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Sammanfattning 
 
Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset använder sig idag av databasen 
LinnéFiler för att hantera behandlingsprotokoll för par som behandlas för ofrivillig 
barnlöshet. Fertilitetsenheten kan inte enbart använda sig av Stockholms Läns Landstings 
journalsystem TakeCare då tillverkade embryon tillhör både mannen och kvinnan i paret och 
det behövs därför en sammankoppling mellan deras journaler.  
 
Till Linnéfiler finns behov av en automatisk inmatning av provsvar tagna på 
provtagningsenheter runt om i Stockholmstrakten. Samtliga prov analyseras på Karolinska 
Universitetslaboratoriet varpå provsvaren matas in i TakeCare via SLL IT samt skickas till 
Fertilitetsenheten via post. 
 
Idag matas provsvaren in i Linnéfiler manuellt. Detta är oerhört tidskrävande och innebär 
stora risker för misstag. LinnéFiler är förberett för en automatisk mottagning av provsvar via 
en modul som heter Labmessage. Både Linnéfiler och Labmessage är en del av programmet 
ivfServices.  Labmessage ställer dock vissa krav på formatet hos provsvaren som ska 
importeras från provtagningsenheterna.  
 
Vi har undersökt 3 möjliga flöden som skulle innebära att Fertilitetsenheten får Labmessage i 
bruk och därmed skulle få sina provsvar inmatade per automatik.  
De tre alternativ vi har undersökt är:  

1) Provsvaren skickas på ett separat flöde från Karolinska Universitetssjukhuset till 
Labmessage 

2) Stockholms läns landstings (SLL) IT; EDI, plockar ut de aktuella provsvaren och 
levererar dessa elektroniskt till Labmessage  

3) Möjligheten att journalsystemet TakeCare (till vilket provsvaren skickas nu) tar kopior 
på provsvaren och levererar dessa till Labmessage elektroniskt 

 
Det är mycket svårt att garantera säker dataöverföring och ansvariga på Fertilitetsenheten 
tycker inte att risken är värt nyttan med alternativ 1. Detta gäller även för alternativ 2. 
Alternativ 3 framstår som det säkraste och bästa alternativet. Dock saknas resurser på 
TakeCare-förvaltningen för att tillfredsställa små enheter med särskilda önskemål. Det rimliga 
alternativ som kvarstår är att förbättra säkerheten i dagens manuella inmatning av provsvar. 
Linnéfiler skulle kunna modifieras så att signering smidigare kan ske av de anställda på 
Fertilitetsenheten.  
 
Det finns många idéer för hur man i framtiden kan ha en smidigare och säkrare 
dataöverföring. Till exempel så finns inom Nationella Vävnadsrådet planer på att eventuellt 
byta ut de patientdatabaser som används av fertilitetsenheter i Sverige mot en gemensam 
nationell patientdatabas. Detta skulle förhoppningsvis innebära en gemensam lösning på 
automatisk inmatning av provsvar för dessa enheter.  
 
Det har framkommit att det finns många problem med dagens hantering av data inom 
offentlig sjukvård. Det ska garanteras att dataöverföringen är säker, patienternas integritet 
måste skyddas och juridiska aspekter måste tas hänsyn till. Bristande resurser är ett stort 
problem i alla avseenden samt att samtliga parter naturligtvis drar sig för att ta på sig ansvaret 
för säker dataöverföring.  
 
Nyckelord: Labmessage, Fertilitetsenheten, kartläggning av dataflöden, jämförelse av system 
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Abstract 
 
The Fertility department at Karolinska University Hospital uses a database called LinnéFiler 
to handletreatment protocols for couples treated for infertility. The Fertility department are 
not able to only use the database TakeCare developed by Stockholm’s läns landsting because 
the embryo produced belongs to both the man and the woman in the couple, and they therefor 
need a link between their respective medical charts. 
 
There is a need to import laboratory test resultstaken at clinical laboratory services around the 
Stockholm area to LinnéFiler.  All test results are analysed at Karolinska University 
Laboratory, from where they are sent to SLL IT where the test results are put into TakeCare 
and also sent to the Fertility department by post. 
 
Today, test results are entered into the LinnéFiler system manually. This is very time 
consuming and there is also a huge risk for making mistakes.LinnéFiler is prepared to receive 
test results via a module called Labmessage. Both LinnéFiler and Labmessage are part of a 
program called IvfServices. Labmessage can only receive test results from the clinical 
laboratories in specific data formats. 
 
An examination of three possible flows of data has been made which would lead to that 
Labmessage would be implemented at the Fertility unit. Making one of these flows work 
would achieve an automated input of data results.  
The three alternatives we have examined are: 

1) Sending the test results on a separate flow from Karolinska University Laboratory to 
Labmessage 

2) SLL IT; EDI picks out the intended test results and sends them to Labmessage 
3) TakeCare (to which the test results are sent today) makes copies of the test results and 

sends them to Labmessage 
 
It is very difficult to guarantee complete safety regarding data transfer and responsible 
employees at the Fertility unit are today not willing to take the risks associated with 
alternative 1. This was also the case with alternative 2. Alternative 3 seems to be the safest 
and best way to send data to Labmessage. However, the issue here is the lack of resources at 
the TakeCare-unit to make specialized solutions for the interest of small units. The only 
reasonable alternative left was to improve today´s safety regarding the manual input of the 
test results. LinnéFiler could perhaps be modified to favour an easier way for the employees 
at the Fertility unit to sign in TakeCare.  
 
There are many ideas regarding how to improve the safety within today´s data transfer. The 
Swedish Board of Tissue Banking has plans to replace the databases used today by Fertility 
units in Sweden to a unified national database. That would probably imply a common solution 
regarding automated input of test results to all Fertility units. 
 
We have during this work experienced many problems associated with handling of data in 
public health care. The data transfer must be safe, the patients’ integrity has to be protected 
and there has to be a legal certainty. There is a lack of resources and all partners wants to 
avoid the legal responsibility.  
 
