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Abstract
Max Gordon is a researcher at the Karolinska Institute who works with
developing a deep learning algorithm for interpreting orthopedic X-ray
images. It is using radiologist’s reports in order to deduce labels that are of
interest such as presence of fracture, osteoarthritis and other features.
The previous image viewer’s interface Swagger had issues in terms of
managing the stored data. This could potentially be solved by switching to
GraphQL according to Max Gordon.
On request by Max Gordon studies were conducted in order to conclude if
Swagger or GraphQL was more compatible with the medical CE-marking and
which was more suited for expanding the system.
The studies mainly consisted of measuring interpretability at different target
groups and how they faced Swedish law when it came down to handling
personal data.
Based on the qualitative and quantitative studies, the conclusion was drawn
that Swagger was more compatible with the medical CE-marking and
expansion of the image viewer.
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Abstract
Max Gordon är en forskare på Karolinska Institutet som arbetar med att
utveckla en algoritm och tillämpning vilket kan tolka röntgenbilder. Denna
används tillsammans med rapporter från radiologer för att kunna utreda
röntgenbilders egenskaper.
Den föregående bildvisarens gränssnittsspecifikation Swagger hade problem
med att hantera den lagrade datan, detta kunde potentiellt lösas genom att
använda GraphQL, enligt Max Gordon.
På begäran av Max Gordon skulle kompabiliteten mellan GraphQL och CEmärket utredas. För att kunna dra slutsatsen om GraphQL eller Swagger var
mest lämplig för CE-märket och vilken var mest anpassad för vidareutveckling
av bildvisaren i framtiden.
Detta genom att jämföra resultatet av fallstudier på Swagger och GraphQL
som huvudsakligen undersökte hur god språkens tolkbarhet var hos olika
målgrupper, samt hur hanteringen av persondata förhåller sig till den svenska
lagstiftningen.
Baserat på de kvantitativa samt kvalitativa undersökningarna ansågs Swagger
mest kompatibelt med CE-märkets krav och vidareutveckling av bildvisaren.
Nyckelord
REST, CE-märket, Swagger, GraphQL, API, OpenAPI
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1 Introduktion
Max Gordon är en forskare på Karolinska Institutet. Han arbetar med att
utveckla en algoritm för en applikation som tolkar röntgenbilder. För tillfället
används radiolograpporter för att utreda vilka egenskaper röntgenbilden har,
till exempel en fraktur. Problemet ligger i att det finns en stor variation i
beteckningarna hos röntgenbilderna, detta löstes genom att låta användare
kontrollera bilderna och sedan deklarera egenskaperna.
Kommunikationen mellan server och klient i den nuvarande bildvisaren
uppfyller möjligtvis inte kraven för det medicinska CE-märket [1]. Därför
behöver det utredas vilken backend-lösning som är mest lämplig för att
uppfylla dessa krav.

1.1 Bakgrund
Vid kommunikation mellan server och klient finns det olika typer av
‖Application Programming Interface‖ (API). Detta är en samling av
definitioner, protokoll och redskap för att bygga upp en mjukvaruapplikation.
Dessa används sedan för att tydligt definiera de olika metoderna för att
kommunicera med de olika komponenterna i mjukvaran.
Den givna bildvisaren vid examensarbetets start består av nuvarande frontsamt backend-gränssnitt. Fokus i denna rapport kommer ligga på det
backend-system som vid start av studien använder sig av Swagger [2].
Det är tre olika delområden som medicinska-backend måste kunna hantera
för att uppnå CE-märket:




Dokumentation
Testning
Säkerhet
o Driftsäkerhet
o Intrångssäkerhet

Dessa kommer vara huvudområdena där jämförelser mellan det nuvarande
Ramverket Swagger och det potentiella nya frågespråket GraphQL[3] kommer
göras. Utöver detta skall det utredas vilket av dessa som är mest lämpat för
vidareutveckling av system.
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1.2 Problem
Problemet uppstår när det finns potentiella brister i det undersökta
backendsystemet vilket kan gå emot det krav som ställs av läkemedelverket
för att uppnå CE-märket. För att bildvisaren skall kunna användas i bruk
krävs det:




Att applikationen i fråga har en dokumentation och konstruktion som
uppfyller regelverkets riktlinjer gällande säkerhet för den avsedda
användningen.
Att alla prototyper av produkten som släpps ut på marknaden uppfyller
dessa krav.
Att det sker en systematisk riskhantering och återföring av erfarenhet
från applikationer som tagits i bruk.

Gällande dessa kriterier finns det dessutom flera riskklasser där högre eller
lägre krav kan ställas beroende på vad applikationen har för syfte.
Utöver det krav som läkemedelverket ställer kan det finnas eventuella
problem i den struktur som bildvisaren har vid start av examensarbetet. Detta
måste granskas vid start för att sedan kunna göra en bedömning av hur
kompatibelt systemet är vid dess första fas.
Vid jämförandet av Swagger och GraphQL krävs det också att kunna
framställa mätbara attribut och egenskaper. Detta krävs för att kunna göra
konkreta bedömningar gällande mest lämplig plattform. Därefter utreds de
olika plattformernas egenskaper för att kategorisera deras attribut.
Problemet kan formuleras som:
Hur uppfyller en backend genom ett REST API driven av Swagger respektive
GraphQL de krav som ställs för det medicinska CE-märket?

1.3 Syfte och Mål
Syftet med detta examensarbete är att kunna framställa lämpliga
backendlösningar på medicinska applikationer som skall uppfylla CE-märkets
krav för att kunna publiceras och användas i bruk.
Målet är att ta reda på om Swagger eller GraphQL är mest lämpligt för att
hantera ett REST API för medicinska applikationer.

1.4 Undersökningsmetoder
De huvudsakliga undersökningsmetoder som används är litteraturstudier på
olika områdena i fråga, dessutom användning och testning av funktionalitet
för att kunna göra mätbara jämförelser samt fallstudier hos olika målgrupper
för att utreda Swagger och GraphQLs tolkbarhet.
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1.5 Avgränsningar
De huvudsakliga avgränsningarna är tids- och resursbegränsningar. Tillgång
till andra CE-märkta produkter kan vara otillgängliga eller begränsade på
grund av de säkerhetskrav som ställs gällande CE-märket. Detta kan hindra
jämförelser mellan CE-märkta produkter som är i bruk.
Dessutom kan det finnas avgränsningar gällande publicering av bildvisarens
innehåll då specifika resurser kan vara sekretessbelagda. Samt att flera
frågespråk/ramverk utöver Swagger och graphQL inte jämförs.

1.6 Beteckningar
Swagger kallas även ―OpenAPI powered by Swagger‖ men kommer i denna
rapport endast betecknas som Swagger för enkelhets skull.
När ett stycke i rapporten refererar till uppdragsgivaren är det Max Gordon
som avses.
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2 Teoretisk bakgrund
Detta avsnitt innehåller relaterad bakgrundsinformation som behövs för att
förstå rapportens innehåll och de tekniska komponenter som nämns. Även om
informationen i denna sektion inte är relaterad direkt till rapportens syfte är
den nödvändig för att förstå helheten i rapporten.

2.1 Representational State Transfer
Representational State Transfer (REST) är ett arkitekturbegrepp med ett antal
arkitekturella randvilkor. Dess grundprincip är att unikt kunna identifiera
olika resurser i ett system. Det kan bestå av information ifrån en databas där
dess inehåll representeras med en etikett i form av en Uniform Resource
Locator (URL). När REST introducerades år 2000 var det tre mål som
arkitekturen strävade efter [4]:




Separation mellan server och klient
Skalbarhet
Möjlighet att dölja information

2.1.1 RESTfulla Arkitekturer
Det finns sex stycken randvillkor vilka måste uppfyllas för att kunna klassas
som en RESTfull arkitektur, dessa är:
•
•
•
•
•
•

Uniformt gränssnitt
Tillståndslös
Cachningsbarhet
Klient-Server
Skiktat system
Kod på förfrågan

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning.
2.1.1.1 Uniformt gränssnitt
Ett uniformt gränssnitt är det som definierar gränssnittet mellan server och
klient. Detta gränssnitt erhåller en arkitektur som gör att båda ändpunkterna
kan arbeta och utvecklas individuellt. Det fyra vägledande principerna som
gäller i ett uniformt gränssnitt är:
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Resursbaserat: Resurserna i systemet identifieras med en Uniform
Resource Identifier (URI) och det som returneras är inte kopplat till
själva representationen av resursen. Det vill säga, servern returnerar
inte databasen utan en representation vilket skulle kunna vara i
formatet HTML, XML eller JSON vilket beskriver den efterfrågade
resursen.



Manipulation av resurser sker via representationer: Representationen
av en resurs som returnerats till klienten är tillräckligt för att
möjliggöra manipulation av resursen så länge klienten har behörighet.



Självbeskrivande meddelande: Varje meddelande innehåller tillräckligt
med information för att veta hur det ska hanteras.



Hypermedia: Det format som klienten och servern levererar sin
information i är det som driver applikationens tillstånd.

