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Sammanfattning 
 
Inledning: Epikutantester används för utredning av kontaktallergier. Det görs ca 3000 tester varje år i 
Sverige som överförs till ett kvalitetsregister.  Målet med projektet var att utveckla en 
webbapplikation och en underliggande databas för hantering och lagring av ett nationellt 
kvalitetsregister för epikutantester (The Swedish Patch Register). Databasen skall lagras på en central 
server lokaliserad på Universitetssjukhuset, Örebro. 
Metoder: Lösningen blev en applikation för webbläsare programmerad i språket C# med hjälp av 
Microsoft Visual Studio 2008 och ramverket ASP.NET 3.5. MySQL .NET connector tool 6.2.2 
möjliggjorde anslutningen mellan ASP.NET och databasen. Databasen skapades på MySQL Server 5.1, 
en databasserver med öppen källkod. Driftsättning av webbapplikationen testades med IIS 7. 
Resultat: En webbapplikation, med en design liknande Örebro Läns Landsting webbplats och med 
följande funktionalitet skapades: Säker inloggning (https, SSL-certifikat), registrera testresultat, 
hantera användarkonton och behörigheter, skapa standardtester och lägga till nya ämnen för 
allergitestning, och en hjälpsida. Inmatningen av data standardiserades genom användning av 
kalenderkomponenten och DropDownLists med förvalda svar för testreaktioner, bedömning, 
relevans och ett fördefinierat standardtestsystem, för att minska antalet möjliga felkällor. Databasen 
inkluderar åtta tabeller och informationen har företrädesvis lagrats som heltalsvärden för att 
förenkla framtida statistiska beräkningar. 
Diskussion: I brist på licens för Microsoft SQL Server 2008 utvecklades projektet med hjälp av en 
lösning med öppen källkod som fungerar bra i utvecklingsmiljön. En lösning kopplad till en Microsoft 
SQL Server 2008 kräver en viss anpassning av källkoden. 
 
 

Summary 
 
Introduction: Epicutaneous patch testing is used to evaluate contact allergies. Every year 
approximately 3000 tests are performed in Sweden and the results are entered in a quality registry. 
The aim of the project was to develop a web application and a corresponding database for managing 
and storage of a national dermatologic quality registry (The Swedish Patch Test Register). The 
database will be located on a central server at the University hospital, Örebro. 
Methods: The solution required programming of an application for web browsers in the language C# 
with the help of Microsoft Visual Studio 2008 and the web framework ASP.NET 3.5. The .NET 
connector tool 6.2.2 enabled the connection between ASP.NET and the database created on the 
open source database server MySQL Server 5.1. Web server hosting was tested with IIS 7. 
Results: A web application in a design equivalent to the Örebro Läns Landsting web site and with the 
following functionalities was created: Secure Login (https, SSL-certificate), recording of test results, 
managing of user accounts and eligibility, creating test series and adding new substances for allergic 
skin testing respectively, and a help page. The input of data was standardised by means of the 
calendar component and DropDownLists with pre-selected answers for test reactions, evaluation, 
relevance of test results and a predefined standard test system in order to reduce possible handling 
errors. The database includes eight tables and information is preferably stored as integer values to 
facilitate future statistical calculation. 
Discussion: Due to a lack of license for Microsoft SQL server 2008, the project was accomplished by 
means of an open source solution, and has full functionality in the corresponding environment. A 
solution in a Microsoft SQL server 2008 environment requires certain adapting of the source code. 
 



 

Förord 
 
Projektet har varit intressant och lärorikt. Det gav oss möjligheten att lägga ytterligare kunskaper till 
dem vi har ackumulerat under våra tre års studier. 
Vi vill tacka vår handledare universitetsadjunkt Thomas Padron-McCarthy för hans vägledning under 
projektets gång och även professor Magnus Lindberg, överläkare på Universitetssjukhuset Örebro, 
för att han gav oss möjligheten till examensarbetet. 
Slutligen vill vi tacka doktor Jörgen König för hans hjälp med korrekturläsning av rapporten. 
 
David Jakobsson och Bettina König 
 
Örebro, 18 maj 2010
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Målgrupp och förkunskapskrav 
 
Rapporten riktar sig främst till de personer som kommer att underhålla koden och databasen som 
skapats under examensarbetets gång. Även personer som är intresserade av att koppla ihop en 
webbapplikation i ASP.NET med en databas kan ha utbyte av denna rapport. 
Rapportens läsare skall ha grundläggande kunskaper om realtionsdatabaser och ER-diagram. 
Dessutom krävs kunskaper om objektorienterad programmering. Kännedom om ASP.NET-ramverket 
och/eller XHTML underlättar läsandet. 
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1 Inledning 
 
Här beskrivs bakgrunden och målet med projektet samt vilka krav som ställs.  

1.1 Bakgrund 
Kontakteksem, främst handeksem, är vanligt i befolkningen. Eksem kan antingen vara irritativa eller 
allergiska.  
 

 
 Figur 1: Svåra eksem  
 

Vid utredning görs ett så kallat epikutantest, en smärtfri undersökning, för att påvisa eventuell 
förekomst av allergi. Testämnen fästs på patients rygg med plåster. Ämnen som framkallar 
kontaktallergi är små molekyler av främst metaller, konserveringsämnen och parfymämnen. Det 
finns idag drygt 3000 kända allergiframkallande ämnen mer eller mindre vanligt förekommande. Vid 
epikutantestutredningar används 30 av dessa ämnen i en så kallad standardserie, tidigare kallad för 
svensk standardserie. Uppskattningsvis utförs mer an 4000 sådana tester varje år i Sverige av 
hudläkare (dermatologer). Det finns flera olika moment i testningen som kan utvecklas, 
standardiseras och kvalitetssäkras.  År 2008 påbörjades arbetet med ett svenskt kvalitetsregister för 
epikutantestning (The Swedish Patch Test Register) för att samla in och sammanställa information 
från allergiutredningar med epikutantestning [Appendix A.1]. Hudläkarna dokumenterar varje 
epikutantest på ett pappersformulär [Appendix A.2] som skickas till Universitetssjukhuset i Örebro 
för att centralt matas in i en enkel Access-databas. Nationella kvalitetsregister är förutsättningen till 
ett effektivt förbättringsarbete inom vården och grunden till vetenskaplig forskning. År 2009 fanns 69 
kvalitetsregister för olika områden inom svensk hälso- och sjukvård. Representanter för 
sjukvårdshuvudmännen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och landsting, Svenska läkaresällskapet 
och Svensk sjuksköterskeförening stödjer utvecklingen av kvalitetsregister [1]. Examensarbetet är ett 
ytterligare steg närmare ett nationellt kvalitetsregister för epikutantestning. 
Professor Magnus Lindberg har sedan tidigare framfört önskemål om en central databas med 
motsvarande webbapplikation till arbetsgivaren och IT-tjänsteföretag men projektet har hittills p.g.a. 
ekonomiska hinder inte kunnat förverkligas. Därför kontaktade han Örebro universitet, Akademin för 
naturvetenskap och teknik, vilket resulterade i detta examensarbete.   
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1.2 Problembeskrivning 
Problemet med dagens registrering är: 

1. För närvarande är det svenska kvalitetsregistret för epikutantestning (The Swedish Patch Test 
Register) lagrat i en enkel Microsoft Access-databas lokalt på en dator vid hudkliniken på 
Universitetssjukhuset Örebro vilket inte motsvarar aktuella mål som regeringen och Sveriges 
Kommuner och Landsting har enats om gällande säkerhet, tillgänglighet mm [2]. Bara 
huvudadministratören professor Magnus Lindberg har för närvarande fri tillgång till 
databasen. 