Key words: Labmessage, Fertility Department, Mapping flowcharts, comparisons of different 
systems 
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Förord 
 
På uppdrag av Jan Olofsson och Lena Hyberg på Fertilitetsenheten, samt våra handledare på 
KTH STH har vi gjort detta kandidatexamensarbete. Kandidatexamensarbetet är en del av 
utbildningen Civilingenjör inom Medicinsk Teknik, 300p och utgör ett led i att få 
kandidatexamen. Arbetet har syftat till att få i bruk en automatisk inmatning av provsvar till 
Fertilitetsenheten.  
 
Vi vill börja med att tacka alla som hjälpt oss under arbetets gång. Utan det varma 
mottagande och tålamod hos de som kan mer om detta ämne än vi så hade detta arbete inte 
varit möjligt att genomföra. Eftersom att ämnet är omgärdat av mycket sekretess och 
innefattar känsliga uppgifter, samt att flödet av data är mycket komplext så har vi varit 
beroende av insatta teknikers hjälpsamhet. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Fertilitetsenheten är en enhet som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 
Enheten erbjuder sina patienter olika behandlingsalternativ som exempelvis 
ägglossningsbehandling, insemination, provrörsbefruktning med mera. 
 
En fertilitetsutredning går generellt till på följande sätt: 
1. Förundersökning enligt Socialstyrelsens rekommendationer. 
2. Orsaken till barnlöshet utreds (hormonnivåer mäts, spermakvalitet analyseras m. m) 
3. Behandlingen startas vilket kort innebär hormonbehandling, äggplockning, insättning av 
embryon 
4. Två veckor senare görs ett graviditetstest med hjälp av ett urin- eller blodprov 
5. Vecka 8 görs graviditetsultraljud för att säkerställa graviditet.(Vuorisalo 2013) 
 
Fertilitetsenheten tillhör Stockholms läns landsting (SLL) och använder sig till stor del av 
TakeCare, det journalsystem som utvecklats av SLL och som används av de flesta större 
sjukhus och flertalet mindre vårdenheter inom länet.(Centrum Samverkan TakeCare 2013b) 
TakeCare möjliggör sammanhållen journalföring vilket innebär att en vårdgivare kan ta del av 
en patients journal hos en annan vårdgivare.(Centrum Samverkan TakeCare 2013a) Det finns 
dock vissa begränsningar hos TakeCare som innebär problem för Fertilitetsenheten.När man 
startar en fertilitetsbehandling tillverkar man embryon som tillhör både mannen och kvinnan i 
paret och därför behövs en sammankoppling mellan deras respektive journaler. Här brister 
TakeCare-systemet eftersom det inte är möjligt att ha ett gemensamt behandlingsprotokoll för 
två patienter.(Olofsson 2013) 
 
Idag finns två konkurrerande kliniksystem som uppfyller de önskemål som fertilitetsenheterna 
i Sverige efterfrågar. Dessa är winivf samt LinnéFiler, där winivf har något fler användare. 
Fertilitetsenheten använder sig idag, utöver TakeCare, av LinnéFiler. Linnéfiler har utvecklats 
och levereras av företaget Fertsoft och möjliggör hantering av två patienter i en 
sammankopplad journal. Det är dock fortfarande möjligt för de båda patienterna att begära ut 
sina individuella journaler när som helst.(Olofsson 2013) 
 
Par som ska genomgå en fertilitetsbehandling måste gå igenom en basutredning innan de 
placeras på väntelistan. Detta görs genom att lämna blodprov på någon av de 56 stycken olika 
provtagningsenheterna i Stockholms län.(Karolinska Universsitetslaboratoriet , 2013) 
 
Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) analyserar blodprovet för fem olika sjukdomar: 
HIV, HbsAg (Hepatitis B surface antigen), Anti-HBc (Antibody to Hepatitis B core antigen), 
Hepatit-C, HTLV1+2 (mänskligt RNA retrovirus som är känt för att orsaka cancer) samt 
syfilis. När provsvaren är analyserade skickas de till SLLs IT avdelning (Stockholms läns 
landstings IT-avdelning) som för in dem i TakeCare. KUL skickar också de provsvar som är 
relevanta för Fertilitetsenheten via post till kliniken.Personalen på Fertilitetsenheten måste gå 
in i TakeCare och signera att smittproverna tagits emotäven där. 
 
Provsvar som inte är aktuella för behandling på Fertilitetsenheten är spärrade genom 
TakeCare-systemet så att obehöriga inte ska kunna söka på irrelevant information om en 
patient. I de fall där uppgifterna kan sökas fram av personal så måste detta göras i deras namn, 
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med spårbarhet, vilket medför att detta undviks i onödan av användarna till förmån för 
patientens integritet.  
 
Det finns i dagsläget ingen koppling mellan TakeCare och LinnéFiler och personalen på 
Fertilitetsenheten anser det vara tidskrävande och besvärligt att logga in och ut ur de 
respektive systemen för att kontrollera provsvar. Enheten har valt att lösa detta genom att 
manuellt föra in provsvaren i LinnéFiler. Programmet är anpassat för enheten så att detta 
tillvägagångssätt är möjligt. De fem provsvaren efterföljs av en rad där personalen för hand 
för in om provsvaret är positivt eller negativt. 
 
Idag är det endast en undersköterska som vet hur man sköter det mycket tidskrävande och 
enormt ansvarsbetungande arbetet med att föra in provsvaren manuellt i LinnéFiler. 
Undersköterskan för enbart in negativa provsvar i systemet. De positiva markerar hon och 
lämnar i respektive läkares fack för kontroll.(Vuorisalo 2013) 
Att endast en sköterska vet hur man matar in provsvaren gör systemet väldigt känsligt för 
mänskliga misstag och detta sätt att hantera och ta emot provsvar är inte hållbart i längden. 
Det är av oerhört stor vikt att få till ett system där provsvaren matas in automatiskt i systemet 
eftersom situationen, som den ser ut idag, ger upphov till mycket onödiga risker. Exempelvis 
finns risk för förväxling av patienter, att felaktiga resultat förs in i journalen, alternativt att de 
förs in på fel rad.  Det är också oerhört tidskrävande och inte speciellt kostnadseffektivt med 
en provsvarshantering som sker på detta sätt. 
 

1.2 Målformulering 
 
Syftet med denna rapport är att ta reda på hur provsvar från Karolinska 
Universitetslaboratoriet kan tas emot elektroniskt av LinnéFiler på säkrast och enklast sätt. 
 
