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SAMMANFATTNING 

I samband med uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna designas ett nytt 

sjukhusövergripande datalager för vitalparametrar, med arbetsnamnet T5, där insamlad 

data ska följa patienten genom hela sjukhusvistelsen. 

 

Inför upphandlingen av systemet behövs en genomgång av vilka standarder, regelverk samt 

riktlinjer som gäller vid framställning och drift av T5. Genom djupgående litteraturstudier 

och intervjuer med personer insatta i områden som anses relevanta för projektet, levereras 

som slutprodukt en rekommendation om hur regelverken och standarderna kan tänkas 

appliceras på systemet. 

 

Projektets resultat visar att om det data som hanteras i T5 är tänkt att användas i medicinskt 

syfte enligt Lagen om medicintekniska produkter, så är systemet en medicinteknisk 

produkt. Vidare bör systemet klassificeras som riskklass I, förutsatt att informationen i T5 

inte ska användas för patientövervakning i realtid.  

 

Nyckelord: medicinsk teknik, medicinsk mjukvara, informationshantering, datalager, 
medicinska regelverk, CE-märkning  
 

ABSTRACT  

 

As the opening of emergency hospital Nya Karolinska Solna approaches, a data warehouse 

for vital signs is being designed. The system is referred to as T5 and the intention is to allow 

collected medical data to follow the patient throughout the entire hospital stay. 

 

Before the procurement of the system there is a need for a review of legal frameworks, 

standards and guidelines applicable to T5. The project was carried out through research of 

documents and interviews with professionals involved with subjects relevant to the project. 

As a final product, a recommendation on how the standards and legal frameworks could be 

applied to the system was compiled. 

 

Project results show that if data managed in T5 is aimed to be used in a medical purpose, the 

system qualifies as a medical device. Furthermore, the system should be classified according 

to hazard class I, assuming that the information in T5 will not be used for real time 

monitoring of patient conditions.  

 

Key words: medical device, medical software, information management, data warehouse, 
legal medical frameworks, CE-marking 
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Förkortningar 
 

BFT     Bild och Funktions Tjänst, gemensam radiologitjänst 

ISO     International Organization for Standardization 

MDD     Medical Devices Directive  

PACS     Picture Archiving and Communication System 

PDMS     Patient Data Management System 

RIS     Radiology Information System 

SIS     Swedish Standards Institute 

 

Förkortningar standarder 

 

CEN      European Committee for Standardization. Tar fram Europastandarder för 

områden som inte täcks av CENELEC och ETSI. 

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization. Tar fram 

Europastandarder inom elområdet. 

EN              Europastandard från CEN CENELEC 

ETSI      European Telecommunications Standards Institute. Tar fram 

europastandarder inom telekommunikationsområdet. 

IEC       International Electrotechnical Commission. Tar fram globala standarder inom 

elområdet. 

ISO      International Organization for Standardization. Tar fram globala standarder 

inom alla områden utom telekommunikation och elteknik. 

SS       Svensk standard. Fastställs av svenskt standardiseringsorgan. 

SS-EN      Europastandard fastställd som svensk standard. 
 

(Swedish Standards Institute, 2015a) 
  



viii 

 

Innehåll 

 
1. INLEDNING ...................................................................... 1 

1.1 Syfte och mål ................................................................................................................... 1 

1.2 Avgränsningar .................................................................................................................. 1 

2. BAKGRUND ...................................................................... 2 

2.1 Beskrivning av T5 ............................................................................................................ 2 

2.2 Regelverk för medicinsk teknik ...................................................................................... 3 

2.3 Avsedd användning ......................................................................................................... 3 

2.4 Medicinsk mjukvara ........................................................................................................ 3 

2.5 Andra arbeten inom området ......................................................................................... 3 

3. METOD .............................................................................. 5 

4. RESULTAT ......................................................................... 6 

4.1 Kvalificering ..................................................................................................................... 6 

4.1.1 Kvalificering utifrån designbeslut ............................................................................ 6 

4.2 CE-märkning och klassificering ..................................................................................... 6 

4.2.1 CE-märkning utifrån designbeslut .............................................................................. 7 

4.3 Standarder ........................................................................................................................ 8 