2. Dokumentationen på pappersformuläret är inte entydig eftersom många läkare inte följer 
svarsalternativen i mallen utan skriver egna anteckningar. I databasen skall dock enbart de 
fördefinierade svaren finnas. 

3. Avslutade tester matas in centralt i databasen vilket är mycket arbetsintensivt och 
tidskrävande för administratören.  

 

1.3 Syfte och mål 

Enligt uppdragsgivaren är främsta målet att skapa en ny databas, där resultaten från alla 
epikutantester i landet kan sparas på en central server.  Databasen skall användas dels för utveckling 
av testverksamheten och dels som en epidemiologisk övervakning vad gäller kontaktallergier. 
Informationen måste lagras så att den kan användas för statistik och forskningsmässigt syfte. 
Databasen måste omfatta flera tabeller med information om klinik, patient, testresultat, testämnen, 
standardserie mm. 
Det andra målet med examensarbetet är att utveckla en webbapplikation för inmatning av 
epikutantestresultat, som skall kunna användas på flera kliniker i Sverige. Varje klinik skall kunna 
registrera tester och ge behörighet till nya användare på den egna kliniken. Registreringen av nya 
kliniker, nya ämnen och standardserier skall skötas av en huvudadministratör på 
Universitetssjukhuset i Örebro (f.n. professor M. Lindberg). Webbsidan skall likna pappersformuläret 
som används i det dagliga arbetet [Appendix A.2]. Inmatningen av testresultat måste vara så enkelt 
som möjligt för användaren. Ur kvalitetssäkringssynpunkt är det önskvärt att standardisera 
inmatningen av testreaktion och läkarens bedömning. 
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2 Metoder och verktyg 
 
Örebro Läns LandstingsIT som tänker driftsätta systemet föreslog två alternativa utvecklingsmiljöer: 
Eclipse och programmeringsspråk Java eller Microsoft Visual Studio 2008 och programmeringsspråk 
C# med ramverket ASP.NET 3.5. Valet mellan de två möjliga utvecklingsmiljöerna föll på MS Visual 
Studio 2008 och programmeringsspråket C# med ramverket ASP.NET p.g.a. större erfarenhet, en 
grundförutsättning för att skapa en användbar produkt. 
I landstingets driftsmiljö används ASP.NET-applikationer tillsammans med Microsoft SQL Server 2008. 
Dock saknades en licens för  denna programvara. Därför utvecklades examensarbetet på MySQL 
Server 5.1 som fungerar med öppen källkod och ger LandstingsIT möjligheten att konvertera 
projektet till Microsoft SQL Server 2008. Önskemålet att använda MySQL Server kom ifrån 
LandstingsIT, eftersom den är snarlik Microsofts alternativ [3].  
För att kunna koppla en MySQL-databas till en ASP.NET-applikation har MySQL:s  .NET connector tool 
6.2.2 använts. Detta verktyg ger tillgång till resurser (klasser) som kan användas för att ansluta till en 
MySQL-databas [4]. 
MySQL Administrator 1.2.17 är ett grafiskt verktyg som utnyttjades för att på ett enkelt sätt skapa 
tabellerna och testa de olika SQL-frågorna mot databasen.  
Programmet Microsoft Internet Information Services 7 (IIS 7) gjorde det möjligt att provköra 
webbapplikationen i en verklighetsnära miljö. Fördelen med IIS 7 är att programmet är kompatibelt 
med både Microsofts serveroperativsystem och Windows Vista respektive Windows 7 
operativsystem.   Webbapplikationen utvecklades på bärbara datorer med sistnämnda 
operativsystemen. 
Med programmet Microsoft Visio 2007 skapades ER-diagram och tabelldiagram. Programmet 
Microsoft Paint i Windows 7 var ett värdefullt komplement för designen av användargränssnittet för 
webbapplikationen.  
Webbapplikationen och databasen utvecklades på två bärbara datorer med operativsystemet 
Windows Vista (32-bit) och Windows 7 (64-bit).  Under utvecklingsfasen användes Mozilla Firefox 
version 3.6.3.som webbläsare. Applikationen har även testats på de vanligaste webbläsarna idag: 
Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome, Safari 4.0.5 och Opera 10.52. 
Doxygen 1.6.3 är ett dokumentationsgenereringsverktyg som skapar en samlad HTML-baserad 
dokumentation av källkoden. Dokumentationen ger en överblick över klasser, funktioner och 
variabler som finns i projektet. Detta underlättar för en utomstående att sätta sig in i applikationen.  
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3 Genomförande 

3.1 Databasen 

3.1.1 Design av databasen 
Databasens utformning bestämdes efter noggrann granskning av befintliga data och 
uppdragsgivarens önskemål om vilken information som skall lagras. För att underlätta framtida 
statistiska beräkningar skulle relevant data helst lagras som heltal (testresultat, bedömning, relevans, 
kön och ålder). Det skulle vara enkelt att ta fram information från databasen. Första design gjordes 
på papper som överfördes till ett ER-diagram (Entity-Relationship model) [Appendix A.3] ritat i 
Microsoft Visio 2007. Under projektets gång uppdaterades ER-diagrammet flera gånger, allt eftersom 
det behövdes nya tabeller. ER-diagrammet har sedan översatts i Microsoft Visio 2007 till ett 
tabelldiagram [Appendix A.4] [5].  

 
                                    Figur 2: Entiteterna Användare och Session  
 

Ett exempel på arbetet med att skapa ER-diagrammet beskrivs med hjälp av Figur 1. Eftersom 
tillgången till databasen skulle vara begränsad behövdes en entitet ”Användare”.  I nästa steg 
övervägdes vilka attribut en ”Användare” ska ha. Slutsatsen blev att varje användare skulle ha ett 
unikt ID och ett unikt användarnamn som i kombination med lösenordet ger en ”Användare” tillgång 
till applikationen. För att kunna ge olika ”Användare” olika rättigheter infördes attributet behörighet. 
Entiteten ”Session” infördes för att i webbapplikationen kunna kontrollera om en sida får visas för 
den som begär den. Vid inloggning skall en Cookie skickas till webbläsaren, innehållandes en sträng 
av tecken, samma sträng läggs i attributet Cookie. När en sida begärs skall webbapplikationen begära 
denna Cookie och kontrollera om innehållet kan återfinnas i entiteten ”Session”. Om så är fallet kan 
via sambandet ”har” mellan ”Session” och ”Användare” behörigheten läsas ut.  
Detta är ett vanligt förfarande att hantera sessioner på, dock finns två potentiella säkerhetsrisker. 
Första risken är att en angripare kan lyssna på trafiken mellan serven och en användare. På detta sätt 
kan angriparen läsa ut cookien  och få tillgång till sidan. Detta har förhindrats genom att använda SSL, 
där all information inklusive cookien krypteras. Den andra möjliga säkerhetsrisken är att angriparen 
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kan gissa hur cookien ser ut. Det kan försvåras genom att skapa en längre slumpmässig sträng (idag 
20 tecken) och gärna med fler tecken än bara bokstäver [6].  
På liknande sätt har hela arbetet med att komma fram till det aktuella ER-diagrammet gått till.   

