet med
tjänsten är att ge föräldrar i Sverige ett unikt verktyg som hjälper dem att vara mer involverade i sitt barns utveckling tillsammans med barnmorskor och annan sjukvårdspersonal. Genom tjänsten kan föräldrarna följa barnets utveckling och se den information
som sjukvårdspersonal skriver i barnets patientjournal.
Aktörer
Barnet: Kan inte använda tjänsten. Barnet fungerar endast som en behållare för diverse
information.
Varje barn har information som:








Förnamn, mellannamn, efternamn, kön, födelsedatum, blodtyp.
Vikt.
Längd.
Huvudomfång.
Lista över allergier.
Läkemedelslista.
Vaccinationslista.

Förälder: Är den som använder tjänsten. Föräldern har ett personligt konto för hälsoinformation hos Microsoft HealthVault och använder detta för att logga in i tjänsten. Använder tjänsten för att lägga till nya barn och hantera dessa.
Föräldern har information som:



Lista över kontakter.
Familjehistorik.

Genom tjänsten ska föräldern kunna:











Lägga till ett barn och editera information om barnet.
Se en lista över sina barn.
Lägga till vikt och se barnets vikthistorik.
Lägga till längd och se barnets längdhistorik.
Lägga till huvudomfång och se barnets huvudomfångshistorik.
Lägga till allergier och se en tabell över barnets allergier.
Lägga till medicin och se barnets läkemedelslista.
Lägga till vaccin och se barnets vaccinationer i en tabell.
Lägga till sjukdomar i familjehistoriken och se dessa i en tabell.
Lägga till kontakter och se dessa i en lista.

Användargränssnitt:
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Figur 4: Startsida med lättöverskådlig meny.

Figur 5: Föräldrar kan följa barnets utveckling.
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Figur 6: Föräldrar kan se statistik för ett barn.

7.3.

Implementationen av Mödravårdstjänsten

Först användes programvaran HealthVault Application Manager (v1.1) för att generera
ett applikationsid samt ett certifikat som applikationen använder för att identifiera sig mot
plattformen.
För att skydda den trafik som skickas mot avlyssning och säkerställa informationens
integritet används krypteringsalgoritmen RSA med 1024-bitar nyckel och SHA1 används
för att skapa digitala signaturer. Efter att certifikatet är skapat, anges vilka behörigheter
som applikationen kräver tillgång till i HealthVault Application Center.
I Visual Studio skapades ett ASP.NET MVC 4 Web Application-projekt och referenser
till nödvändiga DLL-filer som ingår i HealthVault SDK länkas till projektet men även
referenser till ett befintligt projekt2. Detta projekt innehåller klasser som hanterar anslutningen mot PPE-plattformen.
I projektets web.config fil vilken innehåller information om projektkonfigurationen läggs
följande kodrader till:
<add
<add
<add
<add

key="ApplicationId" value="681430e2-cef4-40f9-b308-5f8e916fdbad" />
key="ShellUrl" value="https://account.healthvault-ppe.com/" />
key="HealthServiceUrl" value=”https://platform.healthvault-ppe.com/platform/" />
key="ApplicationCertificateFileName" value="C:\Mödravård-tjänst\Modravard-tjanst.pfx" />

Dessa värden anger applikationsid, sökvägen till applikationens certifikat samt adresserna till plattformen som anslutning sker mot. Då tjänsten startar krävs det att använ2

Projektet HealthVault ASP.NET MVC Sample är skapat av Ali Emami och finns tillgängligt på
http://healthvaultmvc.codeplex.com/ hämtad 2013-05-20.
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daren loggar in på sitt PHR för att sedan godkänna att tjänsten får tillgång till kontot. För
att logga in kan användaren antingen använda ett konto hos Microsoft, Facebook eller
OpenID.

Figur 7: Användaren måste tillåta att tjänsten ansluter till hälsokontot.

Användaren har även möjlighet att se exakt vilken information som tjänsten kommer att
få tillgång till.
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Figur 8: Användaren kan se vilken information som tjänsten kräver att få tillgång till.