4.3.1 Riskhantering ............................................................................................................ 8 

4.3.2 Kvalitetssäkring ......................................................................................................... 8 

4.3.3 Informationssäkerhet ................................................................................................ 9 

4.4 Patientsäkerhet och informationssäkerhet .................................................................... 9 

4.5 Kvalificering och klassificering av liknande system .................................................... 11 

4.5.1 MUSE™ - GE Healthcare ....................................................................................... 11 

4.5.2 EchoPAC - GE Healthcare ..................................................................................... 11 

4.5.3 RIS och PACS .......................................................................................................... 11 

4.5.4 Bild och funktionstjänst (BFT) ............................................................................... 11 

5. DISKUSSION ................................................................... 12 

 



ix 

 

6. REKOMMENDATIONER FÖR T5 ................................. 15 

6.1 Designbeslut och klassificering ..................................................................................... 15 

6.2 Att tänka på kring avsedd användning ......................................................................... 15 

6.3 Informationssäkerhet .................................................................................................... 15 

6.4 Samverkan med BFT ..................................................................................................... 15 

6.5 IT-nätverk i klinisk miljö .............................................................................................. 15 

7. SLUTSATSER ................................................................... 16 

KÄLLHÄNVISNING ........................................................... 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





1 

 

1. INLEDNING 
 

Under en sjukhusvistelse på ett akutsjukhus samlas det för varje patient in en mängd olika 

mätvärden – där ibland de så kallade vitalparametrarna, som innefattar blodtryck, puls, 

kroppstemperatur, andningsfrekvens samt blodets syresättningsförmåga (saturation) 

(Goldberg 2009). Varje avdelning har sina rutiner för att hantera dessa data och när 

patienten flyttas mellan avdelningar, exempelvis mellan akuten, operation och intensiven, 

kan vårdpersonalen inte komma åt informationen som samlades in på föregående 

avdelning. Detta försvårar arbetet för personalen samtidigt som det finns risk att viktig 

information missas eller inte följs upp. 

 

Vid byggandet av Nya Karolinska Solna, ett toppmodernt akutsjukhus med specialisering på 

svårt sjuka patienter, ges möjligheten för en förändring av informationshanteringen. Det 

planeras ett sjukhusövergripande datalager för vitalparametrar, där det data som samlas in 

följer med patienten genom hela sjukhusvistelsen och lagras på ett sätt som gör det möjligt 

för ansvarig vårdpersonal att komma åt informationen när den behövs, oavsett på vilken 

avdelning den samlades in.  

 

Systemet går under arbetsnamnet T5 och förberedelserna inför upphandlingen innefattar 

bland annat att reda ut vilka krav som ska ställas på det nya systemet. Det är ett helt nytt 

system som inte tidigare har gjorts i den här omfattningen inom sjukvården. Tanken är att 

förenkla, förbättra och säkerställa god vård och rätt omhändertagande. 

 

1.1 Syfte och mål 
Inför upphandlingen av systemet undersöks vilka krav som ska ställas på utformningen av 

systemet genom att en prototyp av systemet utvecklas. Det finns ett behov av en 

genomgång av vilka regelverk och riktlinjer som ska tillämpas på det nya systemet.  

 

Målet med uppdraget är att redogöra för vilka standarder, regelverk och riktlinjer som 

gäller vid framställning och drift av det planerade systemet. Utifrån detta sammanställs en 

rekommendation av hur dessa standarder och riktlinjer bör tillämpas på systemet. Syftet är 

att rekommendationen ska användas som underlag vid den fortsatta utvecklingen av 

systemet och vid kravspecifikationen till tillverkaren. 

 

1.2 Avgränsningar 
Vi kommer enbart titta på de regelverk som gäller i Sverige med övergripande 

rekommendationer för systemet T5, utan djupgående beskrivningar av standarder och 

regelverk. Vi kommer inte att undersöka de närliggande systemens enskilda krav, utan bara 

de som är gemensamma med T5. Vi kommer inte heller att beröra regelverken för 

kommunikationshanteringen mellan systemen.  
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2. BAKGRUND 
 

2.1 Beskrivning av T5 
Patientövervakande utrustning används för monitorering av vitalparametrar och vanligtvis 

lagras den insamlade informationen lokalt på enheten. Med ett gemensamt datalager 

kommer informationen istället att lagras på en extern server och vara tillgänglig utan att 

användaren behöver ha fysisk tillgång till utrustningen. Lagringen sker i systemet T5 som 

kommer vara ett fristående system mellan olika patientmonitoreringssystem och ett 

visningsprogram som hanterar patientdata, så kallade Patient Data Management System 

(PDMS). Bild 1 nedan visar en enkel modell över T5 och de närliggande systemen.  