En undersökning av fungerande system för automatiserad inmatning av provsvar på 
fertilitetsenheter som idag använder sig av LinnéFiler ska göras. 
 
En undersökning av möjliga flöden från KUL till Fertilitetsenheten skall göras där krav på 
format och säkerhet skall tas i beaktning. 
 
Slutligen skall det bäst lämpade alternativet föreslås till Fertilitetsenheten och, om tid finns, 
hjälpa till med en eventuell implementation.  
 

1.3 Avgränsningar 
 
Om det visar sig vara för komplext och omfattande att få ett dataflöde mellan KUL och 
Fertilitetsenheten i bruk så är målet att göra en noggrann problembeskrivning samt utvärdera 
olika lösningar utifrån olika variabler. Dessa variabler är bland andra implementering, 
kostnad, säkerhet, automatiseringsgrad och standard.  Utifrån dessa variabler kan olika 
lösningar diskuteras och jämföras.  
 
Övriga avgränsningar är följande: 
 
Tiden är en begränsande faktor. Arbetet skall utföras under en begränsad tid (10 veckor). 
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Flödet av data från provtagningsenheter till Stockholms läns landstings (SLL:s) system är 
mycket komplext och innefattar många olika format. En begränsning i vilka format som kan 
användas finns. 
 
Vi är inte utbildade programmerare och att utveckla programvara på egen hand är inte 
aktuellt. I så fall måste en konsultutvecklare kontaktas för Fertilitetenhetens räkning. 
 
Kostnad är en annan begränsning. En föreslagen lösning måste vara kostnadseffektiv och 
vägas mot den nytta den gör. 
 
Fertsoft är inte beredda att i större grad modifiera sin programvara, LinnéFiler, för en 
individuell anpassning till fertilitetsenhetens system. Detta skulle inte vara rimligt eftersom 
enheten är så pass liten och en så stor förändring i programvaran innebär stora kostnader och 
tidsåtgång för programmerarna. 
 
Patientsäkerhet och ansvarsfråganär en försvårande faktor. Då patientsäkerheten är oerhört 
viktig så får inga misstag ske och vem som ska bära det yttersta ansvaret för att säkerheten i 
ett dataflöde upprätthålls måste klargöras.  
 

1.4 Lösningsmetoder 
 

För att uppnå målen med detta projekt har vi kontinuerligt haft kontakt med våra handledare 
på Fertilitetsenheten. Vi har haft regelbundna uppföljningsmöten där beslut och 
överenskommelser har dokumenterats i loggboken som använts under hela projektets gång.  
Arbetet har inneburit att vi behövt ta hjälp av flera personer som har kunskaper inom de 
områden som berörts, bland annat inom programmering, dataflöden, säkerhet och juridik 
inom sjukvården, informationsöverföring med flera. 
 
En stor del av de fakta som har insamlats har vi fått genom intervjuer och mailkonversationer. 
Det har varit problem med att hitta en person med tillräckligt ingående kunskaper om de 
regler och tillvägagångssätt som används vid informationsöverföring på dennes arbetsplats. 
Vi har för att säkerhetsställa att den information vi har fått varit korrekt, även kontaktat andra 
personer på samma arbetsplats för att få information bekräftad och se till att vi inte har 
missförstått något. 
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2. Faktainsamling/Resultat 
 
Arbetet påbörjades med att samla in bakgrundsfakta kring hur Fertilitetsenheten idag hanterar 
provsvar och vilka risker som finns med detta hanteringsförfarande. Denna information kunde 
endast fås av den undersköterska som ansvarar för all manuell inmatning av provsvar i 
LinnéFiler. En kort intervju gjordes med denne och svaren finns att ta del av i den 
bakgrundsbeskrivning som gjorts här ovan. 
 

2.1 Regler kring patientjournaler 
 
Bestämmelser om journalföring finns i patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens 
föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården. Med hälso- och sjukvård avses enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 
 
Patientdatalagen är teknikneutral. Det innebär att lagens regler ska tillämpas oberoende av på 
vilket medium uppgifterna förs. Journalhandlingar är således inte bara pappershandlingar utan 
även uppgifter i datasystem. Journaluppgifter ska föras in i patientjournalen så snart det kan 
ske. Hur snabbt detta menas i praktiken lämnas öppet för tolkning. Det brukar vara 
omständigheterna som avgör hur fort detta sker. 
 
Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vem som gjort en anteckning och när den gjordes. 
Om anteckningen görs av någon annan än den som svarar för uppgiften ska det av journalen 
framgå både vem som gjort anteckningen och vem som ansvarar för 
uppgiften.(Socialstyrelsen 2013) Detta innebär på Fertilitetsenheten att undersköterskan som 
för in journaluppgifter i datorsystemet måste gå in i TakeCare och signera att uppgifterna är 
mottagna även där. Om en patient eventuellt visar sig ha ett positivt smittprov så måste 
ansvarig läkare föra in dessa uppgifter och gå in i TakeCare och signera att smittproverna 
tagits emot. 
 
I Socialstyrelsens författningssamling, (SOSFS 1993:20), står att läsa att endast den personal 
som är engagerad i vården av en patient har rätt att ta del av denna patients journal. Om 
inmatningen av provsvar blev automatiserad på Fertilitetsenheten skulle detta underlätta för 
personalen på enheten att följa denna författning. Patientens integritet skulle vårdas i större 
omfattning då provsvar inte skulle ligga framme i pappersform och risken att de kommer på 
villovägar minskar. 
 

2.2 FileMaker  
 
LinnéFiler använder ett databassystem som kallas FileMaker. FileMaker har dock vissa 
begränsningar gällande exempelvis kommunikation med andra system. Detta har lett till att 
Fertsoft har utvecklat ytterligare ett system som fungerar som stöd eller service till FileMaker. 
Detta system heter ivfServices. Tjänsten Labmessage är en del av ivfServices och är en 
integrations- och kommunikationstjänst. Denna tjänst använder sig av webservice så att 
externa system kan leverera och hämta information från LinnéFiler och ivfServices. Externa 
system kan leverera data, exempelvis provsvar, till Labmessage som i sin tur lagrar datan på 
en patient eller behandling. Systemet lagrar datan på rätt ställe och datummärker den för att ge 
möjligheter att se förändringar vid upprepade provtagningar över tid.(Björkman 2013) 
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I dagsläget använder Fertilitetsenheten inte Labmessage. 
Nedan är en förenklad bild över kommunikationen mellan LinnéFiler och ivfServices. 
 