Efter att tjänsten är godkänd så kommer endast denna procedur är behöva genomföras om
tjänsten förändras och kräver tillgång till andra datatyper. Efter att användaren har loggat
in så omdirigeras användaren tillbaka till tjänsten.
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Figur 9: Tjänsten är ansluten till HealthVault.

Nu har tjänsten skapat en uppkoppling mot användarens PHR och kan skapa, läsa, editera
och radera information i kontot beroende på vilka rättigheter som tjänsten är beviljad.
För att kunna hantera informationen i en persons hälsojournal används metoder som finns
i en klass som heter HealthRecordInfo. För att hämta användarens hälsojournal används
följande kod:
HealthRecordInfo record = controller.User.PersonInfo().SelectedRecord;

Så för att till exempel hämta användarens läkemedelslista skapas först klassen som hanterar hälsojournalen för att sedan använda klassens metoder för att hämta alla lagrade
läkemedel. Följande kod visar hur användarens läkemedelslista hämtas ur hälsojournalen:
HealthRecordInfo record = controller.User.PersonInfo().SelectedRecord;
HealthRecordItemCollection medications = record.GetItemsByType(Medication.TypeId);

Där metoden GetItemsByType hämtar alla poster som motsvaras av datatypen vars id
anges som argument. För att skapa nya poster i hälsojournalen används en metod kallad
NewItem vilken tar ett objekt som argument. Följande kod visar hur en viktmätning läggs
till i det PHR:
Weight weight = new Weight();
HealthRecordInfo record = User.PersonInfo().SelectedRecord;
record.NewItem(weight);
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Liknande funktioner finns för att både uppdatera och radera poster och funktionerna heter
då UpdateItem respektive RemoveItem. Båda funktionerna tar det aktuella objektets
unika id som argument för att kunna skilja ut den aktuella posten i databasen.
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8. Slutsatser
I denna utredning har intervjuer genomförts med målgrupper ur intressentgrupperna:
patientföreningar och vårdgivare. Utredningen visar att de olika målgrupperna inom en
viss intressentgrupp har liknande problem och behov. Till exempel patientföreningarna
vilka arbetar för att stödja människor som på olika sätt drabbats av ett sjukdomstillstånd
men också för att påverka samhället. Eller vårdgivare som arbetar för att ge en bra service
till sina patienter. Men det finns även likheter i målgruppernas arbete oavsett vilken
intressentgrupp denna tillhör som till exempel arbetet med att förmedla information och
kunskap till andra.
Utredningen visar att tjänster utvecklade för PHR kan lösa många av de problem och
behov som målgrupperna har. Tjänsterna kan även stödja målet med deras verksamheter
genom att erbjuda användaren ett nytt sätt att interagera sin hälsoinformation och dela den
med andra.
Inom ramen för examensarbetet utvecklades två stycken tjänster vilka ansluter mot en
befintlig plattform för PHR och ger exempel på hur en användare kan interagera med sitt
PHR genom en tjänst.

47

9. Rekommendationer
Min huvudsakliga rekommendation till Mawell är att fortsätta utredningen genom att
kontakta fler målgrupper inom ekosystemet kring plattformen för PHR. Under detta
examensarbete har endast ett fåtal av alla tänkbara målgrupper deltagit i undersökningen
och endast två intressentgrupper finns representerade bland dessa. Med tanke på omfattningen av det projekt som lanseringen av dessa konton i Sverige innebär, kan inte
utredningen inom ramen för detta examensarbete anses vara tillräcklig.
Generellt så bör vidare kontakter med målgrupper ske efter ett annat tillvägagångsätt än
vad som skett under detta examensarbete. Under arbetets genomförande har målgrupperna fått tjänsteförslag presenterade med motiveringen om vad tjänsten bör kunna göra
men hädanefter kan tjänster demonstreras som visar mer vad man kan göra. Vilket är mer
lämpligt då många av de kontaktade målgrupperna generellt haft begränsad kännedom
om vad personligt konto för hälsoinformation är och hur deras verksamhet ska kunna
gynnas av att utveckla tjänster avsedda för kontot.
Det finns några faktorer som direkt påverkar den nytta en tjänst utgör för en målgrupp.
För att tjänsten ska vara motiverad bör följande kriterier uppfyllas:





Det finns ett behov av att individen förser kontot för hälsoinformation med
egenregistrerade mätvärden.
Det saknas möjligheter till att samla och spara egenregistrerade mätvärden.
Majoriteten av individerna inom målgruppen visar ett engagemang för att själv
bidra med information.
Det måste finnas en mottagare för informationen. Mottagaren kan vara kontoinnehavaren själv eller experter som sjukvårdspersonal eller coacher, som använder
informationen som beslutsunderlag.