3.1.2 Implementation av databasen 
Utgångspunkten för databasen var ER-diagrammet [Appendix A.3] och tabelldiagrammet [Appendix 
A.4]. Databasen skapades i MySQL 5.1 utan att utnyttja specialfunktioner eller procedurer, eftersom 
uppdragsgivaren önskar att överföra databasdesignen till Microsoft SQL Server 2008. Användning av 
specialkommandon kan fördröja porteringen från MySQL [7]. 
Under databasens utvecklingsfas har olika frågeställningar dykt upp, exempelvis om det skall vara 
möjligt att följa ett ämne över en längre tid. Frågorna besvarades av uppdragsgivaren via mejl och 
databasen utformades därefter. Den preliminära versionen av tabellerna presenterades i ett möte 
med handledaren från universitetet, universitetsadjunkt Thomas Padron-McCarthy, och från 
sjukhuset, professor Magnus Lindberg. Efter detta möte anpassades tabellerna enligt önskemål och 
resulterade i följande design: 
Databasen har en N:M-sambandstyp (många till många-samband) som översätts till en egen tabell. 
Figur 3 visar förhållandet mellan entiteterna ”Ämne” och ”Standardserie”.  

 
          Figur 3: N:M-sambandstyp 

 
Tabellen ”Tillhör” motsvarar översättningen av N:M (många till många-samband) som betyder att en 
standardseriekan  innehålla flera ämnen och att ett ämne kan ingå i flera standardserier. Kolumnerna 
”Ämne_ID” och ”Standardserie_ID“ är främmande nycklar (foreign keys). Tillsammans är de 
primärnycklar (primary key). Båda pekar på ”ID”-kolumnen i respektive tabell [8]. 
”Ämne”-tabellen innehåller en kolumn ”ID” som är primärnyckel. Denna är ett heltal (integer) som 
automatiskt räknas upp. Dessutom finns kolumner för ”Namn”, ”Koncentration” och ”Vehikel”. 
Vehikel är en bärare av ett testämne och påverkar inte testresultatet. 
Tabellen ”Standardserie” innehåller bara kolumnen ”ID” som är primärnyckel, samt ”Startdatum” och 
”Slutdatum”. Startas en ny standardserie uppdateras automatiskt kolumnen ”Slutdatum” för den 
gamla serien.  Endast den sist startade standardserien får ha värdet ”Null” i kolumnen ”Slutdatum”. 
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Andra vanliga sambandstyper i databasen är N:1 (många till ett-samband) som ger en kolumn i 
många-tabellen. Denna sambandstyp innebär här att en klinik kan ha många användare, och en 
användare tillhör en klinik (Figur 4). När detta översätts till tabeller blir ”Klinik_ID” en kolumn i 
tabellen ”Användare” som uppfyller sambandet ”Tillhör” mellan entiteterna ”Klinik” och 
”Användare”. På liknande sätt översätts sambandstyp ”Har” till kolumnen ”Användarnamn” i tabellen 
”Session”. 

 
Figur 4: N:1-sambandstyp 
 

Kolumnen ”ID” i tabellen ”Användare” är ett automatiskt uppräknat heltal som är primärnyckel. 
Vidare finns kolumnerna ”Lösenord”, ”Behörighet” och ”Klinik_ID”. Den sistnämnda är en 
främmande nyckel till kolumn ”ID” i tabellen ”Klinik”. Lösenordet sparas i tabellen hashade med SHA-
1 [9] [10], vilket innebär att lösenordet inte sparas i klartext och skall göra det svårare att återskapa 
lösenordet. Risken med att spara lösenord i klartext är att om någon gör intrång i databasen är alla 
lösenord kända och kan användas för missbruk. En möjlighet för att skydda lösenord är att använda 
sig av kryptering dock finns risken att angriparen får tag i krypteringsnyckeln och då uppstår samma 
problem som ovan. Den idag säkraste metoden är att använda envägs hashfunktioner t. ex SHA-1 
[11]. 
Tabellen ”Klinik” har fyra kolumner. Kolumnen ”ID” är ett automatiskt uppräknat heltal som är 
primärnyckel. Dessutom finns kolumnerna ”Namn”, ”Default Testsystem” och ”Adress”. Adressen får 
saknas, det vill säga har inte integritetsvillkoret ”not null”. 
”Session” är en tabell med en kolumn ”ID” som är ett automatiskt uppräknat heltal och primär 
nyckel. Kolumn ”Användarnamn” är en främmande nyckel som pekar på ”Användarnamn” i tabellen 
”Användare”. ”Cookie” är en kolumn där en slumpmässigt generad teckensträng lagras, genereringen 
sker varje gång en användare loggar in. ”Cookie”-strängen och användarnamnet sparas i tabellen när 
inloggningen lyckas. 
I tabellen ”Test” lagras registrerade tester. Varje test får ett ”ID”, ett automatiskt uppräknat heltal, 
som primärnyckel. Sedan finns kolumnerna ”Standardserie_ID”, ”Användare_ID” och ”Klinik_ID” som 
är främmande nycklar och pekar på ”ID”-kolumnen i respektive tabell. Kolumnerna ”Ålder” och 
”Man” infördes efter uppdragsgivarens önskemål för att underlätta planerade statistiska 
beräkningar. Kolumnen ”Man” är en boolean, i tabellen lagras en nolla (false) för en kvinna och en 
etta (true) för en man. Informationen om ålder och kön hämtas automatiskt från personnummer. 
Data för kolumn ”Testsystem” laddas från tabellen ”Klinik” där varje klinik har ett 
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standardtestsystem. Det förvalda standardtestsystemet kan ändras manuellt. Kolumnerna 
”Testdatum”, ”Avläsningsdatum1” och ”Avläsningsdatum2“ är av datatypen date och kräver 
inmatning på formatet: ”ÅÅÅÅMMDD”. Den sista kolumnen ”Kommentarer” tillåter användaren att 
vid behov skriva in max. 500 tecken. 
I tabellen ”Reaktion” finns två kolumner, ”Test_ID” som pekar på ”ID” i tabellen ”Test”, och 
”Ämne_ID” som pekar på ”ID” i tabellen ”Ämne”. Båda är främmande nycklar. Primärnyckel är ett 
automatiskt uppräknat heltal i kolumnen ”ID”. Dessutom innehåller tabellen ”Reaktion” kolumnerna 
”Testreaktion1”, ”Testreaktion2”, ”Bedömning” och ”Relevans”.  

3.2 Webbapplikationen 
Applikationen är av typen ASP.NET Web Site med ramverket ASP.NET 3.5 och utvecklades i Microsoft 
Visual Studio 2008. 

3.2.1 Design av användargränssnitt 
Örebro Läns Landstings Webbplats tjänade som inspirationskälla för design av projektets 
användargränssnitt eftersom uppdragsgivaren är anställd som läkare på Universitetssjukhuset 
Örebro.  
 

 
Figur 5: Örebro Läns Landstings webbplats 
 

Liksom webbplatsen innehåller webbapplikationen för epikutandatabasen en menyrad. En mörkblå 
rad överst i applikationen visar inloggningsnamn och -status. Under menyraden finns den utvalda 
innehållssidan. Utgående från Örebro Läns Landstings webbplats valdes en ljusblå bakgrundsfärg för 
innehållssidorna [12].  
Ett exempel på tillvägagångssätt är följande: RGB värdet för färgen togs fram med hjälp av en 
screenshot som klistrades in i programmet Microsoft Paint. Med verktygen ”Color picker” och ”Edit 
colors” bestämdes färgens RGB värden (red: 209, green: 233, blue: 243). Efter omräkning till ett 
hexadecimalt värde kunde färgen läggas i .css filen på följande sätt background-color:#D1E9F2;.  
 