 
Bild 1. Kommunikation mellan LinnéFiler och ivfServices. 
 

2.3 Kombikakod 
 
En kombika är en sifferkod som motsvarar ett kostnadsställe. Man grupperar den på tre 
nivåer. För sjukhus gäller att: 
1. första delen av koden visar vilket sjukhus som avses 
2. andra delen visar vilken specialitet det handlar om (kirurgi, ortopedi etc.) 
3. tredje delen visar vilken gruppering inom specialiteterna som avses. Till exempel en 
ortopedavdelning har oftast flera kombikakoder. På vårdcentralen har oftast varje läkare en 
egen kombikakod. (Berg 2013) 
Gemensamt för alla provsvar som sänds till Fertilitetsenheten är att de har samma 
kombikakod. Detta fungerar som deras identifikationsnummer och provsvar kan sorteras ut 
med hjälp av enhetens kombika. Detta gör att enbart de provsvar som är relevanta för enheten 
sorteras ut och skickas dit.  
 

2.4 Standardisering 
 
Via olika metoder såsom kryptering, digitala signaturer m.m. så förhindras obehöriga att 
komma åt känslig information i datorjournaler. Datorjournaler upplevs av sjukvårdspersonal 
som säkrare ur integritetssynpunkt än pappersjournaler, detta både på grund av 
behörighetsdifferentieringar och loggning av användarna.  
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Innan ett datorjournalsystem införs är det viktigt att ta reda på de lagar som omgärdar 
sekretess, integritet och säkerhet för den enskilda individen. Det är viktigt att 
datorjournalsystemet klarar av att hantera sekretess- och integritetsproblem på bästa möjliga 
sätt. Systemet bör kunna utbyta information inom sitt eget område och med övriga system, 
såsom patientadministrativa system, medicinska serviceenheter som laboratorier m.m.  
 
För att underlätta informationsutbyte både inom landet och internationellt så bör begrepp och 
termer, klassifikations- och kodsystem gällande diagnoser, medicinska dokument, 
meddelandetyper m.m. utformas utefter gemensamma regler och standarder.  
 
För att datorer ska förstå varandra krävs det att de talar ett gemensamt språk, även kallat 
protokoll. Det krävs att båda parterna har både funktionell och semantisk interoperabilitet för 
att detta skall fungera. Det vill säga att de både kan skicka och ta emot information från 
varandra samt att de använder sig av samma språk och begrepp för full förståelse. (Swedish 
Standards Institute, 2013) Om datorerna inte talar samma språk uppstår problem som inom 
vården kan innebära stora säkerhetsrisker då information måste skickas mellan enheter på 
andra, mindre säkra sätt. Detta är ofta oerhört tidskrävande och kostar pengar och framförallt 
finns en risk för att information om patienter sprids. 
 
Man använder sig idag ofta av standarder för att beskriva hur olika saker inom sjukvården 
skall utföras, exempelvis för medicintekniska produkter där standarden ISO 14971:2007 
innehåller en tillämpning av ett system för riskhantering av medicintekniska produkter. 
(Swedish Standards Institute, 2007) 
 

2.5 Format vid överföring av data 
 
EDI (Electronic Data Interchange) är en vanlig metod som används för att transportera data 
från ett datorsystem till ett annat, antingen internt eller externt. I EDI-standarder upprättar 
man regler och riktlinjer kring data som ska transporteras gällande exempelvis format, termer 
och beteckningar. En vida spridd standard är EDIFACT (Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport) som administreras av UN/CEFACT (UN Centre 
for Trade Facilitation and E-business) och som i sin tur är en avdelning i UNECE (United 
Nations Economic Commission for Europe).  Denna standard innehåller regler och riktlinjer 
för elektroniskt utbyte av data mellan olika datorsystem och ger möjlighet för datorsystem att 
kommunicera med varandra med hjälp av elektroniska meddelanden av standardiserade 
format. Den kan användas av olika branscher och kan anpassas och individualiseras för att 
uppfylla de krav respektive bransch har men detta kan också vara en nackdel då många 
versioner av standarden idag används.(UNECE 2013) 
 
XML (Extensible Markup Language) är ett enklare och mer flexibelt textformat som används 
för att strukturera och organisera stora mängder elektronisk data.(W3C's 2013) 
 
HL7, Health Level Seven International, är en amerikansk modell för internationell 
standardisering. Sedan 2005 finns en dotterorganisation som representerar HL7 i Sverige, 
HL7 Sweden. HL7 växer oerhört fort och finns idag organiserat i över 30 länder. (Swedish 
Standards Institute, 2013) 
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2.6 Befintliga fungerande system för automatiserad 
provsvarsmottagning i LinnéFiler 
 
En av Fertsofts kunder, Medicus i Trondheim arbetar för att införa en standardisering av IT 
inom vården i Norge. Olika meddelandetyper, så som exempelvis remisser, bokningar, svar på 
remisser, begäran om prov, labbsvar m.m. skall hanteras med en viss terminologi och 
standardiserande kodningssystem. Den standard man har skapat heter KITH och beskriver hur 
information ska skickas mellan olika vårdenheter. Eftersom samtliga sjukhus använder sig av 
en gemensam standard är det enkelt att kommunicera mellan olika vårdgivare. (Nystadnes 
2009) Fertsoft har utvecklat Labmessage med en funktion som kan ta emot provsvar enligt 
KITH (se övergripande bild nedan). För att denna ska kunna användas på Fertilitetsenheten 
krävs det att en standardisering sker, åtminstone i Stockholms län, där beslut om hur 
informationsöverföring ska ske inom länet. 
 