I detta projekt valdes den för Mama Mia föreslagna tjänsten ut att implementera prototyper av då Mama Mia och deras kunder motsvarar alla nämnda punkter. Att vidareutveckla prototypen och presentera denna för Mama Mia skulle kunna vara en lämplig
fortsättning på arbetet för Mawell.
Under intervjuerna framkom även ParkinsonFörbundet som en intressant målgrupp att
utveckla tjänster för. Tyvärr visar inte läkarna det intresse som egentligen skulle behövas
för att den föreslagna tjänsten skulle vara motiverad.
En tjänst som också kunde vara intressant är den där den som lider av sjukdomen och
dennes anhöriga tillsammans med Parkinsonteamet kan registrera och koordinera olika
områden som kost, motion och så vidare. I en sådan tjänst har mottagarna av informationen det vill säga Parkinsonteamet det engagemang som behövs samt att tjänsten skulle
vara väl lämpad för att lagra och dela den information som är aktuell för teamet. Detta
förslag kan vara en lämpligt för Mawell att utreda vidare.
Alzheimerföreningen i Sverige är en målgrupp med vars medlemmar har ett stort hjälpbehov. Dock gör sjukdomens natur att den som drabbas inte kommer att dra nytta av en
tjänst. Utan tjänsten skulle i så fall vara avsedd för anhöriga och andra som på olika sätt är
involverade i den demenssjukes vardag.
Capio S:t Göran är en målgrupp som är intressant att undersöka närmare därför att det inte
framkom några tydliga behov under den intervju som genomfördes. Problemet med Ca-

49

pio S:t Göran är att varje verksamhet har specifika behov vilket innebär att kontakt
lämpligen tas med ansvarig för vartdera verksamhetsområdet. I detta arbete intervjuades
ansvariga för IT-området vilka kanske inte kan svara på vilka behov de övriga verksamheterna har. Annars kan det tänkas att till exempel tjänster för rehabilitering skulle
kunna uppfylla kriterierna ovan.
Friskvårdsaktörer är en av de intressentgrupper som inte finns representerade i denna
undersökning. Denna grupp är dock intressant att utreda då tjänster utvecklade för dessa
målgrupper skulle kunna uppfylla de fastställda kriterierna, som engagerade medlemmar
och tränare som har till uppgift att coacha medlemmarna.
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Appendix
Appendix A. Intervjufrågor Alzheimerföreningen i Sverige

Frågor till intervju med Kristinå Westerlund, Alzheimerforeningen i Sverige


Era stadgar anger att syftet med organisationen är att tillvarata Alzheimer- och
andra demenssjuka personer och deras anhöriga/närståendes intressen.
o På vilket sätt sker detta arbete idag?
o Finns det några problem med nuvarande arbetssätt?



Ni har till uppgift att ge medlemmarna möjlighet att komma samman för att råda,
stödja och utbyta erfarenheter med varandra.
o Vilka möjligheter till ovanstående ändamål ges medlemmarna idag?
o Finns det några problem med nuvarande möjligheter? Exempelvis svårigheter för vissa medlemmar att nå ut till varandra?



Ni skriver att det finns cirka 500 000 anhöriga till demenssjuka i Sverige och att
Alzheimers sjukdom kan kallas ”De anhörigas sjukdom”. Vilka problem möter en
anhörig till en alzheimersjuk person i tillvaron? Till exempel sköta kontakter med
dagvård och sjukvård.



