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Sammanfattning 
Vid diagnostisering av hjärtsjukdomar används ofta ekokardiografi för kartläggning av hjärtats 

storlek, funktion och blodflöde. Dessa undersökningar utförs dagligen på Fysiologkliniken vid 

Karolinska Universitetssjukhuset. Idag sker inmatning av undersökningsvärdena manuellt och 

sparas i pappersarkiv.  

Målet med detta projekt var att skapa en databas som tar hand om dessa värden och 

effektiviserar det dagliga arbetet. Detta projekt är en fortsättning på ett tidigare projekt från 

2012, vilket inte kunde avslutas i tid. Databasen har skapats i databasprogrammet FileMaker 

och har till stor del utformats efter en modifierad version av den kravspecifikation som sattes 

upp i det tidigare projektet. 

Projektet resulterade i en databas som för närvarande går under namnet CardioEchoBase (CEB) 

vilken uppfyller alla de krav som ställdes förutom automatisk importering av värden från 

ultraljudsmaskiner.  

 

  



 

 

  



 

 

Abstract 
When diagnosing heart diseases echocardiography is often used for identification of cardiac 

size, function and blood flow. These examinations are carried out daily at the Department of 

Clinical Physiology at Karolinska University Hospital. Today, entry of examination values is 

done manually and stored in paper files. 

The goal of this project was to create a database that takes care of these values and streamlines 

their daily work. This project is a continuation of a prior project from 2012, which could not be 

completed in time. The database has been created in the database software FileMaker and has 

mainly been designed after a revised version of the specification of requirements set in the 

previous project. 

The project resulted in a database that currently goes by the name CardioEchoBase (CEB) 

which meets all the requirements that was set besides automatic import of data from ultrasound 

machines. 

 

  



 

 

  



 

 

Förord 
Vi vill tacka all personal på Fysiologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset för att ha 

välkomnat oss till er arbetsplats. Det intresse och nyfikenhet angående vårt arbete har varit en 

stor inspirations- och motivationskälla till att fullgöra detta projekt på absolut bästa sätt. 

Speciellt vill vi tacka vår handledare, Kenneth Caidahl, som hela tiden funnits tillgänglig för 

frågor och diskussion angående databasens utformning. Utan dig hade detta projekt varit 

betydligt svårare att genomföra. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid diagnostisering av hjärtat används ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) för 

kartläggning av hjärtats storlek och rörelse, klaffarnas funktion samt blodflödet i hjärtat. Dessa 

undersökningar utförs dagligen på Fysiologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Idag 

sker inmatning av undersökningsvärdena manuellt och sparas i pappersformat. 

Kenneth Caidahl, professor och överläkare på Karolinska Sjukhuset, tog under år 2012 kontakt 

med KTH - Skolan för Teknik och Hälsa för att tillsammans med studenter finna en digital 

lösning till detta gammalmodiga förfarande. Detta resulterade i två delprojekt; ett med 

huvudfokus på att skapa en databas vilken kan ta hand om mätvärdena och ett för överföringen 

av mätvärden från ultraljudsmaskinen till databasen. Dessa projekt kunde inte avslutas inom 

projekttiden utan Kenneth kontaktade återigen KTH året därpå, med förhoppning om att 

slutföra dessa projekt.  

 

1.2 Nulägesbeskrivning 

Vid Fysiologkliniken på Karolinska Sjukhuset utförs idag alla typer av fysiologiska 

undersökningar, framförallt av hjärta, kärl och lungor. I anslutning till Fysiologkliniken finns 

det en forskningsenhet, vars forskning syftar till att öka kunskapen om kopplingen mellan 

fysisk aktivitet och hälsa, orsaker till nedsatt kroppslig funktion, sjukdomar och åldrandet (1). 

En stor del av de undersökningar som utförs på Fysiologklinken är 

ekokardiografiundersökningar. Vid en sådan undersökning erhålls olika bilder/videosekvenser 

av hjärtat där önskade mätningar sedan görs. Dessa mätvärden matas in i ett Excelark(se bilaga 

3), vilket senare skrivs ut för att användas som bedömningsunderlag. Excelfilen raderas efter 

varje undersökning och det finns därmed ingen digital förvaring av undersökningsvärdena. 

Bedömningen sker sedan av en läkare med hjälp av detta Excelark samt bilder från 

undersökningen. Bedömningen går till på lite olika sätt från läkare till läkare. Vissa läkare 

skriver in utlåtandet direkt i Radiology Information System (RIS) medan andra dikterar de 

värden som är intressanta och även sin bedömning. I de fall diktering sker så skriver sedan en 

sekreterare in utlåtandet i RIS. RIS är ett system kopplat till det stora journalsystemet TakeCare 

och det är via RIS remisser från andra avdelningar/vårdgivare kommer till Fysiologkliniken. 

Det är även här det utlåtande som skrivs efter en undersökning läggs in så att remittenten får 

svar på sin frågeställning (2).  

 

1.3 Syfte och mål 

Projektets övergripande syfte var att förbättra det kliniska arbetsflödet samt bidra till en bättre 

forskningsmiljö genom att skapa en databas.  
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Målet med projektet var att skapa en databas uppbyggd efter kravspecifikationen (se bilaga1). 

 

1.4 Avgränsning 

Av de tidigare två delprojekten har fokus lagts på den del som handlade om att implementera en 

databas. På Fysiologkliniken sker en rad olika undersökningar som denna databas skulle kunna 

användas till. På grund av tidsaspekten fokuserades projektet i första hand på 

ekokardiografiundersökningar, men med möjlighet att sedan utveckla programmet för andra 

typer av undersökningar. 

1.5 Lösningsmetod  

I och med att de tidigare studenterna hade valt att skapa databasen i databasprogrammet 

FileMaker Pro Advanced 12 sågs det naturligt att fortsätta att utveckla databasen i samma 

program. Ett av de avgörande skälen till att de valde just FileMaker var att uppdragsgivaren, 

Kenneth Caidahl, redan hade grundläggande kunskaper om programmet (3).  