 

 

Bild 1: Enkel modell över T5 och de närliggande systemen. 

 

Syftet med T5 är att importera patientdata från patientövervakande utrustning, lagra den 

och exportera den på begäran. Då T5 inte har ett användargränssnitt kommer den data som 

samlas in inte att bedömas i själva systemet, utan det sker först när den hämtas upp av en 

användare i visningsprogrammet. Vilka inställningar som gjorts i PDMS kommer bestämma 

vilken data som hämtas upp, men all data som samlats in till T5 ska sparas. T5 kommer 

enbart lagra information, inte hantera larm eller ha några predikterande funktioner. 

 

Det finns tre tänkbara designbeslut för T5 

 

 Small: T5 skickar enbart vidare information samt lagrar informationen för 

forskningssyften 

 Medium: Small + PDMS kan fråga efter data från T5 

 Large: Medium + data kan annoteras, vilket innebär att det görs ett tillägg med 

exempelvis med personnummer och klinisk information till det rådata som samlats 

in.  

(Samtal med Elis Kullberg, IT-konsult, Karolinska Sjukhuset 2015-04-09) 
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2.2 Regelverk för medicinsk teknik 
Medicinsk utrustning måste vara säker att använda för patienter och personal. Den ska vara 

tillförlitlig, inte skada användarna och även skydda patientens personliga integritet. För att 

garantera att utrustningen uppfyller kraven finns lagar, förordningar och föreskrifter som 

måste följas (Läkemedelsverket 2014b). Dessutom finns ett antal standarder som är frivilliga 

att följa, utformade för att förbättra kvaliteten på produkterna, öka patient- och 

personalsäkerheten, samt stärka konkurrenskraften (Swedish Standards Institute, 2015b).  

 

Det svenska regelverket kring medicintekniska produkter baseras på 93/42/EEG Medical 

Devices Directive (MDD), ett EU-direktiv som är implementerat i svensk lag genom Lagen 

(1993:584) om medicintekniska produkter, samt föreskrifter som Läkemedelsverket tagit 

fram i anslutning till detta direktiv.  

 

Medicintekniska produkter behöver inte ett godkännande av en myndighet innan de släpps 

på den europeiska marknaden, utan tillverkaren garanterar att kraven är uppfyllda genom 

att CE-märka sin produkt. Hur CE-märkningen går till beror på vilken klassificering 

produkten tillhör (Läkemedelsverket 2014b). 

 

2.3 Avsedd användning 
Tillverkaren formulerar sitt ansvarsområde genom att definiera det avsedda ändamålet med 

sin produkt - benämnt som avsedd användning. Om produkten används till något som 

avviker från den avsedda användningen ligger ansvaret på användaren. Avgörande för att 

en produkt ska anses vara en medicinteknisk produkt är att den avsedda användningen ska 

uppfylla ett medicinskt syfte och av definitionen i 2§ Lagen om medicintekniska produkter 

framgår vilka krav som syftet ska uppnå. Grundtanken är att det måste finnas en patient 

som får nytta av produkten och som ska inkluderas i riskbedömningen (Läkemedelsverket 

2014b). 

 

2.4 Medicinsk mjukvara 
Traditionellt sett har medicinteknisk utrustning betraktats som en fristående teknisk 

produkt, men i takt med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi så 

har intresset för att koppla samman utrustningen med andra utrustningar och system ökat. 