2.1.1.2 Tillståndslös
En förfrågan består bland annat av en URI och ett meddelande, URI:en är den
adress som kopplas till en specifik resurs och meddelandet är det som
innehåller informationen angående resursens tillstånd.
Kravet för att hålla kommunikationen tillståndslös är att klienten måste
erhålla all information angående resursen från servern vid varje förfrågan.
Detta till skillnad från en IT-arkitektur där sessioner måste etableras för att
behålla kommunikationen. En tillståndslös kommunikation ökar
möjligheterna för utvidgning av systemet eftersom man frikopplar
systemberoenden utan sessionslogik.
2.1.1.3 Cachningsbarhet
Vid växling av information kan en klient lagra svar från servern, vilket måste
explicit anges ifall en resurs är tillåten att lagras för återanvändning senare.
Lagring av resurser kan påverka säkerheten i ett system då resurser kan tillåta
idempotenta anrop, dvs att den ger samma resultat oberoende av antalet
upprepningar.
2.1.1.4 Klient-Server
Eftersom det uniforma gränssnittet separerar klienter från servrar behöver de
inte känna till deras separata prioriteringar. Till exempel behöver inte en
klient vara medveten om lagringsutrymmet på servern och servern behöver
inte besitta kunskap om användargränssnittet på klienten. Detta möjliggör
utveckling av båda delarna självständigt.
2.1.1.5 Skiktat system
En klient kan vara uppkopplad till en server för att möjliggöra utvidgning av
systemet då det kan balansera beräkningskraften och erbjuda delade cachar.
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2.1.1.6 Kod på förfrågan
Detta är ett randvillkor som tillåter en klient att temporärt vidareutveckla en
server genom att transportera logik som kan bli exekverad på klientsidan.
Utöver kod på förfrågan måste alla de fem andra randvillkoren vara uppfyllda
för att en arkitektur skall kunna bli kallad RESTfull[5].
2.1.2 Resurser
I en REST-arkitektur är resurser adresserade kontaktpunkter för abstrakta
entiteter och deras möjliga representationer. Resurserna är alltid unika, dock
kan flera olika adresseringar peka på samma entitet. Till exempel för en server
där det lagras nyhetsartiklar, om en artikel var uppladdad till servern 20:e
Mars 2017, skulle en förfrågan om att hämta de senaste artiklarna och de
artiklarna som var uppladdade 20:e Mars 2017 få samma resultat, eftersom de
pekar på samma entitet.
Representationen av en resurs är den data som skickas mellan klient och
server [19]. Representationen är då en temporär instans av data från en
specifik tidpunkt. Beståndsdelarna av representationen är då data, metadata
vilket är en beskrivning av datan och ibland även metadata där det kan
beskrivas annan metadata (oftast används detta för att verifiera identiteten på
meddelandet) [18].
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2.2 Swagger
Swagger[6] är ett ramverk som används för att designa, bygga och
dokumentera ett RESTfullt API. Genom att läsa strukturen för ett API kan
Swagger bygga en interaktiv dokumentation för detta.
Det format som representerar användarens RESTfulla API i Swagger är
antingen JSON eller YAML. Hur en array i JSON-format skulle kunna
representeras:
{
"field" : [...]
}
För att Swagger skall kunna läsa av användarens API krävs det en detaljerad
JSON eller YAML-fil. Denna skall innehålla information om:





Vilka operationer ditt API stödjer.
Dina API-parametrar och vad de returnerar.
Om ditt API behöver någon behörighetskontroll.
Kontaktinformation och licens för användandet av API:et.

Swaggers specifikationsfil kan skrivas manuellt eller genereras automatiskt
med hjälp av notationer i källkoden.
De verktyg Swagger erbjuder är Swagger Editor, Swagger Codegen och
Swagger UI[7].
Swagger Editor är det verktyg som används för att hantera en
specifikationsfil. Den skapar en visuell representation som kan redigeras och
felsökas för feedback med direkt uppdatering. (Se figur 2-1)

Figur 2-1: Swagger Editors gränssnitt
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Swagger Codegen är ett verktyg för att generera en serverström från en
Swagger specifikationsfil som sedan länkas mot en serverlogik för att sätta
API:et i bruk.
Swagger UI används för att skapa en interaktiv API-dokumentation där
användaren kan testa API-anrop direkt i webbläsaren.
2.2.1 Struktur
Ett exempel på en Swagger specifikationsfil kan se ut som [21]:
swagger: "2.0"
info:
title: Sample API
description: API description in Markdown.
version: 1.0.0
host: api.example.com
basePath: /v1
schemes:
- https
paths:
/users:
get:
summary: Returns a list of users.
description: Optional extended description in
Markdown.
produces:
- application/json
responses:
200:
description: OK
Metadatan ovan består då först av vilken version av Swagger som används, 2.0
i detta exempel. Versionen definierar efterföljande specifikationsstruktur, det
vill säga, specifikationsmöjligheterna och hur dessa dokumenteras.
Sedan definieras attributets info för API:et, vilket består av en titel,
beskrivning och version (API version, inte Swagger version).
Bas-―Uniform Resource Locator‖ (URL) för alla API-anrop definieras med
host, basepath och schemes. Alla API-sökvägar är då baserade på
baseurl. Det gör att en sökväg /users tolkas som
https://api.example.com/v1/users i detta exempel. Notera att
Swagger 2.0 för tillfället endast stödjer en värd per API (HTTP och HTTPS är
dock två separata) [22].
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Man definierar vilka MIME-representationer som stöds med hjälp av
attributen consumes och produces[21]:
consumes:
- application/json
- application/xml
produces:
- application/json
- application/xml
Delen paths beskriver tillgängliga sökvägar i API:et. Till exempel kan
operationen GET /users representeras med [21]:
paths:
/users:
get:
summary: Returns a list of users.
description: Optional extended description in
Markdown.
produces:
- application/json
responses:
200:
description: OK
Operationer kan bestå av parametrar vilket går via URL:en, till exempel:
/users/{userId}, för att begära en användare med avsett användar-ID.
För varje operation går det att definiera möjliga statuskoder, som 200 OK
eller 404 Not Found [21]:
200:
description: A User object.
schema:
type: object
properties:
id:
type: integer
example: 4
name:
type: string
example: Arthur Dent
404:
description: A user with the specified ID was not
found.
default:
description: Unexpected error
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2.3 GraphQL
GraphQL är ett frågespråk (query language) designat för att beskriva
informationskrav för klientapplikationer, definierat i en Request For
Comment (RFC) [15] men fortfarande under utveckling och därmed ej ännu
inskickad till till IETF.
GraphQL:s typsystem beskriver vilka objekt som returneras av en GraphQL
server och används för att kontrollera om en specificerad fråga är giltig. En
enkel beskrivning av en typ i GraphQL kan se ut som i figur 2-2, där en typ för
en artikel konstrueras med parametrarna id och header båda av datatypen
String.
type Article{
id: String
header: String
}
Figur 2-2: Representation av en array i JSON-format
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interface Article{
id: String!
header: String
relatedArticles: [Article]
}
type EntertainmentArticle : Article{
id: String!
header: String
relatedArticles: [Article]
presenter: String
}
type SportsArticle : Article{
id: String!
header: String
relatedArticles: [Article]
judge: String
}
Figur 2-3: Artiklar av olika typer som använder samma gränssnitt.

När två typer har samma datatypsfält kan ett gemensamt gränssnitt skapas
vilket båda typerna använder. Se figur 2-3, EntertainmentArticle och
SportsArticle använder samma gränssnitt, detta möjliggör att en artikel
kan ha relaterade artiklar av båda typerna. Utropstecknet vid String!
indikerar att fältet är obligatorisk och inte får returnera ett tomt värde.
När GraphQL-planen (GraphQL schema) ska definieras krävs det en rot för
förfrågningar med typnamnet Query. Observera figur 2-4, en operation som
kan köras vid namn article som accepterar ett id och returnerar ett objekt
av typen Article.
type Query{
article(id: String!) : Article
}
Figur 2-4: Typen Query, definerar en ingång för förfrågningar om artiklar.
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En GraphQL-fråga deklareras för vilken data som ska hämtas från en
GraphQL-server. Se figur 2-5, en frågedeklaration för att hämta header med
id 1 och ett möjligt svar i figur 2-6.
query{
article id:

{

header
}
}
Figur 2-5: En förfrågan om artikeln med id 1.

{
data : {
article : {
header

:

Constructing GraphQL queries

}
}
}
Figur 2-6: Ett möjligt svar för att köra förfrågan i figur 2-5.
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En nyckelfunktion i GraphQL är att kunna nästla ihop frågedeklarationer.
Figur 2-7 visar en frågedeklaration för att hämta två artiklar med information
angående header, publishDate och relatedArticles genom att nästla
in header och publishDate.
query{
article1 : article id:

{

header
publishDate
}
article

: article id:

{

header
publishDate
relatedArticles {
header
publishDate
}
}
}
Figur 2-7: En förfrågan om artiklarna med id ”1” och ”2”. Hämtar header och publishDate
av nästlade artiklar.

Notera att namnet article1 och article2 är givet för att vid en respons
kunna lagra svaret under nyckeln [16]. (Se figur 2-8)
Det är möjligt att deklarera frågor genom att återanvända delfrågefragment. I
figur 2-9 definieras ett fragment som kallas articleFragment, det
inkluderar header och publishDate och är inkluderat i frågedeklarationen
genom att skriva ‖...‖. Efter frågan körts har den samma resultat som i 2-7.
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{
article

: {

header :

Constructing GraphQL queries ,

publishDate :

0 7-04-0

}
article

: {

header :

Optimizing GraphQL queries ,

publishDate :

0 7-04-0

relatedArticles : [
{
header :

Constructing GraphQL queries ,

publishDate :

0 7-04-0

}
]
}
}
Figur 2-8: Ett möjligt svar från förfrågan i figur 2-7.

query{
article : article id:

{

...articleFragment
}
article : article id:

{

...articleFragment
relatedArticles {
...articleFragment
}
}
}
Fragment articleFragment on Article {
header
publishDate
}
Figur 2-9: En förfrågan som i figur 2-7 fast med användandet av fragment.
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2.4 MongoDB
MongoDB [23] är utvecklat av MongoDB Inc. Den är licensierad under AGPL3
(motorn) och APL (språkutvidningar) och kräver betald licens om man skall
använda MongoDB kommersiellt.
MongoDB är en dokumentorienterad typ av databas. Den är klassificerad
under termen NoSQL databas vilket syftar på "non SQL" eller "non relational"
[24]. Till skillnad från en relationsdatabas som är baserad på tabeller är
MongoDB beroende av scheman.
Komponenternas motsvarighet i en relationsbaserad databas och MongoDB
kan ses i Tabell 2-1.
Relationsdatabas

MongoDB

Databas

Databas

Tabell

Kollektion

Tupel/Rad

Dokument

Kolumn

Fält

Tabell 2-1: Motsvarigheterna mellan komponenterna i en relationsbaserad databas och
MongoDB.