Den översta mörkblåa raden är en kontrastrik avgränsning mot den röda menyraden. Den röda 
färgen har återanvänts som rubrikfärg. Logotypen i vänster hörn skall anses som ett exempel, 
eftersom det inte är säkert att Örebro Läns Landstings logotyp kommer att återfinnas där när 
applikationen driftsätts. För att dela upp stora sidor och gruppera komponenter som hör ihop har 
den blåa bakgrundsfärgen på innehållssidorna avbrutits med en vit rad. I webbapplikation används 
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LinkButton, markerade i röd färg (t.ex. ”ändra datum”, ”Personnummer”), Button, DropDownList och 
TextBoxes för inmatning. 
På sidan ”Registrera nytt test” designades användargränssnittet efter pappersformuläret som läkarna 
använder i det dagliga arbetet [Appendix A.2]. Detta skall underlätta för användaren att snabbt 
komma igång med webbapplikationen. För att öka läsbarheten har varannan rad i tabellen fått en 
ljusblå bakgrundsfärg. 
 

 
Figur 6: Registrera nytt test 

 
Även designen av sidan ”Ny standardserie” är efterliknad pappersformuläret.  
 

  
Figur 7: Registrera ny standardserie 

 
LoginErrorMessagePage.aspx med meddelandet ”Åtkomst nekad” kommer upp om användaren 
försöker att få tillgång till en sida som han/hon saknar behörighet till. Sidans design motsvarar de 
övriga webbsidornas. Dock innehåller den bara en länk som leder tillbaka till ”Start”-sidan.  
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Figur 8: LoginErrorMessagePage.aspx 

 
Sidan ”Hjälp” har ingen direkt funktionalitet. Den innehåller rubriker och texten förklarar på ett 
enkelt sätt applikationen som ett komplement till användarmanualen [Appendix A.5].  
Sidorna ”Start”, ”Registera användare”, ”Redigera användare”, ”Registrera klinik” och ”Nytt Ämne” 
har det gemensamt att de består av textrutor, rullgardinsmenyer och knappar.  Ett exempel visas 
nedan. 
 

 
Figur 9: Registrera användare 

3.2.2 Implementation av användargränssnitt 
XHTML 1.0 är en variant av HTML som används i ASP.NET för att skapa designen av webbsidorna. 
Med XHTML kan ASP.NET-objekt som inte ingår i HTML-standarden infogas på webbsidorna. Precis 
som i vanlig HTML-programmering finns möjligheten att använda sig av en CSS-fil. En CSS-fil 
innehåller färger och andra grafiska attribut och underlättar förändringar som påverkar alla sidor i 
webbapplikationen [13][14]. Huvudet bestående av Örebro Läns Landstings logga, 
inloggningsstatusraden och menyraden är implementerad som en Master Page och ligger till grund 
för innehållssidorna. Detta förfarande tillåter framtida förändringar av menyns utseende och innehåll 
med genomslag över hela applikationen [15]. I de tre stödklasserna Berakningar.cs, Date.cs och 
EpikutanDatabaseConnection.cs lagras funktionalitet som flera applikationssidor behöver tillgång till. 

3.2.3 Inloggning 
Start (Login.aspx, Login.aspx.cs) 
Inloggningsfunktionalitet krävdes för att begränsa åtkomsten till webbplatsen för obehöriga. 
Användaruppgifter (användarnamn, lösenord) och deras rättigheter (behörighetsgrad) sparas i 
databasen (se 3.1.2). 
Filerna Login.aspx och Login.aspx.cs hanterar inloggningen på ”Start” sidan med hjälp av ASP.NET-
komponenten Login. Två textfält (TextBox) kräver inmatning av användarnamn respektive lösenord. 
Inloggning sker med knappen (Button) ”Logga in” eller tangenten ”Enter”. Inbyggd är en metod som 
heter authenticate där antingen en inloggning kan ske med hjälp av Windows användarkonton, eller 
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där programmeraren kan skriva en egen autentisering. Eftersom användarinformationen sparas i 
databasen implementerades en funktion för att kontrollera användarens behörighet. Koden 
kontrollerar om användarnamnet och lösenordet är registrerade i databasen. Sedan skapas en 
sessionscookie genom att anropa funktionen RandomString() med ett heltal som argument.  
 
Anropet RandomString(20) returnerar en slumpmässig sträng av 20 bokstäver [16][17]. Cookien och 
användarnamnet sparas i tabellen ”Session” i databasen. Den returnerade sessionscookien skickas till 
användarens webbläsare och sidan ”Registrera nytt test” öppnas [18] [19].  
En godkänd inloggning visas genom att användarnamn och tillhörande klinik syns i den översta 
mörkblåa raden på Master Page. Texten skrivs till textfältet i funtionerna ”Page_Load” som finns i alla 
.aspx.cs-filerna. För att åstadkomma detta krävdes följande tillägg i .aspx-filerna [20]: 
 

<%@ MasterType VirtualPath="~/Epikutan.master" %> 

 

Dessutom ändras texten på knappen ”LinkButtonLogout” till ”Logga ut”. Aktivering av 
”LinkButtonLogout” raderar hela raden med motsvarande sessioncookie från tabellen ”Session” i 
databasen. 
Dessutom frågar sidorna ”Registrera användare”, ”Redigera användare”, ”Registrera klinik”, ”Ny 
standardserie” och ”Nytt ämne” användarens webbläsare efter en cookie när de skall öppnas. Utan 
cookie nekas tillträde. Finns cookien kontrolleras i tabellen ”Session”, vilken användare cookien är 
kopplad till och i tabellen ”Användare” användarens behörighet. Med rätt behörighet kommer sidan 
att laddas, utan rätt behörighet nekas tillträde och användaren omdirigeras till 
”LoginErrorMessagePage.aspx” (se 3.2.1): 
 

 Response.Redirect("~/LoginErrorMessagePage.aspx", true); 
 

 
Figur 10: Redigera användarbehörighet 

 
Bilden ovan visar vilken behörighet krävs för att öppna olika sidor. Behörighet 0 motsvarar ”Ingen 
behörighet” och ges när till exempel en anställd slutar. Eftersom alla tester är kopplade till en 
användare kan användare inte tas bort ifrån databasen. Behörighet 1 motsvarar ”Användare” som 
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ges till personer som endast skall registrera tester. Behörighet 2 motsvarar ”Begränsad 
administratör” som får hantera användarkonton. Denna rättighet är tänkt för en ansvarig på varje 
klinik. Behörighet 3 motsvarar ”Huvudadministratör” (f.n. professor Magnus Lindberg, Örebro) som 
har tillgång till alla sidor. 

3.2.4 Inmatning av test 
Registrera nytt test (Registrera.aspx, Registrera.aspx.cs) 
Koden bakom sidan ”Registrera nytt test” är mest omfattande. En stor del utgörs av 
kontrollfunktioner. Dessutom fyller flera funktioner de olika objekten på sidan med data.   
Bilden nedan visar ett utklipp av innehållssidan ”Registrera nytt test”. När sidan laddas fylls alla rader 
och kolumner i tabellen. Informationen för kolumnerna ”Ämne”, ”Konc %” och ”Vehikel” hämtas från 
databasen genom att välja den standardserie som tillhör dagens datum. I varje rad innehåller 
kolumnerna ”Testreaktion I”, ”Testreaktion II”, ”Bedömning” och ”Relevans” var sin DropDownList.  
 

 
Figur 11: Valmöjlighet för Testreaktion  

 
Varje komponent fylls när sidan laddas med hjälp av strängar. För ”Testreaktion I” och ”Testreaktion 
II” används samma sträng.  
På detta sätt standardiseras och kvalitetssäkras inmatningen av testreaktioner, bedömning och 
relevans. De förkortningar som finns i strängarna motsvarar de som finns på pappersformuläret som 
skall  användas av läkarna [Appendix A.2].  
 