Det har medfört att flera mjukvarusystem som påverkar patientsäkerheten inte betraktats 

som medicintekniska produkter och därför hamnat utanför de riktlinjer och krav som ställs 

på medicinsk teknik (Läkemedelsverket 2014b). Ändringsdirektivet 2007/47/EG klargör att 

fristående programvara är medicinteknisk produkt om de uppfyller syftet för definitionen i 

MDD som även är formulerad i Lagen om medicintekniska produkter. Läkemedelsverket 

har också tagit fram nya föreskrifter (LVFS 2014:7) där man även tar hänsyn till system som 

i sig inte har något medicinskt syfte, men som ändå påverkar patientsäkerheten. 

 

2.5 Andra arbeten inom området 
Regelverket kring medicinska mjukvarusystem i förhållande till medicinteknisk utrustning 

är otydligt på många sätt och inte helt anpassat till den snabba teknikutvecklingen. Att 
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utreda hur medicintekniska lagar och riktlinjer ska tillämpas på medicinska 

mjukvarusystem har på senare tid blivit intressant i samband med att användningen av 

fristående mjukvarusystem blivit allt vanligare inom sjukvården. Svensk förening för 

Medicinsk Teknik och Fysik drev år 2007 ett projekt som gick ut på att ta fram riktlinjer för 

medicintekniska informationsdatasystem och förslag på samverkan mellan medicinsk 

teknik och IT för att öka patientsäkerheten. I rapporten efterfrågas bland annat fler 

gemensamma definitioner och tydligare regelverk för IT och medicinska 

informationssystem.   

 

Läkemedelsverket bedrev ett projekt 2009 som gav ett förslag på vägledning gällande 

klassificering av medicinska mjukvarusystem. Denna vägledning utvecklades sedan 2012 

med utgångspunkt från föreskriften LVFS 2003:11 med förslag på hur regelverket ska tolkas 

och tillämpas, hur kvalificering och klassificering ska göras samt även produktexempel på 

system som är berörda. I samband med den nya föreskriften LVFS 2014:7 gav 

Läkemedelsverket (2014a) ut en ny vägledning som handlar om nationella medicinska 

informationssystem.  

 

Percoraro och Luzi (2014, s 92-98) har undersökt medicinsk mjukvara ur ett 

riskhanteringsperspektiv och behandlar i sin artikel ett antal standarder som är relevanta 

att följa. I artikeln hävdar författarna att det tidigare lagts stort fokus på mjukvarudelen av 

riskhanteringsprocesser, men att den medicintekniska domänen inte fått lika stor 

uppmärksamhet. För att kompensera för den klyfta som uppstår där emellan har Percoraro 

och Luzi föreslagit ett ramverk baserat på regulatoriska krav, där man integrerat 

riskhanteringsprocessen med processen för att utveckla ny mjukvara. Detta ska vägleda 

tillverkaren till de olika faserna av riskhantering i utvecklingsprocessen för att säkerställa 

tillförlitlig medicinsk mjukvara. Ramverket innebär en noggrann analys av möjliga risker 

som kan utmynna ifrån interaktionen mellan mjukvara och medicinteknisk hårdvara. 

 

Ledningsnätverket för Medicinskt Teknik (2015) har gjort en utredning angående vilka 

krav som ställs på medicinsk teknik med Patientdatalagen som utgångspunkt. Syftet med 

utredningen var att reda ut problematiken som uppstår på grund av icke harmoniserade 

regelverk kring skyddet av patientens personliga integritet respektive patientsäkerheten ur 

ett tekniskt/fysiologisk perspektiv.  
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3. METOD 
 

Stommen till utförandet av arbetet utgjordes utav de nationella lagar, regelverk och 

standarder som finns. Ett antal utav dessa erhölls genom Karolinska Solna som har en 

uppsjö av standarder och dokument till sitt förfogande, och djupgående litteraturstudier av 

de olika dokumenten gjordes. I föreskrifter från bland andra Läkemedelsverket och 

Socialstyrelsen hittades referenser till standarder som sedan undersöktes vidare. 

 

De kompletta standarder till vilka tillgång fanns via Karolinska Solna, lästes igenom för att 

få en övergripande uppfattning om deras respektive relevans och tillämpningsområde. 