2.5 CE-Märkning
En programvara vilket enligt tillverkaren är avsedd för att användas för
medicinska syften måste CE-märkas för att kunna användas i bruk.
Läkemedelsverkets vägledning för medicinska informationssystem säger [27]:
‖Det är nödvändigt att klargöra att programvara i sig själv är en
medicinteknisk produkt när den av tillverkaren särskilt är avsedd att
användas för ett eller flera av de medicinska syften som anges i definitionen.
EU-kommissionen har i samband med detta arbetat fram en vägledning för
tillverkare av fristående programvara som bland annat beskriver kriterier
för om en produkt ska anses vara en medicinteknisk eller inte, och därmed
CE-märkas. Vägledningen följer i stort sett det förslag till vägledning som
togs fram i Sverige 2009 och har fått beteckningen MEDDEV 2.1/6. En
allmän grundregel är att ett system ska CE-märkas om tillverkaren har
beskrivit det vilket gör att det har ett medicinskt syfte och därmed uppfyller
definitionen av en medicinteknisk produkt i 2 § i lagen (1993:584) om
medicintekniska produkter. Användare ska då kunna förvänta sig att
tillverkaren har beaktat patientrisker och patientnytta vid utformningen.”
Innan något kan CE-märkas bör produkten följa de kriterier inom svensk lag
för definitionen av en medicinsk produkt, vilka nämns i 2 § (1993:584) [28]:
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”2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt vilken enligt
tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för
att hos människor,
1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en
funktionsnedsättning,
3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller
4. kontrollera befruktning.
Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av
farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en
medicinteknisk produkt enligt denna lag.‖
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3 Undersökningsprocess
Detta avsnitt ämnar att göra en granskning av de relevanta komponenterna
för bildvisaren vilket bidrar till att bygga en förståelse av dess uppbyggnad och
funktionalitet. Huvudinnehållet är en referensmodell för kommunikation
mellan front- och backendkomponenter, dess interaktioner och bildvisarens
applikationsarkitektur. Informationen beskriven i detta avsnitt kommer i sin
helhet direkt från uppdragsgivaren.

3.1 Krav på bildvisarens funktionalitet
Bildvisaren bör uppfylla både funktionella och icke-funktionella krav som
ställs av uppdragsgivaren. De funktionella kraven måste vara uppfyllda med
hänsyn till de krav som ställs för CE-märkning av den medicinska produkten.
3.1.1 Krav
Se figur 3-1 för referens till de olika komponenterna.
Funktionalitetskrav för läkare:














Logga på och av (R1, R4, R6).
Hoppa ut till bildvisaren från ett verksamhetssystem direkt till aktuell
patient och undersökning.
Söka efter bilder och utlåtanden (R1, R2).
Göra urval av bilder (och utlåtanden) för automatisk analys och
bedömning (R1, R3, R4)
Tumnaglar av bilder.
Bilder på utlåtanden (R1, R2).
Zooma i bilder.
Scrolla i utlåtanden.
Arrangera bildvisarens layout efter personliga önskemål (om möjligt
med stöd för flera bildskärmar).
Korrigera automatiska bedömningar från AE (R1, R3).
Erhålla analysresultat från AE (R1, R3).
o Visualisera automatiska mätningar och etiketter på aktuella
bilder (R1, R2).
o Korrigera automatiska mätningar (R1, R2).
o Lägga till etiketter.
Spara tolkningar och utökad bildinformation för framtida bruk och
generell åtkomst.

Funktionalitetskrav för administratörer:




Autentisering av användare (R1, R4, R6).
Auktorisering av användare.
Lägga till respektive ta bort administratörsrollen för befintliga
användare.
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Icke-funktionella krav:
 En figur ska kunna visas inom 5 sekunder.
 Stöd för smart förladdning av historiska bilder, dvs. om läkaren tittar
på en bild kan en tidigare bild för samma typ av undersökning laddas
upp i förväg.
 Single-page HTML5 applikation med stöd för åtminstone Internet
Explorer 9 eller senare versioner.
 Eventuell cache för bildhantering ska vara självadministrerad utifrån
tilldelade resurser.
3.1.2 Funktionalitet
Bildvisarens huvudfunktion är att vara kopplad till ett självlärande system
vilket kan tolka och göra utlåtanden gällande ortopediska slätröntgenbilder.
De krav vilka bildvisaren måste förhålla sig till enligt uppdragsgivaren är:







Att förhålla sig till patientdatalagen (PDL) och då framför allt vad gäller
krav som ställs på bildvisaren för autentisering och loggning [36].
Att förhålla sig till generella krav på informationssäkerhet som
riktighet, konfidentialitet, tillgänglighet, och spårbarhet.
Urval av bilder, schemaläggning av jobb och hantering av resultat.
Integrationer med externa tjänster.
CE-märkning.

De systemroller som bildvisaren består av är:
1. Image Interpreter (II, R2) - En självlärande rådgivande tjänst vilket
automatisk analyserar bild och utlåtandetext
2. Bild- och funktionstjänst (BFT, R3) – Stockholms centrala arkiv för
bilder och utlåtandetexter.
3. Image Viewer (IV, R1) - En bildvisare som visualiserar bilder,
mätningar och utlåtanden samt möjliggör för återkoppling i form av
korrigeringar.
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3.2 Referensmodell

Figur 3-1: En referensmodell för de nödvändiga systemsambanden för bildvisaren.

R1.

API:er som behöver tas fram för att kommunicera mellan bildvisarens
frontend- och backend-komponenter.

R2.

Befintliga standardiserade BFT-gränssnitt vilket används för att
kommunicera mellan bildvisaren och BFT.

R3.

Befintligt/anpassat gränssnitt för att kommunicera mellan bildvisare
(IV) och den analytiska tjänsten (II).

R4.

Existerande mekanism för autentisering av användare vilket sker med
identifikations-kort mot SLL Identity Provider (IdP).

R5.

Befintligt standardgränssnitt för validering av den utfärdade SAML
biljetten (SAML Assertion)[8] vilket vanligtvis skickas i form av en
referens i R4-gränssnittet.

R6.

Klientintegration för att kunna göra ett uthopp från ett existerande
verksamhetssystem till bildvisaren med bibehållen patient- och
undersökningssammanhang.

3.2.1 Image Viewer Frontend (IV-F)
Frontend-applikationen är en standard HTML5 bildvisare särskilt anpassad
för att läkare ska kunna granska resultat och återkoppla med rättningar till
den analytiska tjänsten (II). Autentisering krävs för att använda tjänsten.
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3.2.2 Image Viewer Backend (IV-B)
Backend-applikationen
är
förutom
en
webbserver
även
en
integrationskomponent som tillhandahåller protokoll mot frontend.
Exempel på funktioner är hantering av interaktioner mellan II samt BFT,
dessutom temporär lagring av frekvent använd information (cache) och
auktorisation av användare. Bildvisaren måste kunna använda BFT-arkivet för
att lagra och hämta patientorienterad analysinformation.
3.2.3 Image Archive (BFT)
Den befintliga bild- och funktionstjänsten är ett centralt arkiv för bilder och
utlåtanden vilket stöder de standardiserade gränssnitten som DICOM och
XDS[9].
XDS-gränssnittet erbjuder patientorienterad åtkomst till utlåtanden och
bilder, men kan också användas för att lagra och arkivera dokument. BFT
tillhandahåller även gränssnittet DICOM WADO vilket med fördel används för
enkel åtkomst och formatkonvertering av röntgenbilder.
3.2.4 Image Interpreter (II)
En befintlig analytisk tjänst vilket tillhandahåller ett REST baserat JSON API
där en röntgenbild analyseras för att returnera etiketter och geometrisk
information av intresse. På sikt är målsättningen att denna tjänst även ska
kunna tillhandahålla automatiska utlåtanden och behandlingsprogram utan
extern hjälp.
3.2.5 SLL IdP
Befintlig standardiserad autentiseringstjänst som används för att intyga
identitet och logga in på. I detta fall krävs ett giltigt medarbetaruppdrag för att
få åtkomst till den egna vårdenhetens bilder. Autentiseringen sker med den
angivna SAML biljetten.
3.2.6 EHR
Externa verksamhetssystem (journalsystem) vilket vid behov kan integreras
med bildvisaren (klientintegration).
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3.3 Interaktioner
Här beskrivs interaktionerna mellan det olika delarna i systemet. Gränssnittet
mellan bildvisarens frontend och backend är lämpligen REST JSON baserat.

Figur 3-2: Interaktioner med fokus på R1 som implementeras med API:erna R1.1 och
R1.2.

3.3.1 R1 - Transaktioner mellan Bildvisare (IV) frontend till backend
Ref
R1.1

R1.2

Typ

Metoder
HTTPS JSON API
 Hämta patient, undersökningar
 Lämna återkoppling på analysresultat
 Lämna utlåtanden baserade på automatisk analys
HTTPS
Web
 Hämta frontend HTML5 applikationsresurser
API
 Hämta bilder

Exempel på motsvarande resurser i ett REST JSON API (R1.1):
/api/patients?p={patientId}

/api/patients/{patientId}
/…/{patientId}/exams?q={searchTerms}

/…/exams/{examId}

/…/exams/{examId}/images
/…/exams/{examId}/reports
/…/exams/{examId}/analytics

Sökning efter patienter. Initialt kan
man enbart söka på en patientidentitet,
{patientId},
vilket
är
ett
personnummer, samordningsnummer
eller reservnummer (12 siffror).
[GET].
Returnerar information om 1 patient
[GET]
Returnerar studier för 1 patient. Stöd
för
filtrering
på
exempelvis
undersökningstyp
eller
modalitet
[GET]
Returnerar 1 undersökning [GET]
Returnerar referenser till bilder för 1
undersökning [GET]
Returnerar
utlåtanden
för
1
undersökning [GET]
Analyser för en undersökning [GET,
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/…/exams/{examId}/analytics/{analyticsId}
/…/analytics/{analyticsId}/feedbacks

POST]
Hämtar analysresultat med status
[GET]
Feedback för 1 analys [GET, POST]

3.3.2 R1 Säkerhet
Datatrafik (R1) skyddas med Transport Layer Security (TLS)[10] och
bildvisarens backend (IV-B) använder lämpligen ett Säker IT för Hälso- och
sjukvården (SITHS)-funktionscertifikat [11]. Bildvisaren är ansvarig för att
läkaren enbart erhåller åtkomst till relevant patientinformation och
inledningsvis är antagandet att särskilda läkare och vårdenheter auktoriseras
för användning och läkaren enbart har åtkomst till patienter med relation till
dessa vårdenheter. All åtkomst måste loggas i enlighet med PDL. För det fall
att tjänsten görs mer allmänt tillgänglig tillkommer ytterligare krav på
integration med fler säkerhetstjänster som spärr, samtycke och tillgänglig
patient.
3.3.3 R2 – Transaktioner mellan Bildvisare (IV) till Analytisk tjänst (II)
Kommunikationen mellan bildvisaren och den analytiska tjänsten sker
företrädesvis asynkront där beställningar på analyser tas emot av den
analytiska tjänsten för att sedan återrapporteras när analysen är klar.