Som utgångspunkt för implementerandet av databasen användes en kravspecifikation från det 

tidigare arbetet, vilken i sin tur har modifierats under projektets gång. (Se bilaga 1) 
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2 Fakta 

För att tillgodogöra sig rapportens innehåll på bästa sätt är kännedom om vissa termer 

nödvändig. Dessa återfinns i tabell 1. 

Term Förklaring 

Databas En databas är en samling data som är så pass välstrukturerad att 

sökning, hämtning och ändring av information är lätt. 

 

Fält 

 

Ett fält är en ruta som kan innehålla information i olika former t.ex. 

text, bild, videoklipp. 

 

Post 

 

En post består av en mängd fält. varje post innehåller data från en 

enskild aktivitet, i vårt fall en specifik undersökning.  

 

Tabell 

 

En tabell består av poster och fält där poster är rader och fält är 

kolumner. Tabell är en samling av data från ett visst ämne.  

 

Layout 

 

I en layout kan fält ordnas på ett sådant sätt att det passar ändamålet 

t.ex. datainmating, visning av bilder etc. 

 

Funktion 

 

Funktion är en beräkning som anropas för att returnera ett visst 

värde.  

 

Manus 

 

Ett manus består av en eller flera fördefinierade funktioner som 

utförs i en bestämd ordning 

 
Tabell 1. Terminologi hämtad ur FileMakers ordlista (4). 

FileMaker är relationsdatabasprogram framtaget av FileMaker Inc., ett dotterbolag till Apple 

Inc. (5). En relationsdatabas använder sig av tabeller för att lagra information och är det 

vanligaste sättet att bygga upp en databas i nuläget. En relation definieras som en mängd poster 

som har samma fält vilka bygger upp en tabell. Bland alla fält skall minst ett anges som 

primärnyckel, de andra kallas för alternativnycklar. Primärnyckel skall innehålla ett unik värde 

som används för att identifiera poster i tabellen. 

Det är möjligt att skapa kopplingar mellan olika tabeller genom att skapa ett referensattribut. 

Detta referensattribut måste innehålla samma värde som primärnyckeln i tabellen den refererar 

till för att en koppling ska ske (6).  

I figur 1 visas en tabell med poster och fält. I detta fall är varje rad en post och varje kolumn ett 

fält. Undersökningsnumret är unikt för varje post och är därmed en primärnyckel. Skulle en 

tabell med personuppgifter finnas, där personnumret är en primärnyckel, vore det möjligt att 

åstadkomma en koppling mellan dessa tabeller genom att sätta personnumret som 

referensattribut. 
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Figur 1. I detta exempel är undersökningsnummer en primärnyckel, medan personnummer kan vara en referensattribut till en 

tabell med personuppgifter 

FileMaker har ett relativt intuitivt grafiskt användargränssnitt jämfört med övriga 

databasprogram, vilket möjliggör för användare att snabbt komma igång utan några tidigare 

erfarenheter av programmet, t.ex. kan fält ordnas och anpassas genom några enkla knapptryck. 

FileMaker är kompatibel med Windows, Mac OS samt iOS och layouten kan anpassas efter 

dessa (3; 7). 

Att skapa en enkel databas i FileMaker kräver inga djupa programmeringskunskaper tack vare 

att det finns ett stort utbud av fördefinierade funktioner. Fälten kan anpassas för att innehålla en 

speciell typ av information, t.ex. text, datum, bild etc. För att skapa mer avancerade databaser är 

tidigare programmeringskunskap av stor nytta, då det är möjligt att skriva egna funktioner eller 

programmera fält till att utföra beräkningar automatiskt. 
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3 Genomförande 

Genomförandet av projektet har skett i tre steg. Först gjordes en förstudie där information om 

nuläget och behov insamlades. Sedan följde en implementeringsdel vilken följdes av testning 

av programmet.  

3.1 Förstudie 

För att snabbt kunna sätta sig in i projektet inhämtades kunskap om FileMaker från FileMaker 

FTS (Handbok för FileMaker). Utöver handboken användes även diverse forum och hemsidor. 

En FileMaker-konsult fanns att tillgå för att ställa eventuella frågor, men detta ansågs inte 

nödvändigt. 

I och med att detta projekt var en fortsättning på ett tidigare projekt föll det sig naturligt att gå 

igenom det tidigare arbetet. Från det föregående arbetet utnyttjades mestadels den 

kravspecifikation som fanns att tillgå. Den påbörjade databasen saknade en del viktiga 

egenskaper samt att några av de egenskaper som fanns ansågs kunna lösas på ett bättre sätt. På 

grund av detta gjordes databasen om från grunden. Anledningen till varför databasen gjordes 

om var att det ansågs tidskrävande att felsöka igenom den tidigare databasen och att det fanns 

vissa svårigheter att bygga vidare på en del befintliga funktioner på ett tillfredställande sätt. 

Det har gjorts ändringar i kravspecifikationen under arbetets gång då det har ansetts bättre att 

göra på ett annat sätt än tidigare specificerat. Möte har anordnats med personal från kliniken där 

det gemensam har diskuterats om utformningen av databasen. Kontinuerlig kontakt med 

handledaren har även medfört nya krav som databasen ska uppfylla. Dessa har t.ex. varit att ha 

fler parametrar än de som tidigare fanns tillgängligt och att ha fler användbara funktioner.  

 

3.2 Implementering 

För att skapa en funktionell och användarvänlig databas utformades flera olika layouter 

anpassade för specifika ändamål. Nedan listas de layouter som är kärnan i den databas som har 

skapats. (För bilder se bilaga 4) 

Huvudsida:  

Då utgångspunkten är att flera undersökningsmetoder ska kunna tilläggas skapades en 

huvudsida för smidig navigering inom programmet. På grund av projektets avgränsningar (se 

avsnitt 1.4) innehåller denna sida just nu endast möjlighet att lagra 

ekokardiografiundersökningar samt söka bland dessa.  