 

 
Bild 2. Labmessage hanterar provsvar enligt KITH i Norge 
 
Örebro läns landsting planerar under 2013 att införa KITH. Idag använder 
Universitetssjukhuset i Örebro,som också är kund hos Fertsoft, sig av en konverterare, 
Ensemble, som de byggt för att konvertera provsvar från sitt labb, Flexlab till ett format som 
kan introduceras i Labmessage.(Björkman 2013) Se bild nedan. Denna konverterare är enbart 
anpassad till de format på provsvar som skickas från Flexlab i Örebro och alltså inte 
implementerbar hos Fertilitetenheten i dess nuvarande format. 
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Bild 3. Universitetssjukhuset i Örebro använder sig av integreraren Ensamble 
 

2.7 Gemensam nationell databas för könsceller i framtiden? 
 
Sveriges Kommuner- och Landsting (SKL) har tillsatt pengar till Nationella Vävnadsrådet för 
att tillfredsställa vävnadsdirektivet i lagstiftningen. Nationella Vävnadsrådet utarbetar regler 
och riktlinjer i Sverige för hantering av organ, vävnader, celler och blod.(Vävnadsrådet 
2013c) Nationella Vävnadsrådet har med dessa medel drivit ett projekt, Nationella 
vävnadsprojektet, på uppdrag av landstingsdirektörerna. Huvudsyftet med detta projekt var att 
sprida information kring och åstadkomma tillämpning av vävnadsdirektivet.(Vävnadsrådet 
2013d)Vävnadsdirektivet förmedlar regler för hur vävnader och celler får hanteras, och består 
av Europaparlamentets direktiv om mänskliga celler och vävnader (2004/23/EG) och två 
dotterdirektiv (2006/17/EG och 2006/86/EG).Syftet med vävnadsdirektivet är att säkra 
kvalitet och patientsäkerhet i hela vårdkedjan, från donator till mottagare. Fullständig 
spårbarhet mellan donator och mottagare är ett krav.Donatorns samtycke till donation, 
tillvaratagande och kontroll av vävnader och celler, förvaring och användning är andra 
exempel på moment som täcks av direktivets krav. Fertilitetsenheten är en s.k. 
vävnadsinrättning som omfattas av dessa regler.(Vävnadsrådet 2013a) 
 
Idag används som bekant könsceller vid assisterad befruktning på fertilitetskliniker. Dessa 
kan antingen insemineras in i kvinnan på två olika sätt, eller befruktas först för att därefter 
föras in i kvinnan, så kallad provrörsbefruktning. I Sverige plockas ca 100 000 äggceller ut 
årligen vid ca 10 000 tillfällen. Sammanlagt görs ca 10 000 provrörsbefruktningar hos 
5000-6000 par. I Sverige finns idag 15 olika vävnadsinrättningar som godkänts av 
Socialstyrelsen för att hantera könsceller, av vilka alla 15 utför provrörsbefruktningar. En 
fertilitetsklinik måste vara godkänd som vävnadsinrättning och följa en rad lagar och 
bestämmelser som utarbetas av Nationella Vävnadsrådet.(Vävnadsrådet 2013b) 
 
Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin, SSRM, är en plattform för yrkesverksamma 
inom området. SSRM och den nationella könscellsgruppen anordnade ett seminarium i 
Huddinge 2010-10-14. Julius Hreinsson representerade en undergrupp till könscellsgruppen 
och presenterade en idé om ett enhetligt IT-system som skulle kunna vara tillgängligt för alla 
Sveriges vävnadsinrättningar i framtiden. IT-systemet skulle ha ett gemensamt språk för 
embryobedömning och för grundläggande spermieparametrar.(Apter 2011) SSRM fungerar 
som en länk mellan detta projekt och vävnadsinrättningarna (fertilitetsklinikerna). Att skapa 
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en nationell gemensam patientdatabas för alla könsceller skulle utgöra ett led i Nationella 
Vävnadsrådets arbete mot nationell samordning och enhetliga rutiner och därmed uppfylla 
vävnadsdirektivets krav. (Olofsson 2013) 
 

2.8 Möjliga flöden för Fertilitetsenheten 
 
Genom att ta reda på hur en fertilitetsutredning går till, vilka smittprover som måste tas inför 
en behandling och som måste nå personalen på Fertilitetsenheten och kartläggning över 
befintliga fungerande dataflöden så har vi försökt reda ut hur man ska kunna få en säker 
automatiserad inmatning av provsvar till Fertilitetsenheten. Via framför allt möten med 
programmerare, muntliga intervjuer samt e-mailkonversationer har en bild av hur 
dataöverföring inom den offentliga sjukvården sakta men säkert tagit form. En ganska massiv 
faktainsamling krävdes för att få insyn i detta.  
 
Fertilitetsenheten får, som tidigare nämnts, provsvaren skickade till sig från Karolinska 
Universitetslaboratoriet (KUL). KUL skickar också provsvaren till SLL IT som i sin tur för in 
dem i journalsystemet TakeCare.Vi har konstaterat att möjliga flöden av provsvar från KUL 
till Fertilitetsenheten kan begränsas till tre möjliga fall: 
 
1. Provsvaren skickas på ett separat flöde från KUL till Labmessage 
2. SLL IT levererar provsvaren till Labmessage 
3. TakeCare tar kopior på provsvaren och levererar dessa till Labmessage elektroniskt.  
 
 

 
Bild 4. Möjliga flöden för Fertilitetsenheten. 
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3. Analys och diskussion 
 
3.1 Utvärdering av de tre möjliga flödena 
	  
3.1.1 Provsvaren skickas på ett separat flöde från KUL till Labmessage. 
 
Karolinska Universitetssjukhuset, KUL, skickar sina provsvar endast till en mottagare. Detta 
på grund av juridiska skäl där säkerheten för patienten sätts i första hand. (Gräns 2013) 
Karolinska Universitetssjukhuset är ett ackrediterat laboratorium. För att uppfylla de krav som 
ställs på KUL för att vara detta krävs att en mängd villkor uppfylls som kontrolleras av ett 
oberoende ackrediteringsorgan. Dessa prövar kompetens och rutiner hos verksamheter som 
utför analys, provtagning med mera. Den kompetensprövning som genomförs görs enligt 
europeiska och internationella standarder. Vid godkänt resultat ackrediteras verksamheten, 
vilket innebär att de räknas som kompetenta att utföra den uppgift de ackrediterats för. Detta 
fungerar som bevis på att aktuella kvalitetskrav och rutiner uppfylls. Verksamheten 
kontrolleras med fastställda mellanrum, oftast mellan 12-16 månader.(SWEDAC 2012) 
 