Figur 3-3: Interaktioner med fokus på R2 som implementeras med API:erna R1.2, och
R2.1.

Ref
R2.1

Typ

Metoder
HTTPS JSON API
 Posta bildinformation för analys
 Hämta status och resultat för en analys
Om ingen särskild meta-data krävs kan bilden postas
direkt annars skickas med fördel en R1.2 referens till
bilden.
Inledningsvis behöver åtminstone följande resurser hanteras:
 Bild
 Analys
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Återkoppling på analysresultat

Exempel på motsvarande resurser II serverns REST API (R2.1):
/analytics
Begäran om en analys där en identitet för
analysen returneras. En bild skickas med
fördel som en referens till R1.2 men kan
också postas direkt beroende på om övrigt
meta-data krävs. Om enbart bilden
behöver postas så görs detta företrädesvis
med en binär ström [GET, POST]
/analytics/{analyticsId}

Hämtar status och resultat för en analys
[GET]

/analytics/{analyticsId}/feedbacks

Återkoppling med avseende på en analys
[GET, POST]

Exempel på resurser för IV klientens REST API (R2.2)
/analytics/{analyticsId}
Rapporterar status för en analys där den
kan vara klar eller alternativt avbruten på
grund av något fel [PUT]

3.3.4 R2 Säkerhet
Säkerheten bygger på systemtillit mellan bildvisarens backend (IV-B) och den
analytiska tjänsten (II). Åtkomsten till II regleras via brandväggsregler där all
datatrafik (R2) skyddas med TLS och SITHS funktionscertifikat.
3.3.5 Bildvisare Applikationsarkitektur (IV)
Bildvisaren består av en frontend-klient (IV-F) samt en serverkomponent (IVB). Denna är också en integrationskomponent med anslutningar till externa
system som IdP (R5), BFT (R3) och II (R2).
Den tekniska plattform vilket används baseras på JavaScript för både klient
och server. Serversidan baseras på Node.js [26], klientsidan på ECMAScript6
(ES6) och React. Följande är en sammanställning av tekniska ramverk där
samtliga är öppen källkod vilket ej begränsar distribution och/eller
användning av programvaran (se appendix A).
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3.3.6 Backend IV-B
Serverdelen behöver ett antal funktioner för att dels integrera med omgivande
system och dels hantera de funktionella kraven. Följande tekniska tjänster
krävs:
 Logga access i enlighet med PDL.
 Autentisera användare med en SAML Service Provider (HTTPS).
 Spara information om pågående analyser i en databas.
 Använda JSON API.
 Realisera JSON API för frontend.
 Hämta studier och utlåtanden via BFT XDS gränssnitt (HTTPS Web
Services, MTOM, MIME).
 Hämta bilder med DICOM WADO (HTTPS GET).
 Temporärt lagra hämtade objekt i en Least Recently Used (LRU) cache.
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3.4 Swagger API för Bildvisaren
Kommunikationen mellan front- och backend för bildvisaren hanteras av
Swagger. Det är en genererad YAML-specifikationsfil som använder Swagger
version 2.0. Beståndsdelarna i YAML-filen är sökvägar kopplade till resurser
för att utföra operationer för att hämta och hantera röntgenbilder från
databasen, verifiera användarkonton och hämta nödvändiga resurser för att
bildvisaren ska kunna köras.
Figur 3-4 representerar den del av specifikationsfilen för att hämta en bild
som ska märkas.
get:
description: Returns an img belonging to a task for
labeling
operationId: getLabelImg
parameters:
- name: name
in: path
description: The hash of the image
required: true
type: string
responses:
'200':
description: Success
schema:
type: file
default:
description: Error
schema:
$ref: '#/definitions/ErrorResponse'
Figur 3-4: Del från Swaggers specifikationsfil för att hämta en bild.

Specifikationsfilen består av cirka 1000 rader med diverse möjliga ändpunkter
på förfrågningar, på grund av avtalsskäl kan inte hela specifikationsfilen
publiceras i denna rapport.

3.5 Databas
Databasen som används är MongoDB. Innehållet är uppdelat i fem stycken
kollektioner (se Appendix B för detaljerad beskrivning).
3.5.1 Admin
Kollektion för en admin. Består av attribut med användarnamn, lösenord, roll,
datum för skapad användare och datum för när användaren senast var
ändrad.
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3.5.2 Image
Kollektion för en röntgenbild. Består av strängar för bildnamn och bildtyp.
Boolean för om bilden har varit märkt, ett attribut i form av objekt med alla
märkningar och datum för både när bilden var uppladdad samt när den senast
var ändrad.
3.5.3 Task
Kollektion för ett uppdrag med röntgenbilder vilket ska markeras. Består av
en eller flera bilder, resultat för hur väl de markerades baserat på ett
rankingsystem, antal användare vilket har varit involverade i markeringen och
användarens markeringar. Utöver detta lagras också det datum då
markeringen skedde och dess senaste ändring.
3.5.4 Task Type
Kollektion för vilken typ av angivet uppdrag. Består av namn, konfiguration,
antal bilder per uppdrag, om uppdraget fortfarande är aktivt, tumnagel för
aktiv bild och datum för händelse inklusive senaste ändring.
3.5.5 Worker
Kollektion för användare som markerar bilder. Består av användarnamn,
lösenord, betyg på användaren baserat på prestation gällande markering av
bilder, attribut för om användaren är avstängd eller inte och tidpunkt för när
användaren var skapad samt när den senast ändrats.
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4

Utvärdering

I detta avsnitt utvärderas övergången från Swagger till GraphQL i bildvisaren
samt hur CE-märkets krav ställs med avseende på bildvisarens
dokumentation, funktionalitet och tolkbarhet.

4.1 Swagger eller GraphQL
Det levererade arbetsmaterialet från uppdragsgivaren bestod av en bildvisare
vilket hade sin API-dokumentation genererad av Swagger-codegen.
Hypotesen hos uppdragsgivaren var att en övergång till GraphQL skulle vara
gynnande för applikationen, denna byggdes både på personliga preferenser
och funktionalitet. Dock även om hypotesen skulle vara ett faktum är
övergången till GraphQL otänkbar ifall den inte uppfyller det krav som ställs
för CE-märket. Att granska dokumentationen från Swagger-codegen och
översätta detta till en GraphQL specifikation blir det första steget i
gränssnittsmigreringen.
Swaggers syfte är att stödja en REST-server med en lista av ändpunkter.
GraphQL är likt ett typsystem där en serie av olika typer definieras (till
exempel User, Post och Comment) och deras relationer mellan varandra. Det
går sedan att traversera genom de olika relationerna samt deras typer för att
finna den eftersökta datan. Denna egenskap hos GraphQL gör den strukturellt
dokumenterad, eftersom alla olika kombinationer av förfrågningar, objekt och
fält kommer med ett namn. Det går dessutom att verifiera frågedeklarationer
innan de är skickade till servern och få typinformation på hämtad data.
Funktionen att kunna traversera från två olika ändpunkter i ett REST API är
en av de brister REST har. Eftersom det då inte finns någon direkt funktion
för att kalla på flera ändpunkter baserad på dess relation blir det svårare att
spåra kopplingar. Detta kan dock lösas genom att skapa dokument för att
spåra relationer mellan ändpunkter, nackdelen är att det krävs manuell
inmatning och borttagning vid nya relationer. Till skillnad från GraphQL där
varje ändpunkt kan representeras som en nod i en graf med objekt där det är
möjligt att spåra dess ursprung.
Vid jämförelse av GraphQL och Swagger är det viktigt att förstå
grundskillnaderna mellan de två. Hur de differentierar på grund av att
GraphQL är ett frågespråk och Swagger ett ramverk. GraphQL erbjuder en
konfigurerbar miljö gällande tillgång till olika informationsmängder eftersom
det inte har specificerat vilka frågekombinationer som är tillåtna. Detta är
något som behöver ses över då det kan finnas säkerhetsbrister om
frågeutrymmet inte är kontrollerat. Att reglera djupet på en fråga är en vanlig
metod för att begränsa frågeutrymmet. I frågan IamEvil nedan görs ett
anrop med djup 6, ifall servern hade satt 5 som maximalt värde för djupet blir
denna fråga ogiltig.
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query IAmEvil {
posts {
author {
posts {
author {
posts {
author {

#djup: 0
#djup: 1
#djup: 2
#djup: 3
#djup: 4
#djup: 5
#djup: 6
#Kan ha oändligt djup om inte reglerat