Undersökningssida:  

I kravspecifikationen uttrycktes det att undersökningssidan ska ha Excel-arket som 

utgångspunkt. Jämförelse mellan dessa kan ses i figur 2. Det utrycktes även önskemål om att ha 
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olika sidor för varje informationsgrupp (dimensioner, funktion, klaffar) samt en översiktssida 

där de vanligaste undersökningsvärdena visades.  

Utöver fält som innehåller värden finns det även utrymme för ett utlåtande. I utlåtandet kommer 

dels siffror som är av betydelse och en bedömning att finnas med. De värden som alltid finns 

med i utlåtandet kommer med automatiskt i utlåtandet och de övriga värdena kan väljas till med 

hjälp av kryssrutor. Detta krav har tagits fram för att effektivisera arbetet och minimera risken 

för fel som uppstår vid manuell överföring. 

 

 
Figur 2. Undersökningssidan för databasen (till vänster) utformad med Excelfilen (till höger) som mall 

 

Söksida:  

För att göra det lätt för användarna att hitta gamla undersökningar skapades en söksida vilken 

använder sig av FileMakers inbyggda sökfunktion men med ett anpassat gränssnitt för att 

tillgodose de krav som ställs inom det dagliga kliniska arbetet. De parametrar som är möjliga att 

söka på är: personnummer, namn, datum och undersökningsnummer.  

På söksidan finns det även möjlighet att utföra en mer avancerad sökning. Denna är mest 

anpassad för forskning och alla undersökningsparametrar är sökbara. Det är till exempel 

möjligt att få fram alla patienter yngre än 30 år och/eller har en höger förmak mellan 10 till 18 

cm
2
.  

Statistik:   

Via undersökningssidan är det möjligt att få fram data från tidigare undersökningar. Här är det 

möjligt att finna grafer över en patients utveckling för vissa önskade värden samt möjlighet att 

kunna se alla värden i tabellform.  
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3.3 Säkerhet 

Databasen kommer att ta hand om personliga samt känsliga patientuppgifter därför ställdes det 

krav från både uppdragsgivare och myndigheter på säkerheten. Lagar som ska tillämpas och 

följas är, patientdatalagen, personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.(För mer 

information om dessa lagar se bilaga 2) 

För att hindra obehöriga från åtkomst till databasen har alla användare ett unikt användarnamn 

med tillhörande behörighet. De olika behörigheterna (se tabell 2) ger olika möjligheter att 

redigera i posterna. FileMaker innehåller en funktion för inloggning och behörighet av olika 

slag (t.ex. tillgång till fält, layout, manus) och med hjälp av denna funktion var det möjligt att 

anpassa behörigheterna utan att speciellt mycket programmering var nödvändig. 

 

Behörighetsnivå Behörigheter 
Nivå 1 - Importera information från ultraljudsmaskinen 

- Fylla i och ändra information  

- Får ej ändra efter en första signering 

 

Nivå 2 - Importera information från ultraljudsmaskinen 

- Fylla i och ändra information  

- Kan göra en första signering 

- Får ej ändra efter en andra signering 

 

Nivå 3 - Importera information från ultraljudsmaskinen 

- Fylla i och ändra information  

- Kan göra en första och andra signering 

- Får ej ändra 2 timmar efter en andra signering 

 

Nivå 4 - Administratör (har fullständig behörighet) 

 
Tabell 2. Tabell över de fyra olika nivåerna av behörighet 

För att kunna spåra eventuella ändringar samt att visa vilka som har öppnat upp 

undersökningen, finns en logg. I den visas vem som har varit inne och kollat på posten samt 

vilka ändringar som har gjorts. 

 

3.4 Testning 

Testning skedde kontinuerligt under projektets gång av främst projektmedlemmarna och 

handledaren när nya funktioner har tillkommit. Programmet visades även upp för övrig 

personal under möten för feedback och tankar om möjliga förbättringar. Tyvärr har inte ett 

pilotförsök för att testa programmet i en klinisk miljö, men detta planerades till att påbörjas 

under sommaren 2013. 
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3.5 Modifiering 

I takt med att projektgruppens kunskaper inom FileMaker ökade samt att handledaren kom med 

förslag på tillägg har modifiering av databasen skett dagligen. Dessa modifieringar har varit 

både funktionella och utseendemässiga. Under arbetets gång har modifieringar av databasen 

antecknats i ett dokument som går att finna i bilaga 5. Ytterligare modifieringar blir troligen 

aktuella efter pilotförsöket, då det blir det första testet på användarvänlighet i det kliniska 

arbetet. 
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4 Resultat 

Projektet resulterade i en databas som för närvarande går under namnet CardioEchoBase 

(CEB). Det är en databas som i nuläget är anpassad för ekokardiografiundersökningar, men 

med möjlighet till att utökas med fler undersökningsmetoder.  

Den befintliga versionen av CEB är uppbyggd av ett flertal layouter som tillsammans utgör 

programmet. Nedan finns layouterna visualiserade i form av ett blockschema (se figur 3), bilder 

på hur varje layout är utformad finns i bilaga 4. 

 
Figur 3. Blockschema över hur programmet är uppbyggt och hur navigering mellan layouterna är möjliga 

En viktig del som CEB hjälper läkaren med är att snabbt utforma ett utlåtande utan att behöva 

skriva allt själv. Figur 4 illustrerar ett exempel på hur ett utlåtande gjort i CEB kan se ut. 

Eventuella kommentarer från läkaren kan skrivas till utöver det som har skapats automatiskt.  

 
Figur 4. Exempel på ett utlåtande genererad i CEB 
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Den befintliga versionen av CEB uppfyller samtliga paragrafer i kravspecifikationen förutom 

4.1.3-5§. Dessa krav berör importering av data från ultraljudsmaskiner.  
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5 Diskussion 

Databasen uppfyller samtliga krav utom ett fåtal och projektet kan därmed anses som lyckat. 