Ni skriver att den som får en tidig demensdiagnos kan planera sin framtida livssituation genom att bland annat undersöka vilka hjälp- och stödåtgärder som finns
i den kommun eller stadsdelsnämnd där denne bor.
o Hur brukar resultatet av en individs undersökningar dokumenteras i
dagsläget? Exempelvis i elektroniskt eller i pappersform.
o Hur kommunicerar individen sin planering i dagsläget? Till exempel till
anhöriga eller vårdgivare?
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Appendix B. Intervjufrågor ParkinsonFörbundet

Frågor till intervju med Kårl-Gunnår Skoog och Agnethå Hernstro m, PårkinsonForbundet


Era stadgar anger att ändamålet med förbundets verksamhet är att upplysa och öka
kunskapen om Parkinsons sjukdom bland personer som lider av Parkinsons
sjukdom, deras anhöriga och andra som kommer i kontakt med sjukdomen.
o På vilket sätt sker detta arbete idag?
o Finns det några problem med nuvarande arbetssätt?



Era stadgar anger att ändamålet med förbundets verksamhet är att stödja aktiviteter, som har målet att förbättra de Parkinson sjukas och deras anhörigas livskvalitet.
o Vilka aktiviteter rör det sig om?
o På vilket sätt sker detta arbete idag?
o Finns det några problem med nuvarande arbetssätt?



Av de cirka 22 000 Parkinson sjuka i Sverige idag är cirka 5500 medlemmar i ert
förbund.
o Vad tror ni att detta beror på?
o Har ni någon handlingsplan för att utöka medlemsantalet?



Ni skriver att man med rätt behandling och regelbunden rehabilitering kan leva
som vanligt i många år. Medicineringen är individuell och kräver uppföljning av
Parkinsonkunnig läkare.
o Hur sker uppföljningen av medicineringen idag?
o Hur sker behandling med läkemedelspumparna? Är det individen själv
som reglerar läkemedelsdosen?
o Finns det några problem med nuvarande arbetssätt?



Ni skriver att motion, gymnastik och olika former av rörelseövningar är en nödvändighet genom hela sjukdomsperioden och ni tillhandahåller övningshäfte för
gymnastik och stretchövningar via er hemsida.
o Hur kan medlemmarnas engagemang i motion och träning stärkas ytterligare?
o Efterfrågar era medlemmar några särskilda hjälpmedel?



Vid många neurolog kliniker organiseras speciella utbildningsprogram för patienter med Parkinsons sjukdom och för anhöriga. ”Parkinsonteam”, där neurolog,
sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, logoped och psykolog finns
representerade för att ge effektivt stöd.
o Hur sker detta idag? Träffas man i grupper eller en och en?
o Finns det några problem med nuvarande arbetssätt?
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På hemsidan har ni olika dokument bland annat för att följa upplevd hälsa under
ett dygn med ”ON OFF” schema, dokumentera medicinens effekt, symptom men
också ett dokument för anhöriga att registrera olika värden i.
o Kommuniceras dessa mätvärden med andra? Till exempel läkare.



På er hemsida säljer ni en medicindosa. Finns det andra digitala hjälpmedel utöver
denna eller vet ni om någon/några medlemmar har efterfrågat det?



På hemsidan länkar ni till My Health Account. Finns det någon kunskap inom
förbundet gällande det personliga kontot för hälsoinformation som ska lanseras
under hösten?
o Om så, vad har ni för tankar och förhoppningar på plattformen?
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Appendix C. Intervjufrågor Mama Mia AB

Frågor till intervju med Aså Wåhlstrom, Måmå Miå
AB


Vilka problemområden har ni inom er organisation? Till exempel svikande antal
inskrivningar osv?



Finns det några externa problemområden som är kopplade till er organisation,
exempelvis bristande kunskap inom vård och omsorg eller svårigheter på individnivå till egenvård?



Finns det möjligheter att utnyttja den kunskap ni har inom till exempel mödravård, barnavård och preventivmedelsrådgivning på fler sätt än vad som sker idag?



Ni är ett företag som expanderar genom att växa geografiskt och bredda utbudet
genom att bland annat öppna husläkarmottagning i Stockholm. Vilka utmaningar
finns i detta arbete och hur skulle det kunna underlättas?



Gällande mödravård, hur hanterar ni information gällande exempelvis inskrivning, tidbokning, födelseplan, följa barnets utveckling osv?