Karolinska Universitetslaboratoriet har i dagsläget inte möjlighet att validera i flera system. 
Med validera menas att man i de data som matas in eller överförs mellan delsystemen, 
kontrollerar riktigheten samt hanterar upptäckta fel. Många system utbyter data mellan 
varandra och för att upprätthålla säkerhet och hög kvalitet så måste validering användas. Detta 
medför att KUL av kvalitetssäkerhetsskäl endast kan skicka provsvar till en 
mottagare.(Stockholms läns landsting 2013) Ett av villkoren för att KUL ska fortsätta vara ett 
ackrediterat laboratorium är alltså att de endast kan skicka provsvar till en beställare. I 
dagsläget skickas provsvaren in i TakeCare via EDI-växeln. Om KUL ska gå med på att 
skicka provsvaren till Fertilitetsenheten så kan dessa endast skickas dit i stället. Eftersom 
provsvaren måste in även i TakeCarekrävs att kopior tas på Fertilitetsenheten och skickas till 
TakeCare. (Berg 2013) 
 
Idag finns det 10-15 system till vilka provsvar skickas på separata flöden. Trots att provsvaren 
skickas till olika system så matas de in i TakeCare i första hand. Det finns i nuläget ett enda 
system som avviker från detta, intensivvårdsavdelningen på Karolinska sjukhuset. Där har 
man skapat ett program som hämtar information i EDI-växeln och levererar denna 
information direkt till deras övervakningsprogram. Detta flöde medför att personal så fort som 
möjligt får tillgång till vissa parametrar som avgör hur övervakningen ska fortskrida. En 
specifik förvaltning finns som har hand om problematiken rörande detta förfarande. (Gräns 
2013) 
 
För att få provsvar automatiskt inmatade i Labmessage krävs att de först sorteras ut och sedan 
levereras på ett separat flöde från KUL. Enhetschefen på Fertilitetsenheten har mandat att 
begära en utredning för att få till stånd ett separat dataflöde med provsvar från KUL till 
Fertilitetsenheten.  
 
Teoretiskt sett är det inte förenat med så mycket svårigheter att sortera ut provsvar som ska 
till Fertilitetsenheten och skicka dessa till Labmessage då de har samma kombikakod. Det 
uppkommer dock en del frågetecken beträffande delmängder som inte är relevanta för 
Fertilitetsenheten. Även det faktum att kombikakoder inte är statiska över tiden, utan kan 
komma att förändras, medför risker.IT-ansvariga på Karolinska Universitetslaboratoriet, KUL 
ser stora risker med detta förfarande och eftersom att provsvar även kommer från Klinisk 
Mikrobiologi (Mikro) så skulle ett nytt system behöva göras med mappningar i KULs system. 
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Detta skulle innebära att KUL har det juridiska ansvaret för hur svaren skulle presenteras i det 
nya systemet. Om det nya systemet skulle komma att modifieras, så måste tester göras för att 
säkerställa att allt fortfarande är korrekt ur Mikros synvinkel. IT-ansvariga på KUL betvivlar 
att det finns pengar avsatta för att kunna kvalitetssäkra ett sådant system.  
 
Problem tillkommer även med eventuella delmängder, det vill säga att Fertilitetsenheten bara 
vill ha svar på vissa analyser. Mikro skulle behöva göra en urgallring om det är fler än dessa 
analyser beställda på samma remiss till deras kombika. I så fall måste man göra det hårdkodat 
via ett skript till systemet Infcare, men då krävs systemleverantörens hjälp, och de har inte 
resurser för detta extraarbete (Hoffman 2013) 
 
Flödet av provsvar kan alltså ändras till att gå från KUL till Fertilitetsenheten om de tar 
ansvar för att svaren behöver hanteras ytterligare, samt för att kvalitetssäkring sker.(Hoffman 
2013)Ansvarsfrågan är det största problemet i detta tillvägagångssätt. Om Fertilitetsenheten 
blir mottagande enhet för alla provsvar som rör deras utredningar så vilar allt ansvar på dem 
att dessa sedan matas in korrekt i TakeCare. Detta innebär risker som överstiger fördelarna 
med ett flöde direkt till Fertilitetsenheten. Fertilitetsenheten vill inte ta på sig detta 
ansvar.(Olofsson 2013) 
 

3.1.2 SLL IT levererar provsvaren till Labmessage. 
 
SLL IT tar dagligen emot ca 40 000 provsvar från olika labb som sedan förs in i TakeCare. 
Det finns ingen praktisk eller teoretisk möjlighet för SLL IT att söka ut Fertilitetsenhetens 
svar bland alla dessa provsvar eftersom de inte har möjlighet att sortera provsvaren med hjälp 
av kombikakod som KUL. Enda möjligheten för SLL IT att leverera provsvaren är att de får 
de skickade till sig från KUL på ett separat flöde. Man skickar då svaren till ett specialsystem 
och sen tar man kopior på dem till TakeCare. (Berg 2013) 
 
Om SLL IT skulle lägga ned resurser på att införa en möjlighet att sortera i provsvar med 
hjälp av kombikakoder uppstår ytterligare en del problem. Kombikakoder är inte statiska över 
tiden, det vill säga de byts ut, faller bort, nya tillkommer och då måste tekniker på SLL IT 
göra förändringar i all scriptkod som är i drift varje gång en förändring sker. Kombikakoden 
som markerar vilka Fertilitetsscreeningssvar som ska till Fertilitetsenheten visade sig också 
omfatta vissa analyser som personalen på Fertilitetsenheten inte är intresserade av att få, bland 
annat HIV/RNA-sekvensering som upptäcktes under en stickprovskontroll under en vecka. 
Det finns en överhängande risk att flera provsvar kommer på samma kombika som 
Fertilitetsenheten inte berörs av. Sortera på analys har de på SLL IT ingen möjlighet till. Det 
kan komma uppemot 20 000 provsvar per vecka till TakeCare från Mikro och det saknas 
resurser för att bearbeta dessa, vilket skulle innebära att öppna och läsa alla svar och att 
sortera ut de ca 20 stycken provsvar som är av intresse för Fertilitetsenheten. (Berg 2013) 
 
Om KUL inte har möjlighet att ansvara för säkerheten och SLL IT sorterar ut kopior, så kan 
de på SLL IT tyvärr inte godkänna presentationen i systemet från Fertsoft. Om SLL IT 
producerar labbsvarskopior och ingen tar ansvar hos mottagaren för hur de tas emot 
upprätthålls inte den säkerhet som krävs. (Berg 2013) 
 
SLL IT har idag också vissa HL7-flöden men HL7-standarden är gigantisk och det krävs att 
det tas fram en tillämpningsspecifikation för vad i standarden man vill använda för just ett 
visst system. Detta arbetar man med för tillfället på Fertsoft och för en implementation av ett 
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HL7-flöde hos SLL IT behövs en korrekt specifikation och exempelsvar på det formatet i 
förväg från Fertsoft. (Berg 2013) 
Detta skulle kunna vara något att observera inför framtiden.  
 