Resultatet blev en fungerande databas vilken inom kort ska ingå i ett kliniskt pilotförsök. 

Därmed är det svårt att förutsäga om CEB kommer att bidra till att förbättra det kliniska 

arbetsflödet eller inte. Dock har reaktionerna vid demonstrering varit uteslutande positiva, 

vilket tyder på att CEB förmodligen kommer att bidra till bättre arbetsförhållanden. 

 

5.1 Projektets arbetsgång 

Även om FileMaker var ett nytt program för projektgruppen så flöt arbetet med databasen på 

bra. Detta berodde mycket på att FileMaker är relativt lättlärt om programmeringskunskaper 

besitts. 

Att ha en kravspecifikation att kunna luta sig tillbaka på var en fördel då det gick snabbt att sätta 

sig in i vilka egenskaper och funktioner CEB borde innehålla. Möjligen, för ett snabbare 

genomförande, borde kravspecifikationen varit mer specifik och att redan ställda krav inte 

borde ändras då vissa delar av databasen ändrades ett flertal gånger under projektet. Detta var 

också en del av projektets styrka då CEB under tiden kunde modifieras till det som 

uppdragsgivaren i samråd med projektgruppen ansåg mest lämpat. 

Det fanns flera fördelar med att bygga upp en ny databas från grunden. Att besitta kunskap om 

exakt vilka funktioner och parametrar som ingick i programmet underlättade arbetet väsentligt 

när modifieringar utfördes, eftersom felsökningen snabbt kunde isoleras till enstaka funktioner. 

En annan fördel var att programmet troligen fick ett bättre helhetsintryck då designen i det 

tidigare arbetet var monotont, vilket inte ansågs vara att föredra. Det fanns därav två val, 

antingen göra om designen eller att skapa en ny databas med önskad design. För att undvika att 

ha ett program med olika utformningar på varje layout behövde ett av dessa val väljas. Därav är 

det inte sagt att den tidigare databasen inte var till någon nytta, den användes som 

inspirationskälla och gav förslag på hur en del problem gick att lösa. 

Anledningen till att kraven 4.1.3-5§ inte blev uppfyllda berodde delvis på den avgränsning av 

projektet som gjordes. Det var också ett önskemål från uppdragsgivaren om att fokus skulle 

läggas på att först få databasen färdig. Utan en databas finns det nämligen inte någon nytta med 

att kunna överföra värden från ultraljudsmaskinen. 

 

5.2 Förbättringspotential 

Utlåtandet som kommer att skrivas i CEB är menat att sedan kopieras in i RIS. Dessa är två helt 

separata system vilket betyder att om en ändring görs i utlåtandet i RIS så blir det inte ändrat i 

CEB och vice versa. Att kunna överföra information till och från andra system eller databaser 

hade varit av stort värde då sådana kopplingar skulle minimera dubbelarbetet som uppstår vid 
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användning av flera program. Detta är i dagsläget inte genomförbart då det är flera aktörer 

inblandade och en åtgärd som kommer att kräva enorma mängder resurser. 

Den nuvarande versionen av CEB är inte anpassad för att kunna motta undersökningsbilder. 

Detta har inte ställts som krav, men skulle med största sannolikhet öka nyttan med CEB då det 

skulle underlätta för läkaren vid en bedömning.  

En fördel med en egenutvecklad databas som CEB, är att den helt kan anpassas efter klinikens 

önskemål och krav, t.ex. kan CEB i nuläget relativt enkelt tillföras fler undersökningsmetoder 

eller anpassas till andra kliniker. 
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Bilaga 1 Kravspecifikation 

Linnea Timgren och Cecilio C. Baro skapade original versionen av följande kravspecifikation 
och finns att finna i deras kandidatexamensrapport Databas i FileMaker för fysiologikliniken på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  
 
Nedan finns den modifierade versionen av kravspecifikationen för CardioEchoBase. 
 

1   Inledning 

Projektet är ett kandidatexamensarbete och ska utföras på tio arbetsveckor. Uppdraget är från 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där de behöver ett mer databasbaserat system för att hantera 

och dokumentera information och data från en ultraljudsundersökning. 

 
Arbetet går ut på att designa och förbereda en databaslayout som ska ta emot information som kommer 
från ultraljudsmaskinen. 

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

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

programmet. 
 

1.1 Nuvarande situation 

I dag används en Excelfil (se bilaga 3) där mätvärdena från ultraljudsundersökningen skrivs in 

manuellt. Dokumentet skrivs sedan ut samtidigt som den raderas från datorn och sparas tillsammans 

med bilderna från ultraljudsundersökningen i pappersarkivet. Efter varje utförd 

ultraljudsundersökning skrivs ett utlåtande av läkaren, vilket är en manuell skriven text som 

beskriver patientens tillstånd med hjälp av den information som läkaren fått av 

ultraljudsundersökningen. Utlåtandet skapas i RIS (Radiologisk Informations System) där det 

sparas tillsammans med övrig patientinformation. 
 

1.2  Målgrupp 
Målgruppen är sjukhuspersonalen på fysiolog kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

 

1.3  Definitioner 

 

Rekommenderade 

termer 
Förklaring 

CEB Projektets produkt vid namn CardioEchoBase. 

Fält Fält är rutan där informationen ska skrivas in. 

Post Post är en ny informationsrad i databasen. 

Layout Presentation av fält och poster. 

Manus Ett skript som utför olika funktioner. 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine. 

DICOM SR Digital Imaging and Communications in Medicine Structure 

Reporting. 
Standardparametrar Inlagda parametrar i databas- och ultraljudsprogrammet. 

KS Karolinska sjukhuset i Solna. 



  

 

 

BMA Biomedicinska analytiker. 

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

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

Trikuspidalisklaff. 

 

1.4   Systemkrav 
 
1.4.1§. Systemkraven för FileMaker: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 

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

1.5    Språk 
 
1.5.1§. Programmet ska skrivas på svenska. 