Gällande ultraljudsmottagning, hur hanterar ni information gällande exempelvis
bildhantering, tidbokning, mobile baby osv.



Gällande preventivmedelsrådgivning, hur hanterar ni information gällande exempelvis rådgivning, tidbokning eller dylikt.



Gällande barnavård, hur hanterar ni information gällande exempelvis kunskapsbank, rådgivning, tidbokning eller dylikt.



Ni erbjuder kurser och föreläsningar i olika ämnen som gravidyoga och första
hjälpen. Skulle vissa av kurserna vara lämpliga att erbjuda via Internet?



Finns det några IT-relaterade tjänster som ni skulle vilja erbjuda era medlemmar?
Exempelvis en graviddagbok eller annat.
o Om så, har ni några önskemål kring tjänsten som ni tycker är extra viktiga?
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Appendix D. Intervjufrågor Capio S:t Göran

Frågor till intervju med Måriå Wijk och Annå Silfwersvård, Cåpio S:t Gorån


Inför undersökning och eller operation fyller patienten i en hälsodeklaration.
o Hur sker hanteringen av formuläret idag?
o I formuläret fyller patienten i information om sjukdomar och mediciner.
Finns det annan information som kan vara intressant att ta del av för att
erbjuda en god vård och vars tillgodogörande skulle kunna underlättas
med hjälp av digitala tjänster?



Capio bedriver verksamheter i fem europeiska länder. Kan tjänster utvecklade för
plattformen för personligt konto för hälsoinformation i Sverige utnyttjas i andra
länder till exempel Frankrike? Till exempel en onlinetjänst för att lämna in
hälsodeklaration eller annat.



Ni skriver att ni kontinuerligt frågar era patienter hur de upplever vården på
sjukhuset genom enkäter.
o Hur sker detta idag? Papper, online?
o Använder ni enbart den nationella patientenkäten eller specifika enkäter
för varje verksamhetsområde som vårdcentral, geriatrik och så vidare?



I ert förbättringsarbete skriver ni att patientens synpunkter och delaktighet bidrar
till patientsäkerhetsarbetet. Hur sker förbättringsarbetet idag och på vilket sätt är
patienterna delaktiga?



Ni skriver att patienter och ibland närstående involveras i händelseanalyser som
genomförs. På vilket sätt sker detta idag?



Ni skriver att eHälsa är ett viktigt verktyg för att öka tillgängligheten för patienten.
o Vad innebär begreppet eHälsa för er?
o Vilka satsningar har ni gjort hittills?
o Vilka satsningar har ni planerat att göra?



Ni skriver att en välinformerad patient tillfrisknar fortare. Korrekt information om
diagnos, behandling och vårdförlopp samt att patienten själv kan bidra till återhämtning. Hur sker detta idag?



Ni definierar en patients väg genom en operation med ”rapid recovery”-protokollet.
o På vilket sätt är patienten delaktig i detta protokoll idag?
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Hur ser ni att patienten kan göras mer delaktig i vården? Kan ni ge praktiska
exempel?



Med tanke på rådande konkurrens inom vårdsektorn, har ni någon handlingsplan
för hur ni ska få nya patienter att söka vård hos er, och/eller få nuvarande patienter
att fortsättningsvis söka fortsatt vård hos er?
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Appendix E. Intervjufrågor Get Real Health

Intervjufrågor Cortney Nicolåto


Why did American Heart Association decide to create Heart360 and what values did
American Heart Association expect the service to create for their members?



Who took initiative to develop the Heart360 service? Was it American Heart Association themselves or Get Real Health that came to the organization with a proposal
for the service?



Have the service lead to any measurable health benefits for the users yet? Are there
any statistics or studies that prove the benefits of this type of services?



What are the core functions of the service? Is it possible to get a look at the interface?
Could you perhaps provide some screenshots?



In which way is “My Life Check” integrated into the service? For example, is it
possible for a user to present a relationship between blood pressure and activities like
walking?



What are the possibilities for a user to share information from the service to others
like physicians?



How many of American Heart Association members or non-members actively use the
service?



What is the response/feedback from members that used/uses the service, if any yet?
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