Om det skulle bli möjligt att sortera ut provsvaren och skicka dessa till Fertilitetsenheten så är 
steg två att dessa skall tas emot av Fertsofts modul Labmessage och läggas in i Linnéfiler. 
Detta innebär i sin tur ytterligare en del problem främst gällande format. Dataflödet från KUL 
är framförallt i EDIFACT-format och i vissa undantagsfall XML. I nuläget kan Labmessage 
endast ta emot XML-format av dessa två. Att modifiera Labmessage till att kunna ta emot 
formatet EDIFACT skulle kunna vara en lösning på detta. Fertsoft anser att detta är en smärre 
teknikalitet och är villiga att göra denna förändring förutsatt att ansvarsfrågan är 
utredd.(Björkman 2013) 
 
Ett andra alternativ, om Fertsoft väljer att inte modifiera Labmessage till att kunna ta emot 
EDIFACT eller ifall flödet inte blir säkert, är att skicka provsvaren genom SLL IT. SLL IT 
skulle då eventuellt kunna konvertera datan till ett format som Labmessage kan ta emot, 
exempelvis XML.  
 
Ett tredje alternativ är att skapa en konverterare, likt Ensemble som Universitetssjukhuset i 
Örebro gjort. Konverteraren formaterar om datan till ett format som kan tas emot av 
Labmessage. Denna lösning kräver att Fertilitetsenheten lägger ut detta som ett 
konsultuppdrag. Nackdelen med detta är att det kan bli oerhört dyrt och man bör väga den 
nytta en lösning på problemet skulle innebära mot kostnaden för att lösa det. Dessutom krävs 
det att konverteraren uppdateras vid eventuella förändringar i format vid utskick från KUL. 

3.1.3 TakeCare tar kopior på provsvaren och levererar dessa till Labmessage 
elektroniskt. 
 
Det framförs dagligen önskemål om förändringar i TakeCare, stora som små, och alla måste 
hanteras på ett systematiskt sätt och blir föremål för bedömning och prioriteringar för att 
uppnå någon slags rättvisa. För att en första bedömning skall göras krävs att en ansökan 
kommer in till TakeCare där en mall ifylles med önskemål om vilken utveckling man vill 
göra. (se bilaga 1) Förutom en problembeskrivning och vilka förändringar som önskas så skall 
också en beskrivning göras för vad en eventuell funktionsförändring i TakeCare skulle 
innebära för förbättringar för patienter gällande högre vårdeffekt/minskat lidande, förbättrad 
vårdsäkerhet, förbättrad IT-säkerhet, tidsbesparingar i arbetsflödet, 
utgiftsminskning/intäktsökning, snabbare inlärning, bättre systemegenskaper samt i siffror 
vad ändringen skulle innebära för enheten gällande exempelvis tidsvinst, antal fler behandlade 
patienter, antal färre feldiagnoser osv. (Westermar 2013) 
 
Sannolikheten att Fertilitetsenheten skulle få en sådan ansökan godkänd är väldigt liten av 
flera skäl. Några av dessa är: 

- Enheten är liten och en förändring berör få patienter 
- Utgiftsminskningen skulle inte vara särskilt stor, enbart en minskning av kostnad för 

den sköterska som manuellt måste föra in provsvaren. 
- Stora svårigheter att kunna bevisa att detta gynnar patienterna eftersom risken med 

förväxlingar av provresultat även kan minskas genom att införa tydligare 
säkerhetsrutiner vid manuell inmatning som i stort sett skulle ha samma gynnsamma 
effekt på patienten. 
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Det ligger redan idag en förfrågan hos TakeCare från Fertilitetsenheten om en 
personnummerkoppling mellan TakeCare och LinnéFiler. Detta skulle innebära att personalen 
på ett enkelt sätt skulle kunna flytta sig mellan de olika systemen med hjälp av en patients 
personnummer och på så sätt slippa logga ut och in i de olika systemen och söka reda på 
patienten på nytt hela tiden. Denna ansökan inkom till TakeCare 25/3 2013 och behandlas 
fortfarande. (Olofsson 2013) 
 

3.2 Standardisering 
 
Det finns många faktorer som omgärdar IT-systemen som gör att det är komplicerat att 
samköra system och förenkla flöden. Viktigast av allt är patientsäkerheten och den får inte på 
något sätt äventyras. En standardisering av IT inom det svenska vårdsystemet skulle 
underlätta oerhört vid informationsöverföring mellan olika vårdgivare men idag har man ännu 
inte kommit så långt på det planet. Problemet i Sverige är att varje landsting själva väljer hur 
de vill hantera överföring av information inom vården och det finns inga krav om att samtliga 
vårdgivare inom landstinget använder sig av samma standard. Detta gör att stora 
kommunikationsproblem mellan vårdgivare både inom länet och med andra län uppstår. 
Beslut om en eventuell standardisering i hela Sverige måste komma från högre instans, 
troligtvis på regeringsnivå.  

Beger man sig ner i Europa har länderna valt olika sätt att kommunicera elektronisk 
hälsoinformation mellan olika vårdenheter. En del använder sig av det äldre ISO EN 13606 
(Health informatics - Electronic health record communication) vilket är en europeisk standard 
som ska möjliggöra kommunikation mellan olika system som följer denna standard.(The EN 
13606 Association 2009-2011) 
 
Flertalet länder har dock börjat övergå till HL7. Båda dessa fungerar men för att möjliggöra 
kommunikation inom vården över landsgränserna behöver EU besluta om vilken av dessa 
som ska använda. 
Kanske är detta framtiden för vården i Sverige vilket skulle leda till att problem med 
kommunikation mellan olika journalsystem inte skulle uppstå.  
 