 

 

 

 

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

2   Layout och gränssnitt 
 
2.0.1§. Programmet ska bestå av en layout vars utformning ska likna den nuvarande Excelfilen (se 

bilaga 3). Layouten ska innehålla alla parameternamn som Excelfilen har och det ska finnas plats för 

eventuella tillägg.  

 

Övriga layouter har inga särskilda krav förutom att de ska underlätta användandet av databasen.  
 

2.1  Utformning 
 
2.1.1§. Utöver en sida där alla värden finns ska det finnas en sida som ska innehålla alla de 
värden som oftast används vid varje undersökning. 

 
2.1.2§. Varje informationsgrupp kommer ha sin egen flik, dit överföring av information automatiskt 

ska ske. Ovannämnda informationsgrupper och dess undergrupper visas nedan. 

Klaffar Funktioner Dimensioner 

Aortaklaff VK systolisk funktion Plax 
Mitralisklaff HK systolisk funktion 4-CH 
Pulmonalisklaff VK diastolisk funktion  

Tricuspidalisklaff Lungvener  

Tabell 3. Indelningen av informationsgrupper 

2.1.3§. Undergrupperna till klaffar är relativt stora därför ska dessa få sina egna underflikar. 
 
Speciella krav på klaffinformationsgruppen 
 
2.1.4§. Varje undergrupp till klaffinformationsgruppen (visas i tabellen ovan), ska ha en kryssruta som 
visar om patienten har en klaffprotes eller inte samt vad det är för typ av klaffprotes. 
 
2.1.5§. Utöver det som finns med på Excelfilen ska det finnas: 
 

 Det ska finnas ett fält där man ska kunna skriva i om stenos förekommer.   
 På varje sida ska man kunna se patientens respektive AI, MI, PI och TI grad i en skala 0-4.  
 Det ska finnas ett fält där man ska kunna skriva i om det finns 2 eller 3 klaffblad på aorta och 

pulmonalis. 

 Det ska finnas ett fält där man ska kunna skriva i om prolaps förekommer på mitralis och 

tricuspidalis. 
 

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

3 Funktionskrav  
 

3.1 Säkerhet 
 
3.1.1§. De värden som kommer från ultraljudsmaskinen skall vara redigerbara fram tills dess att en 



  

 

 

andra signering har skett. Efter detta ska inget värde kunna ändras utan att man loggar in som 

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

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

 
3.1.3§. Varje användare ska få ett användarnamn och lösenord som är kopplat till den behörighet som 
denne har. Det ska finnas fyra olika behörighetsnivåer. 

 
 Nivå 1: Dessa personer ska ha behörighet till att importera information från ultraljudsmaskinen, 

skriva i och ändra information i filen under undersökningen. Efter att filen är signerad en första gång 

kan inte undersökningspersonalen ändra filen.  
 

 Nivå 2: Dessa personer ska kunna ändra och skriva i värden fram till en andra signering 
är gjord.  

 Nivå 3: Dessa personer ska kunna ändra och skriva i värden fram till och med 2 timmar 
efter att en andra signering är gjord.  

 Nivå 4: Administratör.  
 
Som administratör ska man kunna: 
 

 göra ändringar i en godkänd och låst fil.   
 uppgradera programmet.   
 ändra, ta bort och lägga till fält.   
 lägga till eller ta bort olika funktioner.   
 lägga till nya användare.   
 lägga till eller ta bort layouter.  

 

3.1.4§ I varje undersökning ska det vara möjligt att spåra vilka ändringar som har gjorts och vem som 

har öppnat upp undersökningen. 

 

3.2 Utformning av utlåtande  

3.2.1§. Utlåtandet består av text och värden med ursprung i undersökningen. Utlåtandet ska vara 
möjlig att lätt kunna kopieras över till Radiology Information System (RIS). Eftersom utlåtandet 
vanligtvis inte skrivs direkt efter att undersökningen skett ska i det skapade programmet finnas ett fält 
för utlåtandet. In i denna, ska de värdena som alltid ingår i utlåtandet överföras. Andra värden som kan 
vara av intresse att ha med i utlåtandet kommer att kunna läggas i fältet för utlåtande med hjälp av 
kryssrutor. Exempel på värden som alltid finns i utlåtandet och som kommer att överföras automastiskt 
in i fältet för utlåtandet: 

 Bildkvalitet  Läckagegrad 

 BMA (Biomedicinsk Analytiker)  LVEF 

 Dr (Läkare)  Sys RVp 

 Blodtryck  BMI 

 Rytm (SR,FF och Övrigt)  Namn 

 Längd  Personnummer 

 Vikt   

 BSA   

 

3.3 Övriga funktioner  
 
3.3.1§. 



 

 

 

 
 Layouterna ska vara sammankopplade för att underlätta navigering.   

 Visualiseringen av patientinformation ska ske på ett specifikt sätt så att patientens 
ID-handlingar enbart ses en gång, medan upprepade undersökningar visas under.  

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

 Vissa fältinnehåll kommer att vara beräkningar av andra befintliga fält.  
 
3.3.2§. Värden som beräknas utifrån andra mätvärden är: 
 

 AO klaffarea 

 AV-plan medel 

 BMI 

 BSA  

 EF-teichholtz 

 LVOT-kvot 

 P max 

 P medel  

 PA tryck  

 PISA ERO  

 TDI kvot E/E’  

 VK massa 
 

3.3.3§. På undersökningssidan ska det framgå patientens namn, personnummer, datum, 

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

frekvens, längd, vikt, BSA och BMI oavsett vilken informationsgrupp man kollar på. 

 
3.3.4§. Personnumret skrivs in med 12 siffror utan bindesträck mellan datum och de fyra sista siffrorna 
och det ska finnas en funktion som undersöker om personnumret är rätt inskrivet. 

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

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

möjlighet för förändringar, historiksökningar och utlåtningsskrivningar. 