Därefter sammanfattades dessa kort. Bland de standarder som inte var tillgängliga i full 

version lästes de utdrag som fanns tillgängliga på webbsidan för Swedish Standards Institute 

(SIS) samt Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO). Utifrån detta avgjordes 

huruvida de enskilda standarderna var relevanta och på vilket sätt. Även här gjordes korta 

sammanfattningar. Slutligen kategoriserades de studerade standarderna efter tänkbart 

appliceringsområde. De dokument i vilka information hämtats finns angivna i 

referenslistan. 

 

Utöver litteraturstudierna krävdes god förståelse för uppbyggnaden av T5 samt 

problematiken kring dess klassificering. Då prototypen till T5 är designad av Karolinska 

Solna, fanns den främsta expertisen på plats. De externa handledarna gav även förslag på ett 

antal personer på andra avdelningar på Karolinska som kunde bidra med nyttig 

information. Genom telefonkontakt bokades möten och intervjuer med ett antal personer 

vars kompetens och erfarenhet var relevant inom områden som berör ämnet. 

 

Innan planerna för T5 startade, har det funnits andra mjukvarusystem på marknaden som 

till olika stor grad har gemensamma drag med T5, och som än idag används flitigt, bland 

annat RIS, PACS, EchoPAC och MUSE™. Tillgång till bruksanvisningar och 

dokumentation för dessa erhölls genom kontakt med personal på Medicinsk Teknik på 

Huddinge Sjukhus samt genom samtal på RIS/PACS Förvaltningen. Med dessa som grund 

har granskningar gjorts angående deras respektive definierade avsedda användning, 

klassificering och kvalificering.  
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4. RESULTAT 
 

4.1 Kvalificering 
För att ett mjukvarusystem ska gälla under regelverket för medicinsk teknik måste systemet 

vara kvalificerat som en medicinteknisk produkt. Lagen om medicintekniska produkter 

definierar ett antal kriterier som ska uppnås för att produkten ska vara en medicinteknisk 

produkt (Läkemedelsverket 2014b). 

 

“Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som 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.” (2§ Lagen om medicintekniska produkter) 

 

Det är tillverkarens syfte med en produkt som avgör om det är en medicinteknisk produkt, 

inte hur produkten används i praktiken eller hur den benämns (Läkemedelsverket 2014b). 

Även om ett system används för att hantera medicinsk data så är det inte självklart att det 

kvalificerar som medicinteknisk produkt. Till exempel bedömer Läkemedelsverket (2012) 

att programvaror med passiv information som hanterar rådata i databaser inte är inom 

syftet för lagstiftningen om medicinsk teknik. 

 

4.1.1 Kvalificering utifrån designbeslut  
Om T5 kvalificerar som medicinsk teknik beror på vilket designbeslut som tas. Small 

kommer skicka vidare samma information som samlas in, utan modifiering. Den lagrade 

informationen i Small kommer enbart att användas för forskning och statistik och uppnår 

därmed inte det medicinska syftet som beskrivs i Lagen om medicintekniska produkter. 

Därför är Small ingen medicinteknisk produkt. 

 

Både Medium och Large har ett medicinskt syfte då PDMS kan efterfråga historisk data från 

T5, exempelvis för att använda som stöd i beslut om behandling och diagnos. Att använda 

den historiska informationen med just det syftet uppfyller definitionen i 2§ Lagen om 

medicintekniska produkter. Därmed kvalificerar Medium och Large som medicinteknisk 

produkt. 

 

4.2 CE-märkning och klassificering 
Alla medicintekniska produkter ska CE-märkas. En riskanalys av produkten visar hur stora 

risker användningen av produkten medför och utifrån det tilldelas produkten en riskklass. 

Riskklassen avgör hur CE märkningen ska gå till. Den lägsta riskklassen är klass I, där 

riskerna som produkten eventuellt kan utsätta användaren och/eller patienten för är små. 
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Om produkten i fråga faller under denna riskklass, måste tillverkaren anmäla produkten till 

Läkemedelsverket och betala en årsavgift (Läkemedelsverket 2014b). 

 

Riskerna i klass IIa bedöms som något större, och produkter med denna riskklass ska 

genomgå en granskning av ett anmält organ. Klass IIb och klass III associeras med stora 

risker och även dessa måste granskas av ett anmält organ (Läkemedelsverket 2014b).  