}
}
}
}
}
}
}

Att begränsa frågedjupet förhindrar dock inte att alla typer av skadliga frågor
skickas till servern. Ifall en fråga ställs på djup 1 kan det fortfarande vara en
orimlig mängd av noder som försöks nås. Detta måste då regleras med ett
maximumvärde för komplexiteten på varje djup. Denna typ av reglering är
något som undviks i Swagger då miljön inte är lika flexibel.
Den praktiska övergången från Swagger till GraphQL skulle bestå av att
översätta specifikationfilerna och kartlägga de olika relationerna. Detta kan
enklast fullbordas med swagger-to-graphql[30] vilket genererar GraphQLscheman ifrån en Swagger specifikationsfil.
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4.2 Kvalitativ analys av CE-Märket samt bildvisaren
Oavsett klassificering av bildvisaren så måste det finnas ett tydligt så kallat
tillverkaransvar, dvs. den organisation som ansvarar för att produkten
tillgängliggörs till användarna. Observera att det är tillverkarens syfte som
avgör om den är medicinteknisk och inte dess konstruktion eller användare.
Gällade klassificering är det inget tvivel om att bildvisaren omfattas av krav
motsvarande CE-märkning enligt uppdragsgivaren, men det är inte lika
självklart hur produkten ska klassificeras. Beroende på användningen kan den
antagligen klassificeras som ett medicinskt informationssystem (MI).
I läkemedelsverkets författning LVFS 2014:7 står följande i 3§ om medicinska
informationssystem och där innefattas således informationssystem vilket
används på regional nivå i Sverige och dessa ska vidare enligt 4§ inte CEmärkas [12].
‖Med medicinska informationssystem avses i dessa föreskrifter följande.
a) Programvarusystem som är avsedda för expediering av recept på
apotek samt för direktåtkomst till och uppdatering av information i
register hos E-hälsomyndigheten.
b) Programvarusystem som är avsedd att användas för att hantera
information som är av betydelse för diagnostik eller vård av enskilda
patienter i IT-lösningar som är utvecklade för enhetlig användning på
nationell eller regional nivå i Sverige. Med hantera information avses
alla åtgärder vidtas med informationen, såsom att samla in,
bearbeta, lagra, distribuera och presentera den.”
- Läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2014:7 §3
För samtliga CE-märkta produkter måste en anmälan till läkemedelsverket
skickas in och årsavgift avläggas. Om bildvisaren inte kan klassificeras som ett
medicinskt informationssystem återstår frågan om det handlar om klass I eller
IIa av CE-märkning där skillnaden är att en IIa-klassificerad produkt förutom
anmälan och årsavgift också kräver certifiering och granskning av en
auktoriserad tredje part (så kallat anmält organ).
I enlighet med bilaga 9 i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om
medicintekniska produkter är fristående medicintekniska programvaror
aktiva produkter och dessa omfattas av reglerna 9, 10 och 12. I detta fall
handlar det om att avgöra om bildvisaren hamnar under regel 10 eller 12 där
regel 10 har en skrivning vilket kan vara aktuell: ‖om de är avsedda att
möjliggöra direkt diagnos eller övervakning av vitala fysiologiska
processer‖ - Läkemedelsverkets författningssamling [13]
Regel 12 anger att alla andra produkter som inte innefattas av reglerna 9 och
10 ska klassificeras som riskklass I.
I läkemedelsverkets vägledning för medicinsktekniska informationssystem så
uttrycker man tydligt att det är regel 12 som är vanligast förekommande och
man skriver bland annat följande: ‖Här hamnar de flesta systemen
Läkemedelsverket har identifierat‖ [14].
29

LVFS 2003:11 har onekligen sitt fokus på fysisk apparatur som direkt kan
skada patienten och inte informationssystem som ger underlag för en läkares
bedömning. Därför skulle bildvisaren mest sannolikt klassificeras under ett
medicinskt informationssystem eller riskklass I. Utifrån kraven på
dokumentation samt process skiljer det ingenting mellan dessa
klassificeringar och i båda fallen måste den slutliga produkten anmälas till
läkemedelsverket av den organisation som har ett tillverkaransvar.
På en övergripande nivå handlar kraven om dokumentation och
kvalitetssystem [32]:‖
a) Den tekniska dokumentationen ska utifrån avsedd användning och
konstruktion innehålla fullständiga underlag som bevisar att din
medicinska produkt uppfyller kraven i MDD1 t ex allmän beskrivning
av produkt, konstruktion och produktion, märkning och
användarinstruktioner, tillämpade standarder, kravspecifikationer,
riskbedömning, utvärdering av biokompatibilitet, rapporter ifrån
genomförd verifiering/validering och klinisk utvärdering.
b) Ditt företag/organisation ska beroende på produktens riskklass även
uppfylla kvalitetssystemkraven i MDD bilaga 2, 5 eller 6.
Överensstämmelse med EN ISO 13485, som är en harmoniserad
standard i EU, är ett sätt att visa att organisationen uppfyller kraven
på kvalitetssystem i MDD. I ett särskilt Annex Z anges vilka krav i
MDD som inte täcks av standarden och som måste beaktas utöver
standarden.”
- MDD – Medicintekniska direktivet
Se appendix C för kvalitetskrav för medicinska produkter.

MDD är EU-direktivet för medicinsktekniska produkter som det svenska regelverket är baserat på, det
vill säga motsvarande LVFS 2003:11.[13]
1
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4.2.1 Dokumentationskrav
Följande är dokumentationskraven och all dokumentation som ska finnas i
anslutning till eller ingå i en kvalitetsmanual för att bildvisaren skall kunna
användas i bruk, enligt uppdragsgivaren.


























Integrationsstöd (kan eventuellt strykas)
Användarkravspecifikation
a. Inkluderar workshops för användargränssnitt etc.
Funktionsspecifikation
Riskanalysrapport inklusive åtgärder
Riskanalys i enlighet med SS-EN ISO 14971
Kvalitetsplan
Användningsfall översikt
Granskning lagstiftning (kan eventuellt strykas)
a. Ändringshanteringsrutin
Systemarkitektur (SAD)
Testplan
Testfall acceptanstest
Testrapport
Penetrationstest inkl. rapport
Coding guidelines
Release process (rutin)
Systemkrav, säkerhet
Kunskapsstöd, användarmanual
Prestandatest inkl. rapport
Auditlogging
Rutin för avvikelse- och incident-rapportering
Installation- anslutnings-manual
Säkerhetslösning
Resultat Pilottester (vid nya releaser)
CE-märkning applikation (om CE-märkning)
Försäkran CE-märkning (om CE-märkning)
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4.3 Kvantitativ undersökning av Swagger samt GraphQL
Tolkbarheten av ett stycke från en Swagger-specifikationsfil undersöktes
genom att fråga 10 studenter med två (eller fler) års erfarenhet av studier
inom datateknik på universitetsnivå utan någon vetskap om Swagger och 10
universitetsstudenter utan någon akademisk bakgrund gällande datateknik
eller programmering. Kodstycket bestod av en ändpunkt i bildvisarens
specifikationsfil som returnerar en lista av alla administratörer i systemet (se
figur 4-1).
paths:
/admin:
get:
description: List all admins
operationId: listAdmins
parameters:
- name: limit
in: query
description: How many items to return at one
time (max 100)
required: false
type: integer
format: int32
responses:
'200':
description: Success
schema:
type: array
items:
$ref: '#/definitions/getAdmin'
default:
description: Error
schema:
$ref: '#/definitions/ErrorResponse'
security:
- OAuth2:
- admin
Figur 4-1: Kodstycke från bildvisarens specifikationsfil.

De frågor som ställdes till deltagarna var:



Hur många termer förstår du inte?
Hur väl förstår du kodstycket?
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Tolkbarheten av ett GraphQL kodstycke undersöktes med samma metod som
med Swagger i 4.3. De studenter som svarade på frågorna angående Swagger
svarade också på liknande frågor angående ett GraphQL kodstycke som
utförde en liknande funktion, förfrågan att hämta alla administratörer samt
resultatet av förfrågan (se figur 4-2). I denna undersökning ansågs det
lämpligt att presentera utdatan för att förstå sammanhanget, därför fick
deltagarna först svara på frågorna ‖Vad tror du indatan i kodstycket används
till?‖ och ‖ Hur väl tycker du att du förstår kodstycket?‖ med endast tillgång
till indatan och sedan svara på alla frågor igen med tillgång till utdatan.
INDATA:
{
admins {
username
}
}

UTDATA:
{
"data": {
"admins": {
"username": [
{
"username":
},
{
"username":
},
{
"username":
},
{
"username":
}
]
}
}
}

"SamJ"

"DogmaGaming"

"BennersDinLillaLenners"

"JanneGylfers"

Figur 4-2: GraphQL kodstycke för att hämta alla administratörer och respons på
förfrågan.

De frågor som ställdes till deltagarna var:



Hur många termer förstår du inte?
Hur väl förstår du kodstycket?

33

5 Resultat
Detta avsnitt består av de framställda resultat utifrån de utvärderingar och
jämförelser som har utretts i föregående avsnitt, dessutom diskuteras hur
svensk lag påverkar användningen av Swagger och GraphQL vid ansökan om
CE-märket. Resultatet från frågeformuläret presenteras också i detta avsnitt
inklusive dragna slutsatser utifrån dessa.