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

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

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

personnummer. 

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

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

sin arbetsdator. 

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

och visualisera i enlighet med framkommen layout (se Layout och gränssnitt). Datahanteringen ska 
utföras med hänsyn och respekt till de lagar som styr och berör sjukhusmiljön (för mer information se 
kommande rubrik Myndigheternas krav). 
 



  

 

 

 Importering av data  
4.1.2§. Programmet ska kunna ta emot och läsa in en Excelfil med fältnamn och mätvärden. 
 
4.1.3§. Importen ska kunna ske med ett knapptryck. 

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

andra raden. Parameternamnen måste stämma överens med fältnamnen i FileMaker. 
 
4.1.5§. Parameternamnen som importeras är DICOM SR namn. 
 

4.2    Uppgraderingsmöjligheter 
 
4.2.1§. Det ska finnas uppgraderingsmöjligheter samt rum för tillägg, ändringar och förbättringar i 
programmet. 

 

5   Tester 
 
Först och främst ska prototypen testas av utvecklarna. Sedan ska berörd personal få möjligheten att 
testa programmet för utvärdering och feedback. Även utomstående personer ska få testa programmet. 

 

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

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

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

 

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

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

och Offentlighets- och Sekretesslagen 
1
(för mer information om lagarna se bilaga 2). 

 

8   Tidskrav 
 
Projektet ska vara klart den 29 Maj då rapporten ska lämnas in. 
 
 
 

                                                           

1 Gustavsson M. Jurist på Karolinska Institutet; 2012; telf: 08-52486473; e-post:     
mats.gustavsson@ki.se; kontakt: telefonsamtal, 2012-04-10 
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Bilaga 2 Lagar 

Linnea Timgren och Cecilio C. Baro skapade original versionen av följande dokument och 
finns att finna i deras kandidatexamensrapport Databas i FileMaker för fysiologikliniken på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  

 

Patientdatalagen: 

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

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

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

upphörde2. 
 

 

"Allmänt; lagen reglerar bland annat"3: 
 

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





 "Inre sekretess – en reglering som innebär att bara den som behöver 
uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av 


patientuppgifter. Detta förtydligas genom att det i lagen ställs krav på 
behörighetstilldelning och åtkomstkontroll". 



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



 "Vårdgivare har en möjlighet att ge patienten direktåtkomst, exempelvis via 


Internet, till vårddokumentation och loggar (det vill säga historiken för 
behandlingen av personuppgifterna)". 

 
Patientdatalagen kompletteras med en förordning från Socialdepartementet och 
föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården från 
Socialstyrelsen"4. 

 

Offentlighets- och sekretesslagen: 
 
Korresponderande lag är en efterföljare av sekretesslagen och trädde i kraft den 30 juni 

                                                           

2
 Patientdatalag; 2008; Patientdatalag; 2012-04-06 

 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080355.htm 
3
 Patientdatalagen; publicerad av datainpectionen,:2012-04-06 

 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/: Datainspektionen 
4
 Patientdatalagen; publicerad av datainpectionen,:2012-04-06  

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen/: Datainspektionen 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19850562.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980544.htm


  

 

 

20125. Offentlighets- och sekretesslagen består av ett flertal bestämmelser som 
 

"kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätten av att ta del av 
allmänna handlingar"6. 
 
Lagen "betonar att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag" samt tydliggör för hur 
sekretessbestämmelserna ska användas i praktiken. Lagen tar bl.a. upp:7 
 

 tystnadsplikt samt respektive skyldigheter och rättigheter. 
 "skydd om det allmänna intresset".
 "skydd om de enskildas personliga och ekonomiska förhållanden".

 

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

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

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

inte när uppgifterna används av en fysisk person.8 
 
Lagen är till för att skydda den enskilda personens personuppgifter vid lagring, bearbetning och 
spridning av personlig information. 

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

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

sådana uppgifter som är ordnade på ett strukturerat sätt så att man lätt kan söka information om  
personen.  Ostrukturerade personuppgifter är sådana uppgifter som är skrivna i en löpande text.

 9
 

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

 
”18 § Känsliga personuppgifter får behandlas för hälso- och sjukvårdsändamål, om behandlingen 
är nödvändig för  
a) förebyggande hälso- och sjukvård,  
b) medicinska diagnoser,  
c) vård eller behandling, eller  
d) administration av hälso- och sjukvård.” 10  
 

                                                           

5 Offentlighet och sekretesslag; 2009; Regeringen 
http:// www.regeringen.se/sb/d/11767/a/1224122012-04-08 
6 Offentlighet och sekretess hos det allmänna; 2009; Regeringen; 2012-04-08 

http://www.regeringen.se/sb/d/11386/a/131179: Regeringen 
 
7 Offentlighet och sekretesslag; 2009; Regeringen  
http:// www.regeringen.se/sb/d/11767/a/1224122012-04-08  
8 Personuppgiftslagen; 1998; Personuppgiftslagen 1998:204. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1966 
9 Personuppgiftslagen; 1998; Personuppgiftslagen 1998:204. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1966 
10 Personuppgiftslagen; 1998; Personuppgiftslagen 1998:204. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1966 
 



 

 

 

Bilaga 3 Excelfilen 

Excelfilen 



  

24 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 CardioEchoBase 

Startsida 
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Huvudsida 

 

  



 

 

 

Mellanlayout 
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Undersökningssida del 1 

 

  



 

 

 

Undersökningssida del 2 
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Statistik 

 

  



 

 

 

Söksida 
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Avancerad söksida 

 

  



 

 

 

Supportsida 

 

  



  

34 

 

Bilaga 5 Patch notes 

Patch notes 
 

ver 9.2 

TEE klar nästan. kommentarsfält dålig. 

frågeställning och remiss diagnos inlagd. 

möjlighet ge alla i segmentering normalt värde med ett enkelt knapptryck. 

______________________________________________ 

 

ver 9.1 

Segmentering påbörjad. 