 
Figur 12: Kalenderkomponent 

 
Kalenderkomponenten i ASP.NET säkerställer att datumformatet anges korrekt. Aktiveras LinkButton 
”ändra datum” poppar en kalender upp. Det utvalda datumet överförs direkt till respektive textbox. 
När testdatumet har valts uppdateras datum för avläsning 1 och 2 automatiskt till testdatum plus 
fem dagar. Detta underlättar för användaren att snabbt hitta rätt avläsningsdatum utan att behöva 
bläddra i kalendern. Dessutom kontrolleras vilken standardserie som matchar det utvalda 
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testdatumet. Tillhör testdatumet en äldre standardserie hämtas respektive ämnen, koncentration 
och vehikel från databasen och tabellen uppdateras automatiskt. 
En klick på LinkButton ”Personnummer” markerar texten ”ÅÅÅÅMMDDXXXX” i textfältet. 
Användaren måste fylla i personnumret i korrekt form. Inmatningen kan avslutas genom att trycka på 
knappen ”Uppdatera” eller tangenten ”Enter”. Knappen ”Uppdatera” innehåller ingen intelligens. 
När sidan laddas om kontrollerar ett reguljärt uttryck (Regular Expression) om personnumret består 
av 12 siffror och om de första två årssiffrorna, månaderna och dagarna har angetts korrekt [21]. 
 
private static Regex ID = new Regex(@"^[1-2]{1}[0,9]{1}[0-9]{2}[0-1]{1}[0- 

 9]{1}[0-3]{1}[0-9]{1}[0-9]{4}$"); 

 

Funktionen ”calculateAge()” i klassen ”Berakningar” returnerar skillnaden mellan två datumsträngar i 
antal år. ”calculateAge()” anrops för att testa om personen är yngre än testdatumet. Är resultatet 
negativt accepteras inte personnumret och felmeddelandet ”ogiltigt” visas i textfältet. Om 
personnumret är godkänt anrops funktion ”Gender” i klassen ”Berakningar” för att bestämma 
testpersonens kön. Resultatet från de två funktionerna visas på webbsidan i form av heltal för ålder 
och man/kvinna för kön i respektive textfält. Samtidig sparas informationen som heltal i globala 
variabler ”alderAr” och ”man” (0 eller 1). 
Varje klinik har ett standard testsystem som hämtas från databasen och är förvald i DropDownList 
”Testsystem”.  Förvalet sker vid den första laddningen av sidan ”Registrera nytt test”. När 
användaren trycker knappen ”Registrera testet” anrops funktion ”ButtonRegistrera_Click” och en 
rad tester genomförs: 
Funktionen ”calculateDays()” i klassen ”Berakningar” anrops för att kontrollera om testdatum och de 
två avläsningsdatumen ligger minst en dag efter varandra i tiden. ”calculateDays()” returnerar 
skillnaden mellan två datumsträngar i antal dagar.  
Personnumret hämtas från textfältet och samma tester utförs som tidigare nämnts i samband med 
att sidan laddas om.  Personnumret sparas i en global variabel ”personnummer” som sträng. 
För varje rad i tabellen kontrolleras om DropDonwList för ”Testreaktion I” eller ”Testreaktion II” har 
förändrats. Kontrollen genomförs i funktionen ”storeTestReaction”. Vid förändring översätts värdet 
från DropDownList till siffror och sparas sedan i databasen. Med hjälp av funktionen 
translateTestReactions() omvandlas värdena i ”Testreaktion I” och ”Testreaktion II” till heltal enligt 
Tabell 1: 
 

DropDownList Testreaktion Kod i databasen 

- negativ reaktion 0 

+? erytem-tveksam positiv reaktion 4 

+ erytem-svag positiv reaktion 1 

++ erytem-stark positiv reaktion 2 

+++ bullae-mycket stark reaktion 3 

IR toxisk reaktion 5 

NT not tested 9 

  Tabell 1: Testreaktion översättning 
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Tabell 2 visar översättningen av ”Bedömning”: 
 

DropDownList Bedömning Kod i databasen 

ingen ingen 0 

A allergisk 1 

IA icke allergisk 2 

T tveksam 3 

                      Tabell 2: Bedömning översättning 

 
Tabell 3 visar översättningen av ”Relevans”: 
 

DropDownList Relevans Kod i databasen 

ingen ingen 0 

AR absolut relevant 1 

TR tveksamt relevant 2 

ER ej relevant 3 

                 Tabell 3: Relevans översättning 

 
Rutan ”Plats för kommentarer” tillåter anmärkningar i fritext som lagras i tabellen ”Test” i databasen.  
När inmatningen är kontrollerad och accepterad skickas informationen som tillhör tabellen ”Test” 
direkt till databasen. Registrering av testresultaten sker via funktionen ”storeTestReactions()”. 
Därifrån skickas informationen till tabellen ”Reaktion” i databasen.   

3.2.5 Användarhantering 
Användarhanteringen omfattar de tre sidorna ”Registrera användare”, ”Redigera användare” och 
”Registrera klinik”.  

3.2.5.1 Registrera användare (Anvandare.aspx, Anvandare.aspx.cs)  
Sidan ”Registrera användare” kontrollerar om den inloggade användaren har behörigheten 2 eller 3. 
Behörighet 3 ger fullständiga rättigheter. Vid behörighet 2 begränsas dock registrering av nya 
användare till den egna kliniken och tilldelning av behörighetsgraderna 0, 1 och 2 (se 3.2.3). 
Funktionen bakom knappen ”Registrera användare” kontrollerar att användarnamnet är unikt och att 
lösenordet består av minst 8 tecken innan de nya användaruppgifterna skickas till databasen.  

3.2.5.2 Redigera användare (RedigeraAnvandare.aspx, RedigeraAnvandare.aspx.cs)  
Även sidan ”Redigera användare” kontrollerar om den inloggade användaren har behörigheten 2 
eller 3. Behörighet 3 ger fullständiga rättigheter. Vid behörighet 2 begränsas dock redigeringen av 
andra användare till den egna kliniken och behörighetsgraderna 0, 1 och 2 (se 3.2.3). Alla användare 
med samma och lägre behörighet visas automatiskt i DropDownListan. För den utvalda användaren 
aktualiserar knappen ”Hämta användarinfo” textfälten ”Klinik” och ”Nuvarande behörighet”. En 
inloggad användare kan endast ge samma eller lägre behörighet än den egna till andra användare. 
För att redigera behörigheten hos markerad användare används knappen ”Uppdatera behörighet”. 