I Läkemedelverkets föreskrift LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter finns ett par 

regler som kan vara intressanta för T5 angående klassificeringen:   

 

-     “Alla icke invasiva produkter tillhör klass I om inte någon av de regler som 

anges nedan är tillämplig” (LVFS 2003:11, bilaga 9 III Klassificering, 1.1  

Regel 1.). 

 

-    “Aktiva produkter avsedda för diagnostik tillhör IIa: [...] 

 

om de är avsedda att möjliggöra direkt diagnos eller övervakning av vitala 

fysiologiska processer, om produkterna inte är särskilt avsedda för att övervaka 

vitala fysiologiska variabler, vars variationer är sådana att de skulle kunna 

resultera i omedelbar fara för patienten, t. ex. variationer i hjärtverksamhet, 

andning eller det centrala nervsystemets aktivitet – de tillhör då klass IIb.” 

(LVFS 2003:11, bilaga 9 III Klassificering 3.2 Regel 10.). 
 

-    “Alla andra aktiva produkter tillhör klass I.” (LVFS 2003:11, bilaga 9, III 

Klassificering, 3.3 Regel 12). 

 

En ny föreskrift trädde i kraft 1 juli 2014 där det gjordes förtydligande angående nationella 

medicinska informationssystem. Den avser medicinska informationssystem som inte 

uppfyller kriterierna i enlighet med 2§ Lagen om medicintekniska produkter.  

 

-    “Medicinska informationssystem ska inte CE-märkas. Tillverkaren ska dock i 

en försäkran om överensstämmelse intyga att tillämpliga krav är uppfyllda.” 

(LVFS 2014:7, 4§). 

 

4.2.1 CE-märkning utifrån designbeslut 
Small faller under medicinska informationssystem som inte ska CE-märkas, i enlighet med 

4§ LVFS 2014:7. Det övergripande syftet med Medium och Large är att systemet ska kunna 

användas som kompletterande stöd för beslut om diagnos och behandling och bör därför 

klassificeras som klass I. I detta fall kommer direktövervakning och direktdiagnos ske vid 

primärmonitorn, dvs. den monitor som är kopplad till den medicinska utrustningen. Om 

informationen från T5 däremot ska användas för direktövervakning och direktdiagnos 

medför detta en högre riskklass då det skulle innebära en omedelbar påverkan på patientens 

tillstånd. Eftersom det handlar om vitala fysiologiska parametrar bör systemet då 

klassificeras som klass IIb, enligt regel 10 ovan. 
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4.3 Standarder      

4.3.1 Riskhantering 
Inom hälso- och sjukvården sker många misstag som hade gått att undvika. Genom ett 

preventivt arbete och riskhanteringsprocesser under såväl konstruktionen, tillverkningen 

och användningen av medicinsk utrustning så ökar möjligheterna att reducera dessa 

misstag. Riskhanteringsarbete går ut på att identifiera och värdera risker för att besluta om 

åtgärder som ska vidtas för att undvika risker, eller om risken är acceptabel i förhållande till 

nyttan (Brown 2014). Läkemedelsverket (2012) betonar att det är av särskild vikt att 

patientsäkerheten tas med i riskhanteringsprocessen.  

 

 SS-EN ISO 14971 Medical devices - Application of risk management to medical 

devices. 

En övergripande standard som hjälper tillverkaren att uppfylla de väsentliga kraven 

i LVFS 2003:11. Standarden beskriver en process där tillverkaren kan identifiera, 

uppskatta och bedöma riskerna med produkten, samt kontrollera riskerna och 

övervaka riskhanteringens effektivitet (Swedish Standards Institute, 2015c). 

 

 IEC 80001-1 Application of risk management for IT-networks incorporating 

medical devices.  

Standarden behandlar hur MT-utrustning kan kopplas till IT-nätverk för att uppnå 

interoperabilitet utan att utsätta organisationen eller förmågan att förse god vård för 

kompromisser i termer av säkerhet, effektivitet samt data- och systemsäkerhet. De 

riskhanteringsaktiviteterna som beskrivs i standarden är härledda ifrån de i 

ISO14971 (International Electrotechnical Commission, 2010). 

 

 IEC 60601-1 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic 

safety and essential performance. 