5.1 CE-märket och Swagger
Swagger bidrar med ett väldokumenterat REST API där det tydligt framgår
vad ändpunkternas funktioner utför. Genom användning av det grafiska
gränssnittet Swagger Editor möjliggörs en direkt koppling med server och
klient där operationer kan utföras i realtid vilket kan användas för testning.
Denna miljö är välanpassad för flexibla och snabba ändringar i databasen,
dock har den brister när det gäller felhantering. Testkörning av ändpunkter
utan önskad ändring i huvuddatabasen är ej möjlig i denna miljö, för
testkörning utan ändringar krävs det då en extern identisk plattform med alla
tillhörande komponenter ifall Swagger Editor ska användas. Alternativt går
det att använda externa hjälpmedel för att generera mockdata vilket kan
användas vid testning.
CE-märket inkluderar produktsäkerhetslagen (2004:451) [31]. Användning av
en API-miljö i direkt kontakt med databasen utan funktioner för återställning
kan sätta användaruppgifter i en potentiell riskzon. Detta kan simuleras i ett
scenario där en användare ska få specifika uppdrag gällande röntgenbilder
vilket ska analyseras via en manuell inmatning. Ifall något segment i Swaggers
specifikationsfil skulle sakna en specifik responskod kan inkorrekt data bli
inmatat utan varning. Detta kan dock lösas med en rollback för att
återställa till föregående stadium.
Lagring av persondata, så som personnummer, bör göras på separat databas
ifall Swagger Editor används i direktkontakt med huvudsystemet. Risken
rankas som relativt låg och åtgärder är inte nödvändiga. Vid lagring av data
som nämns i 3.5 anses det som lämplig metod för dokumentation och
hantering av data.
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter lyder [28]:
”5 § En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning.
Produkten
är
lämplig
när
den
1. är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet
med tillverkarens märkning, bruksanvisning eller marknadsföring, och
2. uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på
skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och
andra. Lag (2009:271).”
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Dokumentation angående underhåll av Swaggers specifikationsfil är också en
nödvändighet enligt lag (1993:584). Vid annan metod utöver användande av
Swagger Editor för underhåll bör denna också beskrivas.
Vid klassificering av bildvisaren kommer användandet av Swagger inte vara
en avgörande faktor då det inte direkt bidrar till någon ändring i form av
vilken data som hanteras och distribueras.
Det dokumentationskrav som ställs för CE-märket (se 4.2.1) kan delvis täckas
av en specifikationsfil i Swagger. Huvudsakligen punkt 7 ‖Användningsfall
översikt‖, varje ändpunkt i from av olika användningsfall måste finnas i den
aktuella specifikationsfilen. Detta ger en översikt av kommunikationen vilket
används i den medicinska applikationen i fråga. Tolkbarheten av detta är
nyckelfaktorn där det avgörs ifall en specifikationsfil kan klassificeras som en
dokumentation giltig i ansökan om CE-märket, i annat fall måste punkt 7
beskrivas separat.
Vid autentisering av identitetshandlingar i en Swagger-specifikationsfil krävs
det en kontroll vid varje ändpunkt, detta bidrar till redundanta kodstycken för
att garantera säkerheten, detta kan observeras i figur 5-1 mellan
kommunikationen i R4 och R5 där identitetshandlingar verifieras för att
möjliggöra hämtning av röntgenbilder från databasen. Detta påverkar punkt
23 ‖Säkerhetslösning‖ i sektion 4.2.1 och är en potentiell risk för redundant
dokumentering av en och samma funktion.

Figur 5-1: Referensmodell för autentiseringstjänst vid back- och frontend.
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5.1.1 Resultat av Swaggers tolkbarhet
Frågeformuläret som var definierat vid 4.3 bidrog till följande resultat.
5.1.1.1 Datateknikstudenter
Vid frågan ‖Hur många termer förstår du inte? (Skala från 0 till 10)‖ blev det
genomsnittliga resultatet 2,4, se diagram 5-1.

Hur många termer förstår du inte?
(Datateknikstudenter)
4

Studenter

3

2

1

0

Antal Termer:

0

1

2

3

4

Diagram 5-1: Antal oförstådda termer i Swagger specifikationsfil av datateknikstudenter.

Frågan ‖Hur väl tycker du att du förstår kodstycket?‖ resulterade i ett
genomsnitt på 4,1 av 5, se diagram 5-2.

Hur väl förstår du kodstycket?
(Datateknikstudenter)
8
7

Studenter

6

5
4
3
2
1
0

Grad av förståelse:

3

4

5

Diagram 5-2: Förståelse av Swagger kodstycke för datateknikstudenter.
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5.1.1.2 Universitetsstudenter utan datateknisk bakgrund
De 10 universitetsstudenterna utan någon datateknisk bakgrund bidrog till
följande resultat. Vid frågan ‖Hur många termer förstår du inte? (Skala från 0
till 10 eller fler)‖ blev det genomsnittliga resultatet 9,4 (eller mer) av 10, se
diagram 5-3.

Hur många termer förstår du inte?
(Studenter utan datateknisk bakgrund)
8
7

Studenter

6
5
4
3
2
1
0

Antal Termer:

6

9

10+

Diagram 5-3: Antal oförstådda termer i Swagger specifikationsfil av studenter utan
datateknik bakgrund.

Frågan ‖Hur väl förstår du kodstycket?‖ resulterade i ett genomsnitt på 0.7 av
5, se diagram 5-4.

Hur väl förstår du kodstycket?
(Studenter utan datateknisk bakgrund)
7
6

Studenter

5
4
3
2
1
0

Grad av förståelse:

0

1

2

3

Diagram 5-4: Förståelse av Swagger specifikationsfil för studenter utan datateknik
bakgrund.
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5.2 CE-märket och GraphQL
Kompabiliteten mellan GraphQL och CE-märket avgörs till största del av dess
säkerhet, driftsäkerhet och dokumentationens tolkbarhet. För att utreda dessa
används samlad information från föregående avsnitt i samband med det krav
som ställs inför CE-märket.
5.2.1 Säkerhet och driftsäkerhet
GraphQL utför sina operationer via det valda schema vilket är utformat för
systemet. Läsbarhet och dokumentation gällande kopplingar mellan
ändpunkter anses mer svårtolkat i jämförelse med Swagger på grund av
bristen på medföljande grafiskt gränssnitt. CE-märket kräver vid användning
av GraphQL att separata dokumentationsfiler skapas där ändpunkternas syfte
och relationer med andra ändpunkter förtydligas.
Vid granskning av referensmodellen nämnd i 3.2 (se figur 5-2), se R3 där
backend hämtar bilder från röntgenbildarikivet. Bildarkivet är estimerat att
bestå av runt en miljon röntgenbilder. GraphQL använder en grafbaserad
metod för att besvara förfrågningar. Det möjliggör en relationskoppling
mellan attribut hos röntgenbilder utan någon större prestandaförändring i
systemet.

Figur 5-2: Rreferensmodell för de nödvändiga systemsambanden för bildvisaren.

På grund av att GraphQL kan definiera vilken typ en förfrågan har vid varje
anrop till GraphQL servern, får klienten information om vilken data den
förväntar sig ta emot. Detta försäkrar klienten att den inte gör en förfrågan
som kräver hög prestanda för att sedan få ett felmeddelande.
Arkitekturen som GraphQL har möjliggör en typ av identitetsautentisering
vilket sker vid en och samma ändpunkt innan en förfrågan utförs. Detta kan
representeras av ett träd med noder där trädets rot är
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identitetsautentiseringen och inga löv eller grenar kan bli åtkomna utan att
passera roten, se figur 5-3 för en visualisering [34].

Autentisering

Hämta
Användare

Hämta Bild

Ändra
Uppdrag

Ta Bort Bild

Hämta
Uppdrag
Figur 5-3: Visualisering av autentiseringsnivåerna i GraphQL.

Den flexibla miljön bidrar till att många olika frågetyper bör granskas för att
undvika skadliga frågor som skulle kunna överbelasta systemet. För CEmärket anses det också rimligt med en dokumentation för giltiga samt ogiltiga
frågor som skulle kunna ställas.
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5.2.2 Resultat av GraphQLs tolkbarhet
Frågeformuläret vilket var definierat i sektion 4.4 bidrog till följande resultat.
5.2.2.1 Datateknikstudenter
Vid frågan ‖Hur väl förstår du kodstycket?‖ blev det genomsnittliga värdet vid
endast tillgång till indatan 1,3 av 5, och vid tillgång till både in- och utdata
blev det genomsnittliga resultatet 4,5 av 5 (se diagram 5-5 för detaljerat
resultat).

Hur väl förstår du kodstycket?
(Datateknikstudenter)
7
6

Studenter

5
4
3
2
1
0
Endast indata

Grad av förståelse:

Både in- och utdata

0

1

2

3

4

5

Diagram 5-5: Hur väl datateknikstudenter förstod GraphQL-koden med tillgång till
endast indata och både in- och utdata.

Vid frågan ‖Hur många termer förstår du inte?‖ blev det genomsnittliga värdet
0,3 (se diagram 5-6 för detaljerat resultat).

Studenter

Hur många termer förstår du inte?
(Datateknikstudenter)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Antal Termer:

0

1

2

Diagram 5-6: Antal oförstådda termer i ett GraphQL-kodstycke med in- och utdata av
datateknikstudenter.
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5.2.2.2 Universitetsstudenter utan datateknikbakgrund
Vid frågan ‖Hur väl förstår du kodstycket?‖ blev det genomsnittliga värdet vid
endast tillgång till indatan 0,2 av 5, och vid tillgång till både in- och utdata
blev det genomsnittliga resultatet 0,3 av 5 (se diagram 5-7 för detaljerat
resultat).

Studenter

Hur väl förstår du kodstycket?
(Studenter utan datateknisk bakgrund)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Endast indata

Skala 0 till 5

Både in- och utdata

0

1

2

3

4

5

Diagram 5-7: Hur väl studenterna utan datateknikbakgrund förstod GraphQL-koden med
tillgång till endast indata och både in- och utdata.

Vid frågan ‖Hur många termer/symboler förstår du inte?‖ blev det
genomsnittliga värdet 8,5 (se diagram 5-8 för detaljerat resultat).

Hur många termer förstår du inte?
(Studenter utan datateknisk bakgrund)
7
6

Studenter

5
4
3
2
1
0

Antal Termer:

5

7

8

10+

Diagram 5-8: Antal oförstådda termer/symboler i ett GraphQL-kodstycke med exponerad
in- och utdata av studenter utan datateknisk bakgrund.
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6 Diskussion
Detta avsnitt avslutar rapporten med sammanfattningar av de vidrörda
ämnena. Dessutom utredningar av de dragna slutsatserna, rekommendationer
för eventuell påbyggnad av arbetet i framtiden och något om rapportens etiska
aspekter.