3.2.5.3 Registrera klinik (Klinik.aspx, Klinik.aspx.cs) 
Sidan ”Registera klinik” är bara tillgänglig för ”Huvudadministratören” med behörighet 3. Här skapas 
två poster, klinik och användare, som läggs in i databasen. Med knappen ”Registrera klinik” 
kontrolleras att användarnamnet och kliniknamnet är unika samt att lösenordet består av minst 8 
tecken. 
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3.2.6 Hantering av standardserie 

3.2.6.1 Ny standardserie (Standardserie.aspx, Standardserie.aspx.cs) 
 

 
Figur 13: Registrera ny standardserie 
 

När sidan ”Ny standardserie” laddas fylls kolumnerna Ämne, Konc % och Vehikel med uppgifterna 
från den aktuella standardserien. Varje DropDownList i den högra kolumnen ”Välj Ämne du vill ändra 
till” fylls med alla ämnen som är registrerade i databasen.  
Startdatumet väljs med hjälp av kalenderkomponenten (se 3.2.4). När användaren trycker på 
knappen ”Registrera den nya standardserien” kontrolleras att startdatumet för den nya 
standardserien är tidigast idag. Det går inte att skapa en ny standardserie som börjar före dagens 
datum. Varje DropDownList kontrolleras för eventuella ändringar och en ny standardserie skapas. 
Gamla ämnen byts ut mot nya ämnen, om inget valts i en DropDownList behåller det gamla ämnet 
platsen. Samtidigt avslutas den gamla standardserien med dagen före startdatumet för den nya 
standardserien. Huvudadministratören har möjlighet att skapa en ny standardserie i god tid. Tester 
enligt den gamla standardserien kan fortfarande registeras, det hanteras av ”Registera nytt test” (se 
3.2.4). 

3.6.6.2 Nytt ämne (NyttAmne.aspx, NyttAmne.aspx.cs) 
”Nytt ämne” är en av de enklare sidorna i applikationen. Användaren anger ämne, koncentration och 
vehikel. När användaren skriver i textfält för koncentration övervakar följande reguljära uttryck i en 
ASP.NET-komponent (RegularExpressionValidator) om koncentrationen är korrekt ifylld: 
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ValidationExpression="^\d{1,3}(\.\d+)?$"  

 

För den sista kontrollen fungerar ASP.NET-komponenten inte. Eftersom felmeddelandet från denna 
komponent försvinner när sidan laddas om behövdes ett ytterligare test som kan anropas för att visa 
ett felmeddelande för användaren. Vid klick på knappen ”Lägg till nytt ämne” kontrolleras att alla 
textfält är ifyllda och att koncentrationen har angetts som ett heltal eller decimaltal med punkt som 
skiljetecken. Sistnämnda inspektion åstadkoms med hjälp av följande reguljära uttryck (Regular 
Expressions) och motsvarar testet som nämndes ovan [21] [22]:  
 

Regex koncentrationcheck = new Regex(@"^\d{1,3}(\.\d*)?$"); 

 
Om kontrollen går bra registreras ämnet i databasen, annars visas följande felmeddelande: ”Du har 
inte fyllt i alla rutor på rätt sätt!”. På grund av de få fel som kan uppstå, att koncentrationen angetts 
felaktigt eller att de andra två rutorna inte är ifyllda, hålls felmeddelandet allmänt. 

3.3 Driftsättning IIS 7 
När webbapplikationen var färdigutvecklad och fungerade bra i utvecklingsmiljön återstod det 
slutgiltiga testet att provköra den under Microsoft Internet Information Services 7 (IIS 7). De två 
datorerna med operativsystem Microsoft Windows Vista respektive Windows 7 användes.  Rollerna 
klient och server byttes under testningen mellan dessa två datorer. Operativsystemet på datorerna 
är engelska, men den lokala språkinställningen svenska på Vista maskinen och tyska på Windows 7 
datorn. 
Första försöket att starta webbservern resulterade i felet ”HTTP Error 500.19” på båda datorerna 
[23]. Problemet löstes med att aktivera IIS 7 med hjälp av Microsoft Web Platform Installer 2.0 [24]. 
Därefter fungerade applikationen felfritt på datorn med Windows Vista och lokala inställningar för 
Sverige, dock gick det inte att öppna sidan ”Registrera nytt test” på datorn med lokala inställningar 
för Tyskland. Istället kom följande felmeddelande upp på skärmen: 
 

 
Figur 14: Felmeddelande från IIS 7 
 

Problemet uppstod vid anrop av funktioner som hanterade datumsträngar. Datumformatet i servern 
på datorn med de tyska inställningarna (DD-MM-ÅÅÅÅ) motsvarade inte datumformatet som 
webbapplikationen krävde (ÅÅÅÅ-MM-DD). De funktioner i applikationen som hanterar 
datumsträngar förutsätter att datumet är skrivet i format ”ÅÅÅÅ-MM-DD”, avvikelser leder till att 
applikationen kraschar. Under utvecklingen fanns samma problem, som kunde åtgärdas genom att 
ändra dessa lokala inställningar. IIS däremot använder sig uppenbarligen av de inställningar som 
sattes in i registret när datorn först installerades, inställningar som inte är enkla att ändra. Problemet 
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med webbapplikationen löstes genom att lägga till Culture="sv-SE" i huvudet på alla .aspx-filer 
[25]. På det sättet säkerställs att svenskt datumformat alltid används i applikationen, oavsett vilka 
nationella inställningar servern har.  
För kryptering med hjälp av https, en krypterad variant av http-protokollet, användes ett 
självsignerat SSL-certifikat [26]. I den slutliga lösningen kommer LandstingsIT att använda sig av VPN-
tunnlar till de olika klinikerna, vilket i kombination med https-protokollet anses vara en tillräcklig 
säkerhetsnivå. Nämnda VPN-tunnlar används redan idag för kommunikationen mellan olika kliniker i 
Sverige och databaser som drivs av LandstingsIT Örebro [3].  
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4 Resultat 
 
I enlighet med uppdragsbeskrivningen som finns ovan [1.3] har en databas byggts. En 
webbapplikation som använder sig av databasen har skapats. Båda delar har testats och fungerar 
bra. Efter den anpassning (byte av databasserver) som uppdragsgivaren är medveten om kan 
projektet användas av denne. Den följande dokumentationen: ER-diagram, tabelldiagram, 
kommenterad källkod och en användarmanual gör det enkelt att komma igång med applikationen 
och att modifiera detta om det behövs.
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5 Diskussion 
 