Standarden handlar om säkerhet och effektivitet hos elektrisk medicinteknisk 

utrustning och system (International Organization for Standardization, 2015). 

 

4.3.2 Kvalitetssäkring 
Kvalitetsnivån för en medicinteknisk produkt ska vara tillfredsställande under samtliga 

delar av produktens livscykel. För att leva upp till den förväntade kvaliteten finns ett antal 

standarder att tillgå. 

 

 SS-EN ISO 13485 Medical devices - Quality management systems - Requirements 

for regulatory purposes. 

En övergripande standard för medicinsk teknik som behandlar kvalitetsledning för 

medicinsk klassificering. Standarden är användbar vid utveckling, tillverkning, 

installation och underhåll av medicinsk teknik och tillhörande tjänster. Standarden 

baseras på de allmänna krav på kvalitetsledningssystem som finns i ISO 9001 

(Swedish Standards Institute, 2015d).  
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 IEC 62304 Medical device software – Software life cycle processes. 

Den här standarden anger en struktur för att utföra livscykelprocesser med avsikt att 

uppnå säker design och underhåll av medicinteknisk mjukvara. Standarden anger 

krav för varje livscykelprocess, som i sin tur är indelad i ett antal aktiviteter, vilka 

oftast är indelade i en serie uppgifter (Svensk Elstandard, 2007). 

 

 EN 1041 Information supplied by the manufacturer with medical devices. 

Standarden behandlar de krav som ställs på tillverkaren av medicintekniska 

produkter vad gäller försörjning av information, exempelvis märkning och 

bruksanvisningar (Swedish Standards Institute, 2015e).       

 

4.3.3 Informationssäkerhet 
Befintliga informationssystem anses idag vara tillförlitliga och sjukvården har med tiden 

anförtrott sig allt mer till dem. Tack vare automatisering har felaktigheter orsakade av 

mänskliga faktorn reducerats allt mer. Dock finns fallgropar att se upp för vid användandet 

av informationssystem inom vården. Sådant som kan orsaka att information läcker ut, 

ofrivilligt manipuleras, försvinner eller ej tillgängliggörs vid behov, är viktigt att hålla 

uppsyn på (Swedish Standards Institute, 2001). För detta finns ett antal standarder att ta 

hjälp av. 

 

 SS-ISO/IEC 27001:2014 Information technology - Security techniques - 

Information security management systems – Requirements. 

Standarden anger åtgärder och krav för att skapa, bibehålla och förbättra ett 

ledningssystem för informationssäkerhet (Swedish Standards Institute, 2015f).  

 

 SS-ISO/IEC 27002:2005 Information technology - Security techniques - Code of 

practice for information security management. 

Standardens syfte är att hjälpa till att implementera de krav som beskrivs i ISO 

27001, genom riktlinjer för att införa, bibehålla och förbättra styrningen av 

informationssäkerhetsarbetet i organisationen (Swedish Standards Institute, 2015g).  

 

 SS-EN ISO 27799:2008 Health informatics – Information security management in 

health using ISO/IEC 27002. 

Standarden innefattar riktlinjer och tolkningar av ISO 27002. Standarden föreslår 

säkerhetsåtgärder och riktlinjer för informationssäkerhet i hälso- och sjukvård 

(Swedish Standards Institute, 2015h).  

 

4.4 Patientsäkerhet och informationssäkerhet 
Vid användning av medicintekniska produkter är säkerhet för patientens hälsa en primär 

fråga. Nyttan som den medicintekniska produkten gör ska med stor marginal överväga de 

eventuella risker som den kan utsätta patienten för. 
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Utvecklingen av ny teknik har möjliggjort stora förbättringar för sjukvården när det gäller 

tillgänglighet och säkerhet, men även medfört nya risker där problem och misstag kan 

uppstå. Det är viktigt att dessa risker uppmärksammas i säkerhetsarbetet. En vanlig 

uppfattning är att automatisering av arbetsuppgifter eliminerar eller reducerar tillbud som 

uppstår till följd av mänskliga faktorn. Det är inte helt sant då automatisering skapar nya 

arbetsuppgifter för människor, som precis som de tidigare uppgifterna kan utföras med 

olika kvalité (Dekker s. 83, 2011). 