6.1 Sammanfattning och rekommendationer
Gällande ansökan om CE-märket finns det styrkor hos både Swagger och
GraphQL vilket potentiellt skulle kunna göra den ena överlägsen den andra i
specifika sammanhang.
De slutsatser vilket kunde dras av resultatet från Diagram 5-1 och 5-2
(Swaggers tolkbarhet av datateknikstudenter) är att en datatekniksstudent
med två eller fler års studietid har en övergripande kunskap för att kunna
förstå funktionaliteten av innehållet på en specifikationsfil i Swagger. Alla
deltagare tyckte sig förstå specifikationsfilens ursprung och sju av deltagarna
förstod att det var en beståndsdel av ett API. Resultatet av antalet termer som
ej var förstådda var 2,4 i genomsnitt hos datateknikstudenter. Det vill säga att
Swaggers specifikationsfiler håller sig till en användning av välkända
definitionstermer som anses vara lättförstådda hos en person med
datateknikbakgrund.
De slutsatser vilket kunde dras av svaren från studenter utan någon
datateknikbakgrund (Diagram 5-3 och 5-4) är att ett kodstycke från en
Swagger-specifikationsfil är relativt svårtolkad utan någon extern
dokumentation. Majoriteten av deltagarna i undersökningen förstod dock var
kodstycket kom ifrån då det dominanta svaret blev någon typ av webbsida.
Genomsnittsvärdet på hur väl studenterna själva bedömde att de förstod
kodstycket var lågt. Slutsatsen är då att kodstycket är svårtolkat då det gäller
specifika kodrader men att förstå ursprunget av kodstycket ansågs vara lättare
i förhållande till hur deltagarna kunde tolka koden, för studenter utan
datateknikbakgrund.
Utifrån resultatet för hur datateknikstudenter tolkade ett GraphQL-kodstycke
med in- och utdata (Diagram 5-5 och 5-6) är att med endast tillgång till indata
kan koden till synes vara väldigt icke-intuitiv. Majoriteten av deltagarna
kopplade indatans struktur till något relaterat till en databas, men med ett lågt
genomsnittsresultat på 1,3 hade deltagarna också svårt att förstå kodens syfte.
Vid exponering av utdatan ökades genomsnittsvärdet av hur väl deltagarna
förstod kodstycket markant, från 1,3 till 4,5. Detta resultat påverkades mycket
sannolikt av in- och utdatas identiska struktur. Tre av deltagarna observerade
även likheten med en JSON-fil vilket är väntat då en oerfaren enkelt kan
missta de två. Ett lågt genomsnittsvärde på 0,3 av antalet oförstådda
termer/symboler tyder på en intuitiv arkitektur gällande förståelse av
syntaxen då det undviker nya externa termer och symboler.
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De slutsatser vilket kan dras från Diagram 5-7 och 5-8 (GraphQLs tolkbarhet
av studenter utan datateknisk bakgrund) är att en person utan någon
datateknikbakgrund har överlag svårt att tyda och tolka ett GraphQL
kodstycke. Det genomsnittliga värdet för hur väl deltagarna förstod kodstycket
då endast indatan var exponerad var 0,2 och vid både in- och utdata
exponerad 0,3. Detta tyder på att även med ytterligare information angående
kodstyckets utförande, var den genomsnittliga deltagaren inte kapabel att
förstå kodens innehåll.
När deltagarna fick gissa kodstyckets var resultatet väldigt varierande och
oprecisa. När endast indatan var exponerad hade alla svar ett brett spektrum
och betraktas därför mer oprecist. Vid exponering av både in- och utdata var
svaren mycket mer precisa och deltagarna visade god förmåga att kunna tolka
kodstyckets syfte.
Deltagarna hade ett dåligt genomsnittligt resultat på 8,5 gällande förståelse av
individuella termer och symboler, detta bidrog dock inte deltagarna till att
missförstå kodstyckets helhet med tanke på det goda resultatet vid frågan
‖Vad tror du indatan i kodstycket används till?‖ vid exponering av både inoch utdatan.
Styrkorna hos Swagger ligger i dess förmåga att bilda en interaktiv API
dokumentation utifrån relativt begränsade resurser. Denna dokumentation
bidrar med tydlig information för förståelse och vidareutveckling. Bristerna
sitter dock i den redundanta informationen, vilket bidrar till onödigt långa
dokumentationer vilket i sin del kan vara en nackdel vid expandering av
systemet.
GraphQLs styrka sitter i dess förmåga att binda attribut samman och skapa en
miljö med relationer. Grafarkitekturen är nyckelfaktorn gällande expandering
av systemet, relationskopplingarna mellan attributen möjliggör en komplex
inre struktur och samtidigt lätthanterlig gällande kodande av indata. Till synes
ansågs miljön att vara svårtolkad på grund av indatans brist på information.
Detta kan dock vara en fördel då GraphQL uppnår samma eller liknande
resultat med mindre kod. Vid första granskningen av koden var misstolkning
av en JSON-fil mycket sannolik, detta kan vara en negativ egenskap då
syntaxen lätt kan blandas ihop mellan de två. Ifall det finns några fördelar
med dess likhet kvarstår att utreda.
Gällande bildvisaren och klassificering av CE-märkning anses valet mellan
GraphQL och Swagger trivialt. Klassificeringen påverkas av systemets syfte
och inte dess hantering av data. Swagger presenterar dock mer detaljer i
hantering av data, vilket anses vara mer lämpligt vid dokumentationen för att
nå CE-märket. GraphQL undviker dock redundant information detta måste
potentiellt kompletteras med ytterligare dokumentation utöver kod för att
anses vara tolkbart vid eventuell granskning.
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I helhet är ett frågespråk som GraphQL mycket mer svårdokumenterat. Den
erbjuder en mer anpassningsbar miljö men detta leder också till fler
potentiella säkerhetbrister och kontroller som måste göras.
I fallet för bildvisaren anses det mer lämpligt att använda Swagger då dess
tillgängliga redskap är bättre anpassade för dokumentation och hantering av
data.

6.2 Begränsningar
På grund av det sekretessbelagda material som tillämpas vid information
relaterat till medicinska produkter och CE-märket, begränsas det material
vilket kunde undersökas.
Ansökan om att använda en annan CE-märkt medicinsk produkt i syfte för
jämförelse i rapporten fick avslag, därför kunde inte några jämförelser mellan
bildvisaren och andra medicinska produkter göras.
Bristen på föregående studier av GraphQL och Swagger var också
problematisk, detta på grund av att båda områdena är relativt nya och
outforskade. Vid utdelning av frågeformuläret gällande tolkbarheten av
GraphQL och Swagger var det dessutom ett begränsat antal deltagare som
kunde nås, ej samma frågor som ställts, bara medelvärden uträknats och på
grund av detta kan urval, metod och analys av resultatet kritiseras.
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6.3 Sociala och etiska aspekter
Eftersom de undersökningar som utfördes i denna rapport var direkt
kopplade till människor som svarade på ett antal frågor baserat på deras eget
omdöme, kan svaren och dess slutsatser varit påverkade av sociala aspekter.
Över- eller underskattning av deltagarnas egna kompetens är en stor faktor
som påverkar de kvantitativa undersökningarnas resultat.
Denna rapport anses inte bestå av någon större påverkan på miljön då de
fysiska resurser som användes var ett tiotal pappersark och användandet av
en persondator.
De etiska aspekterna som var berörda skulle enbart kunna kopplas till sektion
4.2, 5.1 och 5.2. Hantering av persondata nämnd i 4.2 anses relevant eftersom
användning av en individs privata information kan anses vara en
säkerhetsrisk för personen i fråga. Vid presentation av resultaten från
frågeformulären i 5.1 och 5.2 ansågs det också lämpligt att deltagarna behöll
anonymitet av etiska skäl.

6.4 Framtida arbeten
GraphQL förväntas att bli mer relevant i framtiden och därmed ett intressant
område att fortsätta utreda. Dess nya landskap och metoder för att hantera
API:er skapar nya tillvägagångssätt inom backend. Dess kompabilitet med CEmärket är något som bör utredas av läkemedelsverket eller av personer med
direkt åtkomst till de nödvändiga resurserna inom läkemedelsverket för att
kunna utreda konkreta resultat och göra en bedömning utifrån dessa.
OpenAPI har dessutom annonserat en ny version av Swagger [35] (OpenAPI
3.0), detta är en faktor som kan påverka de slutsatser som dragits i denna
rapport och är ett område för undersökning i framtida arbeten.
Det är också nödvändigt att notera hur backend-landskapen kontinuerligt
ändras med tiden. Förvisso är det för att utvidga möjligheterna i
kommunikationen mellan front- och backend men också för att skapa
anpassade modeller för specifika områden. GraphQL var skapad av Faceb0ok
[36] med syfte att lösa de dåvarande kommunikationsproblem som var i fokus
hos Facebook, dessa problem behöver inte nödvändigtvis vara relevanta i alla
andra typer av applikationer. Därför anses det möjligt att en annan typ av
frågespråk eller API-ramverk skulle kunna vara mer anpassat för medicinska
applikationer. Därmed uppmuntras det för framtida arbeten att även
undersöka övriga backend-lösningar eller potentiellt skapa en helt ny lösning.
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Appendix A
Tekniska komponenter och dess beskrivning.
Namn/licens
Node.js
MIT

Referens
https://nodejs.org

Swagger
Apache 2.0

http://swagger.io

RambdaJS
MIT
Redux
MIT
MochaJS
MIT
React
”New” BSD
C3JS
MIT
Material UI
MIT
NightwatchJS
MIT
Webpack
MIT

http://ramdajs.com
https://github.com/rackt/re
dux
https://mochajs.org
https://facebook.github.io/re
act
http://c3js.org
http://www.material-ui.com
http://nightwatchjs.org
http://webpack.github.io

Beskrivning
Exekveringsplattform server med
pakethanterare (npm) lämpligtvis
används moduler som express och
node-soap.
Ramverk för REST API design och
implementation (i kombination med
express)
Generellt funktionellt bibliotek för
såväl server som klient
Hantering av stadium för framför allt
klient (men även server)
Testramverk för såväl server som
klient
Komponentbaserat UI ramverk från
Facebook
Grafikramverk för React (baserat på
D3 med SVG stöd)
Grafiska React komponenter från
Google
Automatiserad
klienttestning
(browser)
Paketering av applikationer
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Appendix B
Detaljerade tabeller på bildvisarens MongoDBs dokument och attribut med
datatyper.
Admin
Attribute