______________________________________________ 

 

ver 9.0 

lagt in samtliga fält för TEE i rätt ordning 

______________________________________________ 

 

ver 8.9 

lagt till referensramar för samtliga värden 

ändrat msec till ms 

Gjort mindre justeringar i kommentarer. 

lagt in en bild segmentering av vänster kammare 

påbörjat TEE undersökning, lagt in alla fält i huvudtabell. 

_______________________________________________ 

 

ver 8.8 

Felsök programmet 



 

 

 

snyggat till programmet lite så att det ser bra ut på mindre skärmar (lägre upplösning) 

lagt in referensram för första/vänstra kolonnen 

_______________________________________________ 

 

ver 8.7 

testat programmet lite och åtgärdat fel som uppstår 

lagt till saker som inte fanns med i kommentarer 

rubriker i kommentarer kommer inte med om ingen under rubriken är ifylld. 

_______________________________________________ 

 

ver 8.6 

ändrat storleken på fälten så att det ser bra ut. 

ändrat om i kommentarsfältet 

börjat göra en custom meny 

tillbaka till sök är ersatt med sök på avancerad sök-sidan 

man kan nu se hur många hittade poster det finns 

_______________________________________________ 

 

ver 8.5 

felsökt och ändrat en del fel. 

_______________________________________________ 

 

ver 8.4 

ändrat i menybehörighet för användarna så att de inte kan lägga till personnummer.  

Gjorde det möjligt att expotera anonyma poster från avancerad sök. ändrat diagrammet i statstik. 

_______________________________________________ 

 

ver 8.3 
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återställt den till 8.1 

ändrat i kommentarer efter nya önskemål 

_______________________________________________ 

 

ver 8.2 

begränsad möjligheten att komma åt känslig info 

_______________________________________________ 

 

ver 8.1 

lagt in vk massa samt referens värde för den. 

_______________________________________________ 

 

ver 8.0 

lagt märke till att avancerad sök ger integritetsproblem 

ändrat lite fel i koden 

_______________________________________________ 

 

ver 7.9 

Gjort om många script för att det ska gå att scrolla på sidan.  

visa undersökning öppnar upp undersökningen i ett nytt fönster, vilket gör det möjligt att vis flera 

samtidigt. 

då man trycker på huvudsida eller logga ut stängs alla fönster förutom ett.  

tagit bort känslig information från avancerad sök såsom namn och personnummer. 

lagt till ålder i avancerad sök 

döpt om fönstren så att de har unika namn.  

visar man en post i avancerad sökning så loggas det ej. 

ändrat i tidigare besök. istället för att den visar namn, personnummer och datum visar den nu datum, 

doktor, bma och undersökningsnummer. 

_______________________________________________ 



 

 

 

 

ver 7.8 

punkt ändras automatiskt till komma 

_______________________________________________ 

 

ver 7.7 

ändrat på statistik sidan. nu finns även tabell vy där. kommentarfältet ändrat. säkert nästan färdigt. 

_______________________________________________ 

 

ver 7.6 

ändrat i kommentarer eftersom Kenneth ville ha dem på ett annat sätt. kön väljs 

automatisk från pr nummer. avancerad sökning har ändrats. 

_______________________________________________ 

 

ver 7.5 

alla kryssrutor uppe. 

_______________________________________________ 

 

ver 7.4 

ändrat i kommentarer. 

lagt in kryssrutor som man kan klicka på i visa allt och översikt. 

_______________________________________________ 

 

ver 7.3 

ändrat i kommentarer. 

lagt in kryssrutefält. 

_______________________________________________ 
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ver 7.2 

lagt till ett annat alternativ för utformningen av kommentarsfältet. 

_______________________________________________ 

 

ver 7.1 

fixade ett fel som uppstod då man gick in på statistik sidan. 

kollat så att det som gjordes i 7.0 var gjord. 

gjort så att grafen i statistik kan ta in flera parametrar 

_______________________________________________ 

 

ver 7.0 

rensat i huvudtabellen 

_______________________________________________ 

 

ver 6.9 

Statistiksidan öppnas nu i nytt fönster. Kommentarsfältet har gjorts om lite så att  

allt får plats. ändrar i skript som berörs av ändringarna. lagt till vanliga frågor 

på supportsidan. 

_______________________________________________ 

ver 6.8 

Statistiksidan har ändrats till det bättre. man kan nu gå tillbaka till 

tidigare sökning. 

_______________________________________________ 

 

ver 6.7 

tagit bort fält som var dubblett i översikts layouten. lagt till en avancerad 

sökningssida. 

_______________________________________________ 



 

 

 

 

ver 6.6 

rättat till fel i kommentar. 

_______________________________________________ 

 

ver 6.5 

Lagt till ett diagram för viktutveckling som test. En supportsida har lagts upp 

dock utan innehåll och har därmed behövt ändra i skriptet sett av. 

_______________________________________________ 

 

ver 6.4 

snyggat till den nya layouten.  

lagt till subsummary på söksidan 

ändrat om vissa script så att det blir anpassad till de nya ändringarna. 

_______________________________________________ 

 

ver 6.3 

Lagt in fler referensvärden. 

_______________________________________________ 

 

ver 6.2 

gjort så att sett av inte ska reagera om man endast bläddrar igenom poster.  

sett av loggar efter att samma post varit aktiv i ett par sekunder. 

_______________________________________________ 

 

ver 6.1 

lagt till en mellan layout innan man kommer till översikt och kan mata in värden. 

ändrat i vissa script för att det ska fungera med den nya layouten. 
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_______________________________________________ 

 

ver 6.0  

ändrat fältnamnen så att det ser bra ut i loggen. 

rättat till några småfel vi upptäckte. 

_______________________________________________ 

 

ver 5.9 

fixade ett gäng småsaker ej värda att nämna samt ändrade i skriv ut samt sök skriptet. 