Databas med tillhörande webbapplikation är ett steg närmare kraven på ett nationellt 
kvalitetsregister som även gäller för det svenska kvalitetsregistret för epikutantestning (The Swedish 
Patch Test Register). Nationella Kvalitetsregister är ett kunskapssystem som används för löpande 
lärande, förbättring, ledning och styrning av vård- och omsorgsverksamhet. Beslutsgruppen för 
Nationella Kvalitetsregister bestående av representanter för sjukvårdshuvudmännen, Socialstyrelsen, 
Sveriges Kommuner och landsting, Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening har 
utformad och fastställd en vision att nationella kvalitetsregister skall utgöra en nödvändig 
komponent i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem samt grundpelarna för den kliniska forskningen 
[1]. En ytterligare förbättring med hänsyn till standardisering och kvalitetssäkring är integration av 
sidan ”Registrera nytt test” i digitala journalsystemet i enlighet med den Nationella IT-Strategin för 
vård och omsorg [2]. För att kunna åstadkomma detta krävs att koden ändras (t.ex. komplettering 
med funktioner som hanterar mellanlagring och uppdatering av inmatad data) och anpassas till 
motsvarande digitala patient-journalsystem. Integration i patientjournalen ger dessutom en 
ergonomisk och ekologisk vinst när hanteringen av epikutantesterna blir helt papperslös. 
Den skapade webbapplikationen testar och verifierar inte personnumret tillräckligt. Därmed är det 
fortfarande möjligt att skriva in ett ogiltigt personnummer. Detta gäller både datumformatet 
(teoretiskt kan en födelsedag 31:a februari användas) och de sista fyra siffrorna. En omfattande 
testfunktion för personnumret faller bort när sidan ”Registrera nytt test” integreras i en digital 
patientjournal där alla uppgifter gällande personens identitet inhämtas direkt från Skatteverket. 
Därför prioriterades ytterligare tester av personnumret inte. 
Webbapplikationen med underliggande databas öppnar möjlighet till att ge flera legitimerade 
personer tillgång till epikutandatabasen. Idag sker utbyte av informationen enbart via professor 
Magnus Lindberg på universitetssjukhuset Örebro. I framtiden kan relativt enkelt nuvarande 
webbapplikation modifieras så att flera personer, även på andra kliniker, kan få direkt tillgång till 
materialet i databasen. 
Programkoden använder inte konsekvent ett språk. Initialt var det tänkt att skriva programmet på 
svenska dvs. gällande val av variabel- och funktionsnamn.  Men för att undvika svenska omljud valdes 
istället lämpliga engelska uttryck på vissa ställen. För att förbättra läsbarheten bör en språklig 
översyn göras av koden. 
På sidan ”Nytt ämne” har två stycken reguljära uttryck använts som testar exakt samma sak. 
Rimligtvis borde det gå att optimera bort ett av dessa utan att förlora funktionalitet. Hur detta skulle 
kunna möjliggöras har på grund av tidsbrist inte kunnat utredas. 
Design av webbsidorna efterliknar Örebro Läns Landstings Webbsida [12]. Projektets uppbyggnad 
med en Master Page och .css-fil tillåter relativt enkelt att ändra utseendet av webbapplikation om så 
önskas. Detta gäller även namngivning av de olika sidorna. Ett litet ”skönhetsfel” är att sidan ”Start” i 
menyraden får rubriken ”Login”.  
Eftersom licens för Microsoft SQL Server saknades är webbapplikationen utvecklad och enbart testad 
på MySQL Server. För att integrera produkten i Örebro Läns LandstingsIT:s miljö krävs omskrivning av 
koden och ytterligare testkörningar i den nya miljön. I nuvarande skick fungerar webbapplikationen 
med alla vanliga webbläsare men det är inte möjligt att testa applikationen med alla tillgängliga 
webbläsare. 
Hjälpsidan är bara tänkt som ett komplement till användarmanualen som innehåller en utförlig 
beskrivning av handhavandet. Sidan ”Hjälp” har ingen funktionalitet med t.ex. avancerade länkade 
menyval där användaren med ett klick i innehållförteckningen direkt skickas till rätt stycke eller 
kapitel.  Dessutom kan hjälpsidan inte öppnas samtidigt med en annan innehållssida i webbläsaren.  
Frågan om ett lämpligt backup-system för databasen diskuterades i samband med mötet mellan 
handledarna och studenterna. Från handledaren vid Örebro universitet framkom under projektets 
gång en synpunkt på att även de bästa backup-system inte är perfekta. Någon slags enkel funktion 
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för att spara en säkerhetskopia (loggfil) för inmatade tester ansåg han därför vara lämplig. Tidsbrist 
gjorde dock att denna fråga inte löstes.  
Funktionaliteten av tangenten ”Enter” i webbapplikationen kan i speciella falla upplevas som 
irriterande. Används ”Enter” i samband med TextBoxar laddas sidan om och felmeddelande dyker 
upp om inmatningen på sidan inte är avslutad.  
Knappen ”Uppdatera” på sidan ”Registrera nytt test” innehåller ingen funktionalitet och kan 
egentligen tas bort, men har behållits för att ge användaren ett annat alternativ än att trycka på 
tangenten ”Enter”.  
Metoden för att spara lösenord kan göras säkrare genom att använda sig av så kallat salt. Problemet 
med den nuvarande metoden är att om någon gör intrång i databasen kan lösenord identifieras. Om 
hash-metoden är känd kan angriparen med hjälp av så kallade ”Rainbow-tabeller” snabbt få ut 
lösenord i klartext. Salt är ett antal tecken som läggs till lösenordet och dessa hashas 
tillsammans.Detta gör att en förgenererad Rainbow-tabell inte kan användas. Angriparen måste 
skapa en ny tabell detta tar tid under förutsättningen att angriparen inte får kännedom om saltet 
som har använts [27] [28].  
Frågan kan ställas om en ”Begränsad administratör” med behörighetsnivå 2 bara skall kunna skapa 
nya användare och redigera användare med lägre behörighet. För att huvudadministrarören inte 
skall tappa kontrollen över vilka användare som har behörighetsgrad 2. Om så skulle önskas är det 
enkelt att ändra i källkoden så att en ”Begränsad administratör” med behörighet 2 endast får hantera 
användare med behörighet 1.  
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A.1 Examensarbete ursprunglig uppgiftsbeskrivning 
 
Examensarbete databas  
 
Projekt: Kvalitetsregister för epikutantestning (utredning av kontaktallergi)  
Projektansvarig: Magnus Lindberg, professor, överläkare, Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.  
Bakgrund: Kontakteksem, främst handeksem, är vanligt i befolkningen. Eksem kan antingen vara 
irritativa eller allergiska. Vid utredning och behandling görs en allergitest, en s.k. epikutantest 
(”lapptest”), för att påvisa eventuell förekomst av allergi. Ämnen som framkallar kontaktallergi är 
små molekyler, främst metaller, konserveringsämnen och parfymämnen. Det finns idag drygt 3000 
kända allergen mer eller mindre vanligt förekommande. Vid epikutantestutredning används en del av 
dessa för testning.  
Som en bas i utredningen testas med svensk basserie (kallades tidigare svensk standardserie) som 
omfattar 30 olika allergen. Uppskattningsvis utförs mer än 4000 sådana bastester varje år i Sverige. 
Det finns flera olika moment i testningen som kan utvecklas, standardiseras och kvalitetssäkras.  För 
att arbeta med detta finns arbetsgrupper inom Svenska dermatologsällskapet. Från och med 2008 
har arbete med ett svenskt kvalitetsregister påbörjats.  
Det svenska kvalitetsregistret för epikutantestning (The Swedish Patch Test Register): Syftet är att 
samla in och sammanställa information från allergiutredningar med epikutantestning. Det första 
målet är att sammanställa data för den svenska basserien över tiden på årsbasis. Resultatet kan 
användas dels för utveckling av testverksamheten och dels som en epidemiologisk övervakning vad 
gäller kontaktallergier.  
Syfte med examensarbetet: Att utveckla en databas för registrering av epikutantestresultat vid olika 
kliniker i Sverige. Databasen omfattar tabellerna och inmatningsprogram. Det ska utvecklas så att det 
kan användas fristående på en dator (en klinik) men också på sikt som ett webbaserat system. Data 
som ska registreras omfattar personuppgift, testdatum och datum för utvärdering av testen, 
testresultat och bedömning. System ska vara flexibelt så att val av testsubstanser kan varieras med 
tiden, deltagande kliniker kan varieras.  
Metodik: Lämplig databas för datatabeller och lämplig programvara för att utveckla program för 
inmatning, hantering av databasen och senare även rapportgenerering.  
Betydelse: Att utveckla metod för registrering av epikutantestresultat är av stor betydelse då en 
datbas med testresultat är till stor användning i forskning, kvalitetsuppföljning och 
utbildningsmässigt.  
Örebro 2009-11-28 
Magnus Lindberg  



 

A.2 Pappersformulär Standardserie Epicutantest 

 



 

A.3 ER-diagram 

 



 

A.4 Tabelldiagram 

 

 



Författare:  Bettina König Örebro  

 David Jakobsson 2010-05-17 
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Användarmanual - 

Kvalitetsregister för 

Epikutantest 

 

 

 

 

 

 

 

Webbplatsen och databasen har skapats av:  

Bettina König och David Jakobsson som ett examensarbete på 15hp Dataingenjörsprogrammet vid 
Akademin för Naturvetenskap och Teknik, Örebro Universitet, 701 82 Örebro, VT 2010 

bettinakonig@hotmail.com, davejakob@gmail.com 

på uppdrag av professor Magnus Lindberg, överläkare Hudkliniken Örebro Universitetssjukhus, 
magnus.lindberg@orebroll.se 
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Allmänt 

Användarmanualen beskriver hur Kvalitetsregistret för Epikutantest fungerar.  För att komma igång 

krävs ett giltigt användarnamn och lösenord. 