Type

Required

Unique

Other

username

String

true

true

match: [0-9a-zA-Z._], minlength: 1

password

String

true

minlength: 6, select: false

role

Number

true

min: 1, max: 5

created_at

Date

true

updated_at

Date

true

Image
Attribute

Type

Required

Unique

original_name

String

true

true

type

String

true

labelled

Boolean

labels

Object

created_at

Date

true

updated_at

Date

true

Other
Ref. task type

Task
Attribute

Type

Required

type

String

true

images

[Image ObjectId]

aggregated_result

Object

worker_count

Number

50

Task Type
Attribute

Type

Required

Unique

name

String

true

config

Object

true

images_per_task

Number

true

active

Boolean

combo

Boolean

thumbnail

Image ObjectId

created_at

Date

true

updated_at

Date

true

Other
min: 1
min: 1, max: 4

Worker
Attribute

Type

Required

Unique

Other

username

String

true

true

match: [0-9a-zA-Z._], minlength: 1

password

String

true

minlength: 6, select: false

rating

Number

true

min: 1, max: 5

service

String

banned

Boolean

testtag

String

created_at

Date

true

updated_at

Date

true

true
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Appendix C
Kvalitetskrav ställda av uppdragsgivaren för medicinska produkter [33].
1.1.1 Kvalitetssystem
Standarder specificerar krav för ett kvalitetsledningssystem där en
organisation behöver visa sin förmåga att tillhandahålla medicinska
produkter och relaterade tjänster som konsekvent uppfyller kundernas krav
och bestämmelser som gäller för medicintekniska produkter och tillhörande
tjänster. Nedan listas ett antal standarder och vägledningar för standarder
som är eller kan vara relevanta vid framtagning av medicintekniska
programvaror och produkter.
Kvalitetssystem:
1. SS-EN ISO 13485:2012 – Ledningssystem för kvalitet
2. SS-EN ISO 27799:2008 - Ledningssystem för informationssäkerhet
3. SS EN ISO 14971: 2012 - Tillämpning av ett system för riskhantering
Vägledningar:
4. ISO/TR 80002-1:2009 - Vägledning vid tillämpning av ISO 14971
5. SS-EN 80001-1 - Riskhantering tillämpad på IT-nätverk
6. ISO DTR 17791 NWIP - Guidance on standards for enabling safety
7. SS-EN 62366:2008 - Tillämpning av metoder för användarvänlighet
8. ISO/IEC Guide 63 - Guide to the development and inclusion of safety
aspects
1.1.2 SS-EN ISO 13485:2012 - Ledningssystem för kvalitet
Det primära syftet med SS-EN ISO 13485:2012 är att underlätta
harmoniserade medicintekniska produkters lagstadgade krav på
ledningssystem för kvalitet. Som ett resultat, innehåller den några speciella
krav för medicintekniska produkter och exkluderar vissa av kraven i ISO
9001 som inte är lämpliga som krav.
Alla krav i SS-EN ISO 13485:2012 är specifika för organisationer som
tillhandahåller medicintekniska produkter, oberoende av typ eller storlek av
organisationen.
SS-EN ISO 13485:2012 standarden omfattar:
1. Tillverkning
2. Konstruktion
3. Slutkontroll
4. Slutprovning
5. Krav på dokumentation,
6. Ledningens ansvar
7. Hantering av resurser
8. Produktframtagning
9. Mätning
10. Analys och förbättring
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I den senaste utgåvan är förordet justerat och Annex ZA, ZB och ZC är
uppdaterade efter det nya direktivet. Utgåvan från 2003 finns översatt till
svenska.
1.1.3 SS-EN ISO 27799:2008 - Ledningssystem för informationssäkerhet
i hälso- och sjukvården
Standarden definierar riktlinjer till stöd för den tolkning och tillämpning av
ISO/IEC 27002 och är ett komplement till den standarden.
Genom att specificera en uppsättning detaljerade säkerhetsåtgärder är
standarden avsedd att hjälpa vårdgivare att säkerställa en lämplig lägsta
säkerhetsnivå för att bibehålla:
1. Konfidentialitet
2. Riktighet
3. Tillgänglighet för personuppgifter inom hälso- och sjukvården.
1.1.4 SS EN ISO 14971: 2012 - Tillämpning av ett system för
riskhantering
SS EN ISO 14971 är främst riktad till tillverkare av medicintekniska
produkter som ska uppfylla de väsentliga kraven i Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVSF 2003:11) om medicintekniska produkter.
Standarden beskriver en process att hantera och minimera de risker som är
förknippade med utveckling och bevakning av medicintekniska produkter.
SS EN ISO 14971 hjälper tillverkaren att:
1. Uppskatta
2. Beräkna
3. Bedöma riskerna
hos sina produkter, reducera dessa risker samt att övervaka åtgärdernas
effektivitet. Standarden beskriver processer för att hantera risker, främst för
patienten men också för operatör, andra personer, annan utrustning och
miljö.
Begreppet riskhantering är även viktigt att förstå för vårdgivare för att
kunna motivera olika åtgärder för patienter och allmänhet. Beslutet att
använda en medicinteknisk produkt i samband med en viss klinisk procedur
kräver nämligen att kvarstående risker som beskrivits av tillverkaren i
användardokumentationen måste vägas mot de förväntade fördelarna med
förfarandet i varje enskilt fall. Kraven i denna standard gäller för alla
stadier i livscykeln för en medicinteknisk produkt och gäller även
riskhantering av in vitro-diagnostiska (IVD) medicintekniska produkter.
Standarden kräver inte att tillverkaren har ett ledningssystem för kvalitet på
plats. Däremot kan riskhanteringen vara en integrerad del av ett
kvalitetsledningssystem. I den senaste utgåvan är förordet justerat och
Annex ZA, ZB och ZC är uppdaterade efter det nya direktivet. Utgåvan från
2000 finns översatt till svenska.
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1.1.5 ISO/TR 80002-1:2009 - Vägledning vid tillämpningen av ISO 14971
Denna tekniska rapport handlar om tillverkarnas riskhantering och
mjukvaruutveckling när mjukvara ingår i den medicintekniska produkten
eller systemet och beskriver hur man tillämpar SS EN ISO 14971 (se ovan)
tillsammans med standarden IEC 62304
Rapporten beskriver på ett bra och förhållandevis lättsamt sätt hur man
som utvecklare av en programvara för medicinskt bruk tillämpar en
proaktiv istället för reaktiv arbetsgång och därmed minskar problemen.
1.1.6 SS-EN 80001-1 - Riskhantering tillämpad på IT-nätverk
Medicintekniska produkter ingår ofta i IT-nätverk för att uppnå önskvärda
prestanda (t.ex. interoperabilitet).
Denna standard riktar sig framför allt till vårdgivaren och är utformad som
ett stöd då en medicinteknisk produkt har förvärvats av en vårdgivare och
är tänkt att ingå i ett IT-nätverk.
Standarden definierar:
1. Roller
2. Ansvarsområden
3. Aktiviteter
som är nödvändiga för riskhantering av IT-nätverk som innehåller
medicintekniska produkter och behandlar säkerhet, effektivitet och data- och
systemsäkerhet.
Standarden är tillämpbar för hela livscykeln för det IT-nätverk som
innehåller medicintekniska produkter.
Riskanalysen har tydliga referenser till SS EN ISO 14971 och definierar
dessutom ett medicinskt IT-nätverk vilket underlättar tankegångarna och
avgränsar tillämpningen.
De sjukhus som kommer att tillämpa standarden och samarbetar med
leverantörer som känner till innehållet, kan med kända och kommunicerade
kvarvarande risker erbjuda ett säkrare nätverk, där de medicintekniska
produkterna med mjukvara kopplad till nätverk kan uppnå sin avsedda
användning på ett säkrare sätt.
Standarden publicerades i en första utgåva i december 2010 och är också
översatt till svenska 2011.
Fem beskrivande tekniska rapporter (TR) utvecklas gemensamt av ISO och
IEC. De innehåller konkreta exempel på vad som menas med kraven i
ISO/IEC 80001-1.
Följande dokument finns att tillgå:
1. Step by Step Risk Management of Medical IT-Networks; Practical
Applications and Examples
2. Guidance for the communication of medical device security needs,
risks and controls
3. Guidance for wireless networks
4. General implementation guidance for Healthcare Delivery
Organizations
5. Guidance on distributed alarm systems.
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1.1.7 ISO DTR 17791 NWIP - Guidance on standards for enabling safety
Detta nya arbete är till för att på ett sammanhängande sätt identifiera
internationella standarder som behövs för patientsäker:
1. Utveckling
2. Införande
3. Användning
av hälsoprogramvara. Kartläggningen syftar till att visa var luckor och
överlappningar finns samt vilka standarder som är relevanta och hur de
tillämpas bäst.
1.1.8 SS-EN 62366:2008 - Tillämpning av metoder för användarvänlighet
Standarden beskriver en process för en tillverkare att:
1. Analysera
2. Specificera
3. Designa
4. Verifiera
5. Validera
användbarheten eftersom det gäller säkerheten för en medicinteknisk
produkt.
Denna processtandard är avsedd att bedöma och minimera risker orsakade
av problem vid korrekt användning och förutsebar felanvändning dvs.
normal användning.
Den kan användas för att identifiera, men inte bedöma eller minska riskerna
i samband med onormal användning.
1.1.9 ISO/IEC Guide 63 - Guide to the development and inclusion of
safety aspects
ISO/IEC Guide 63 är avsedd att komplettera ISO/IEC Guide 51 när det gäller
harmoniserad syn på begreppet säkerhet vid framställning av
internationella standarder och är speciellt framtagen för säkerhet gällande
medicintekniska produkter.
Denna guide är avsedd att användas inom ramen för riskhantering som
fastställts i SS EN ISO 14971.
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