_______________________________________________ 

 

ver 5.8 

fixade lite små detaljer gällande utseendet, som att justera position så att det ser snyggare ut. 

la till mer saker i kommentarsfältet. 

fixat till ett fel som uppstod med kopiera knappen. 

_______________________________________________ 

 

ver 5.7 

Radera går nu att göra inom 72 sekunder av postskaparen. manus som berörs har ändrats 

_______________________________________________ 

 

ver 5.6 

Logga ut knapparna rättades till. huvudsidaknappen kör nu ett manus. söksidan kan nu sorteras. 

_______________________________________________ 

 

ver 5.6 

Logga ut funktionen ger inte något fel samt har dialogruta. söksidan har fått formateringshjälp. 

_______________________________________________ 



 

 

 

 

ver 5.5 

fixat så att man inte kan duplicera poster 

_______________________________________________ 

 

ver 5.4 

ändrat lite i behörigheterna samt rättat till fel. 

_______________________________________________ 

 

ver 5.3 

rättat till några fel i fälten och i kommentarer. 

lag till så att ett tomt fält är en giltig inmatning. 

_______________________________________________ 

 

ver 5.2 

man kan nu radera poster om man är personen som skapat posten, det är samma sak om posten skapades 

samt att personnummer och undersökningsnummer ej är ifyllt. 

________________________________________________ 

 

ver 5.1 

fixat så att inga undersökningar dyker upp om alla sökfält är tomma. 

fixat tab-order 

gjort texten vid sidfoten större 

snabbt kollat igenom skripten så att det ser bra ut 

________________________________________________ 

 

ver 5.0 

la till användarna vi fick en lista på sam gett dem ett lösenord och rätt behörighet. 
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visa patient knappen gör inget då man klickar på den i sökläge. 

________________________________________________ 

4.9b 

 ändrade tab ordning samt lite utseende 

________________________________________________ 

 

ver 4.9 

Söksidan ändrades lite. lat till huvudsidaknapp och datumfält. signera2 krånglade lite med redigering 

men bör var åtgärdat. 

radera inom 1 minut funkar fortfarande inte, fattar inte varför den inte vill. (kan vara att de globala fältet 

finns i alla poster och inte får raderas) 

skrev en patch note som inte blev sparad men tror detta var allt. 

________________________________________________ 

 

ver 4.8 

Söksidan är klar. ändrade värdelistor så att de ej går att skriva i.  

kontrollerade att layouterna och fälten ser bra ut. 

har försökt ändra behörighetsnivåerna så det går att radera post inom en minut. 

en del scripts krånglar. 

________________________________________________ 

 

ver 4.7 

lagt till en söksida som nästan är klar, det som är kvar är det grafiska. 

 

________________________________________________ 

 

Ver 4.6 

Ändrar i knappmanus till kopiera och lagt till en avsluta undersökningsknapp. ändrade lite i utseendet. 

________________________________________________ 



 

 

 

 

Ver 4.5 

man kan nu inte ändra i loggfunktionen. 

________________________________________________ 

 

Ver 4.4 

Äntligen kom teicholtz med som slagvolym, VKvolym och EF. Kommentarer färdiga?. lite fler 

referensvärden. 

programmet räknar nu ut ålder automatisk från ett personnummer. 

personnummer måste var 12 siffror lång istället för 10. 

________________________________________________ 

 

Ver 4.3 

la till fält för referensvärden under dimensioner 

sök funktioner vi hade kommit på själv slopades, går över till filemakers inbyggda. 

________________________________________________ 

 

ver 4.2 

statistiksidan pajar andra sökningar. så det måste rättas till. det finns nu plats för att lägga in 

referensvärden i dimensioner och tanken är att man 

kan hovra över fler gränsvärden. tabellen i översikt är rättad. 

________________________________________________ 

 

ver 4.1 

statistiksidan funkade dåligt nu funkar den bättre.   

________________________________________________ 

 

ver 4.0  
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vi har lag in en ny flik för historik där vi just nu har statistik och logg funktion. loggfunktionen har 

snyggare genom att 

ändra tabbstopp. diagram kan nu visas för poster med samma personnummer. 

________________________________________________ 

 

ver 3.9 

det blev ingen ver 3.9 pga. en miss 

________________________________________________ 

 

ver 3.8 

kopiera kommentar är fixat så att den inte hoppar runt 

det som skrivs under bedömning i kommentarfältet finns kvar vid ändringar 

enheter har lagts till för de som inte hade en. 

utseendet har anpassats så att det tar upp 2 sidor. 

en skriv ut knapp har lagts till. 

onödiga script har blivit borttagna. 

________________________________________________ 

 

ver 3.7  

påbörjad bakåt/framåtknapp. kolla 

http://www.seedcode.com/pmwiki/pmwiki.php?n=BackMagic.AddBMToYourFile 

________________________________________________ 

 

ver 3.6  

bättre variant av visat av, påbörjad bakåt/framåtknapp 

________________________________________________ 

 

Ver 3.5  

dålig variant av visat av 



 

 

 

________________________________________________ 

 

Ver 3.4 

utseendet för samtliga flikar är färdiga 

la till fält där man kan kryssa för kön på patienten. 

________________________________________________ 

 

Ver 3.3  

Vi har försökt fixa en logg funktion som loggar då någon kollar på en post. 

men vi har stött på lite problem 

________________________________________________ 

 

Ver 3.2 

Behörighetsnivåer fixade helt. signera 2 har just nu 72 sek att ändra sina värden. 

Vi har lag till en loggfunktion där man kan se när alla ändringar i en post. 

Loggfunktionen gjorde is hantera-anpassad funktion. just nu tar _logdata in alla värden på "visaallt" 

________________________________________________ 

 

Ver 3.1 

utseendet för "visa allt", "Översikt" och "klaffar" är fixade. 

vissa fel som upptäcktes har åtgärdas. 

_________________________________________________ 

 

Ver 0-3.0 

Tidigare versioner är ej dokumenterade 
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