Fertsoft undersöker för tillfället möjligheten att anpassa Labmessage för att kunna hantera 
HL7, men detta är fortfarande på försöksstadiet. När detta är klart är Fertilitetsenheten redo 
för en eventuell internationell standardisering av kommunikation inom vården.  
 

3.3 Reflektioner 
 
Under arbetets gång har framkommit att det finns många problem med dagens hantering av 
data inom offentlig sjukvård. Det är många parametrar som måste tas hänsyn till. Det ska 
garanteras att överföringen är säker, patienternas integritet måste skyddas, juridiska aspekter 
följas och det är svårt då många olika instanser behöver samarbeta. Bristande resurser är ett 
stort problem inom många områden samt att alla parter naturligtvis drar sig för att ta på sig 
ansvaret för säkerheten vid dataöverföring. Den tekniska delen, som vi trodde skulle vara den 
del av projektet som skulle vara svårast att överkomma, har visat sig vara det minsta 
problemet. Det finns många idéer om förbättringar inom sjukvården men få som faktiskt 
lyckas genomföra dem.  
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4. Rekommendationer 
 
Eftersom det i nuläget inte ser ut att finnas någon möjlighet att automatisera inmatningen av 
provsvar i Labmessage är vår rekommendation till Fertilitetsenheten att se över hur de kan 
förbättra situationen som den ser ut i nuläget. Vi är alla överens om att hanteringen av 
provsvar som det ser ut idag inte är hållbart eftersom det innebär för stora risker för att 
misstag ska begås som kan få stora konsekvenser. 
Det finns, enligt oss, två alternativa tillvägagångssätt: 
 
Det första är att förbättra säkerhetsrutinerna vid manuell inmatning. Med detta menar vi att 
man bör använda sig av tydliga och systematiska rutiner för hur arbetet med inmatning av 
provsvar skall genomföras. Dessa bör finnas nedtecknade och lättillgängliga för samtliga 
medarbetare. Dock kommer detta innebära extra arbete med större tidsåtgång för sköterskorna 
vilket inte är optimalt och strider mot de önskemål som kliniken har haft om att få ett enklare 
och snabbare sätt att hantera provsvar. 
 
Ett andra alternativ, och det vi rekommenderar för enheten, är att helt slopa tillvägagångssättet 
med manuell inmatning av provsvar. Den tidsvinst man får av att sköterskor och läkare 
slipper gå in och söka provsvaren i TakeCare kan, i våra ögon, inte vägas upp av den risk som 
finns med att misstag begås. Eftersom personalen redan måste gå in i TakeCare för att signera 
att de tagit emot provsvaren kan det kanske vara en idé att man också signerar i LinnéFiler att 
man kontrollerat att samtliga provsvar är negativa i TakeCare. Man skulle kunna lägga som 
förslag hos Fertsoft att ta bort rutan som finns för manuell inmatning av provsvar i LinnéFiler 
och i stället ha en ruta där man signerar att man tagit del av provsvaren i TakeCare samt ett 
larm som larmar när ett provsvar är på väg att blir för gammalt och är dags att förnyas. 
 
Fertilitetsenheten bör också fortsätta arbeta för att få till en sammankoppling mellan 
LinnéFiler och TakeCare eftersom detta skulle underlätta arbetet för kliniken. 
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Mall önskemål om utveckling, TakeCare 

Karolinska Universitetssjukhuset  
Önskemål om utveckling i TakeCare 

 
Detta dokument skall användas vid önskemål om utveckling i TakeCare.  
Sänd dokumentet via e-post till: servicedesk.sllit@sll.se   
      
Ifylles av lokal kontaktperson TakeCare 
Klinik  
Verksamhetschef  
Lokal kontaktperson 
TakeCare 

 

Insänt datum  
E-postadress kontaktperson   
Telefonnummer 
Klinken/kontaktperson 

 

 
Beskriv problemet som den föreslagna funktionsändringen eller tillägget ytterst syftar till 
att avhjälpa, samt hur frekvent problemet är. 
(Problem-beskrivning) 
(Problem-frekvens) 
 

 
Beskriv eftersökt funktionsändring eller tillägg 
(Eftersökt ändring eller tillägg) 
 
 

 
Beskriv nedan vari förbättringen ligger med funktionsändringen eller tillägget, där t.ex. 
någon av följande effekter kan utvecklas och beskrivas. 
Högre vårdeffekt/minskat lidande 
(t.ex. bättre information för patientdialogen, vårdinsatsen och vårdplanering, bättre ställda diagnoser och bättre medicinering) 
 
 
 
Förbättrad vårdsäkerhet 
(t.ex. färre inmatningsfel, färre läsfel, kontroller, etc.) 
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Förbättrad IT-säkerhet 
(t.ex. förbättrad behörighetskontroll, högre personlig integritet) 
 
 
 
Tidsbesparing i arbetsflödet 
(t.ex. färre arbetsmoment, snabbare användning, bättre information för administrativa arbetsmoment) 
 
 
 
Utgiftsminskning/intäktsökning 
(t.ex. inköp av billigare läkemedelsprodukter, färre inköp, tidigare utskrivning mot betalande kommun) 
 
 
 
Snabbare inlärning 
(t.ex. översiktlighet, användarvänlighet) 
 
 
 
Bättre systemegenskaper 
(t.ex. ökad prestanda, enklare att, supportera, drifta, underhålla och vidareutveckla) 
 
 
 
 
Försök även att beskriva i siffror vad förbättringen från ändringen eller tillägget skulle innebära 
(t.ex. vad är tidsvinsten, kostnadsbesparingen, antal fler behandlade patienter, antal färre feldiagnoser, etc). 
 
 
 
 

I fylles av TakeCare-förvaltningen                                                                                       Status:                                                
Inkom: 
 
Ärende nummer i SDE:                                                  
Ärende nummer CSTC: 
 
Återkopplad till kontaktperson: 
 
Tas vidare till utvecklingsforum  
 Kommentar:       
 
 
Avslås       
Kommentar: 
 
 
 
 