Det rekommenderas att skriva ut användarmanualen och har den tillgänglig ”bredvid tangentbordet” 

när webbapplikationen startas, eftersom sidan ”Hjälp” inte kan öppnas samtidigt med andra sidor. 
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Start - Login 

 

Kvalitetsregistret öppnas i webbläsaren med sidan ”Start”. Logga in med användarnamn och 

lösenord, klicka på knappen   Logga in     eller tryck tangenten ”Enter. Du kommer automatiskt till 

sidan där du kan registrera ett testresultat. 

Varje användare kan endast vara inloggad på en dator åt gången. Det är inte möjligt att byta lösenord 

eller användarnamn. Om du har glömt dina användaruppgifter kontakta huvudadministratören. 

Beroende på din behörighet ges tillgång till olika sidor.  

Behörigheten "Användare" ger tillgång till sidan ”Registrera nytt test”. 

Behörigheten "Begränsad administratör" ger dessutom tillgång till sidorna  ”Registrera användare” 

och ”Redigera användare”. 

Behörigheten "Huvudadministratör" ger tillgång till samtliga sidor. 

 

Observera: Kontakta administratören/huvudadministratören om du har glömt användarnamn 

och/eller lösenord! 
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Registrera nytt test 

Alla inloggade användare har tillgång till den här sidan. 

 

Sidan "Registrera nytt test" används för att lägga till Epikutantester i databasen. Kontrollfunktioner  

förhindrar att felaktiga uppgifter hamnar  i databasen.  

Genom ett klick på "ändra datum" öppnas en kalender.  Den  

svarta markeringen visar dagens datum. Månad byts med 

hjälp av pilarna i den blåa menyn.  

Datum väljs med vänster musknapp och placeras automatiskt 

 i rätt textfält. Datum kan inte ändras manuellt i textfälten.  

Börja med att ändra testdatumet eftersom avläsningsdatum 1 och 2 uppdateras efter valt testdatum. 

Sedan ändrar du avläsningsdatumen på samma sätt som testdatumet. 

Med ett klick på "Personnummer" markeras texten ”ÅÅÅÅMMDDXXXX” blå och kursorn hamnar 

automatiskt i textfältet och personnumret kan matas in direkt. Det går naturligtvis även bra att 

markera texten i rutan med muspekaren. 

För att kontrollera  personnumret tryck på knappen    Uppdatera       eller tangenten ”Enter”. 
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Är personnumret korrekt beräknas/bestäms automatiskt ålder/kön och skrivs in i "Ålder [år]:" och 

"Kön:" . 

Observera att personnumrets längd är 12 siffror utan bindestreck. 

Rullgardinen bredvid knappen ”Uppdatera” tillåter ändring av testsystemet. Standardinställning är 

det testsystem som den aktuella kliniken vanligtvis använder. 

 

 

Rullgardinsmenyerna i kolumnerna ”Testreaktion I”, ”Testreaktion II”, ”Bedömning” och ”Relevans” 

innehåller fördefinierade svar som kan väljas för varje ämne. Är testreaktionen negativ behöver inget 

väljas.   

Rutan ”Plats för kommentarer” kan fyllas med valfri text, det är dock inte obligatoriskt att skriva en 

kommentar. 

För att registera testet tryck på knappen   Registrera testet    längst ned på sidan. 

Texten "Testet har registrerats!" visas på sidan när inmatningen var korrekt och testet har lagts in i 

databasen. Det är nu möjligt att registera nästa test. 
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Registrera användare 

Tillgång till sidan har ”Huvudadministratör” och ”Begränsad administratör”. 

 

Varje ny användare måste ha ett unikt användarnamn. Är användarnamnet redan upptaget ges 

följande felmeddelande:  ”Användarnamnet finns redan, välj ett annat användarnamn!” 

Lösenordet måste bestå av minst 8 tecken annars visas felmeddelandet:   

”Lösenordet måste bestå av minst 8 tecken” 

Användare med behörighet ”Begränsad administratör” kan enbart tilldela behörigheter ”Ingen 

behörighet”, ”Användare” och ”Begränsad administratör” till nya användare. Möjligheten att välja 

klinik finns inte. Enbart ”Huvudadministratör” har tillgång till rullgardinen ”Klinik”.  

Registreringen avslutas med      Registrera användare    . 

 

Observera:  Kontakta huvudadministratören om du har glömt användarnamn och/eller lösenord! 
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Redigera användare 

Tillgång till sidan har ”Huvudadministratör” och ”Begränsad administratör”. 

 

Användare med behörighet ”Begränsad administratör” kan endast redigera användare som finns på 

den egna kliniken och kan inte bearbeta behörigheten/ ändra behörigheten till ”Huvudadminstratör”.  

Genom att klicka på       Hämta användarinfo     hämtas informationen om ”Klinik” och ”Nuvarande 

behörighet” från databasen.  

 

I rullgardinen ”Ny behörighet” väljs önskad behörighetsgrad och ändringen  

registreras med          Uppdatera behörighet   . 
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Registrera klinik 

Tillgång till sidan har ”Huvudadministratör”. 

 

Samtidigt som en ny klinik registreras måste också en användare skapas. Vill man senare tillägga flera 

användare till kliniken görs detta på sidan ”Registrera användare”.  Det är lämpligt att skapa en 

användare med minst behörighetsgrad ”Begränsad administratör” på varje klinik.  

Användarnamn och kliniknamn måste vara unika. Användarens lösenord ska bestå av minst 8 tecken. 

Klinikadress behöver inte anges. ”Standard Testsystem” är det testsystem som vanligtvis används på 

kliniken i fråga. Det valda testsystem sätts som standard på sidan ”Registrera nytt test”. 

Inmatningen avslutas med          Registrera klinik    . 
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Ny Standardserie  

Tillgång till sidan har ”Huvudadministratör”. 

 

 

Här skapas och startas en ny standardserie. Med hjälp av kalendern (se ”Registrera nytt test”) väljs 

startdatum. Programmet accepterar enbart dagens datum eller datum som ligger i framtiden. Den 

gamla serien avslutas automatiskt, slutdatum sätts en dag före startdatum. 

Ämnen ändras genom att klicka på pilen i rullgardinen. Det markerade ämnet läggs in i 

standardserien och byter plats med det gamla ämnet.  

Registreringen av den nya standardserien avslutas med en tryck på knappen 

     Registrera den nya standardserien   . 
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Nytt ämne 

Tillgång till sidan har ”Huvudadministratör”. 

 

 

Här uppdateras databasen med nya ämnen som senare används i standardserier. 

Fyll i de tre textfälten ”Ämne”, ”Koncentration” och ”Vehikel”. Koncentrationen ska anges som heltal 

eller decimaltal med punkt som skiljetecken. Eftersom vaselin är den vanligaste vehikeln är det ifyllt 

som standard, men kan ändras.  

Aktivera knappen    Lägg till nytt ämne       för att registrera ämnet i databasen. 
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Hjälp 

Sidan hjälp innehåller en kortfattad hjälptext  som motsvarar denna manual. 

 

 

 

 

 

 

 