 

För medicinsk teknik hör patientsäkerhet och informationssäkerhet till stor del ihop. 

Informationssäkerhet handlar om att säkerställa konfidentialitet, tillgänglighet och 

riktighet. Felaktiga värden eller information som inte är tillgänglig när den behövs har en 

betydande påverkan på patientens säkerhet. Patienten måste även känna sig trygg med att 

endast behörig personal ska kunna ta del av de känsliga uppgifter som patientdata innebär 

(Läkemedelsverket s.31 2012).  

 

Socialstyrelsens Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2008:14) beskriver vårdgivarens ansvar vid användandet av 

informationssystem i vården. Vårdgivaren ska ha en dokumenterad 

informationssäkerhetspolicy som en del av sitt ledningssystem för kvalitet- och 

patientsäkerhet. Det ska även gå att identifiera vem som tar del av data i 

informationssystem genom spårbara loggar.  

 

Enligt Patientdatalagen (2008:355) ska en journalhandling vara relevant för patientens 

diagnostik och vård, den lämnar dock ogranskad mätdata utanför definitionen. 

Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik (2015, s.5) behandlar i sin utredning PDL i den 
kliniska vardagen otydligheterna i regelverket angående när mätdata blir en 

journalhandling rent definitionsmässigt. Arbetsgruppen anser att det skulle vara bra att 

införa ett nytt begrepp, MT-data, som syftar på det insamlade patientdata från en 

medicinteknisk produkt som ännu inte är införd i patientens ordinarie journal, och vars 

väsentlighet för patientens diagnostik och vård ännu inte har bedömts av legitimerad 

vårdpersonal. De anser vidare att MT-data ska betraktas som en personuppgift och 

behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. När informationen har blivit bedömd ska 

den journalföras i patientens riktiga journal, enligt Patientdatalagen.  

 

Den statliga utredningen SOU 2014:22 Rätt information på rätt plats i rätt tid ger förslag om 

en ny hälso- och sjukvårdsdatalag. Syftet med den nya lagen är att den ska vara mer 

anpassad för individens behov, förbättra tillgängligheten, säkerheten och skydda den 

personliga integriteten. Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik (2015, s.64) ser många 

fördelar med den nya lagen. Bland annat kommer samtycke till vård samtidigt innebära 

samtycke till nödvändig informationshantering. Dessutom begränsas behörigheten genom 

att vårdgivaren ska göra aktiva och individuella behörighetstilldelningar. Datainspektionen 

(2014) är däremot kritiska i sitt remissvar och anser att lagförslaget riskerar att leda till 

integritetsintrång genom en obefogad spridning av personuppgifter.  
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4.5 Kvalificering och klassificering av liknande system 
 

4.5.1 MUSE™ - GE Healthcare 
MUSE™ är ett kardiologiskt informationssystem utvecklat av GE Healthcare. Systemet är 

avsett att lagra, hämta upp och hantera kardiovaskulär patientdata. Informationen omfattar 

mätningar, text och digitaliserade mätkurvor. Med MUSE™-systemet kan användaren 

granska och redigera EKG-förfaranden på skärmen och även göra en seriell jämförelse av 

EKG. Systemet är inte avsett för primär övervakning eller patientövervakning i realtid. 

MUSE™ Kardiologiskt informationssystem version 8.0 är CE märkt och testad av anmält 

organ (GE, 2011).  

 

4.5.2 EchoPAC - GE Healthcare 
EchoPAC Software Only innefattar bara mjukvaran för EchoPAC. Programmet installeras 

på en tillgänglig dator. Syftet med mjukvaran är “diagnostisk granskning och analys av 

ultraljudsbilder, patientjournalshantering och rapportering” (GE 2013, s.11). Det går även 

att efterbehandla rådatabilder från en ultraljudsskanner eller DICOM ultraljudsbilder. 

EchoPAC Software Only är CE-märkt i enlighet med klass IIa (GE, 2013).  

 

4.5.3 RIS och PACS 
Radiology Information System (RIS) är ett mjukvarusystem som används inom radiologin 

för att lagra remisser och patientadministrativa uppgifter. De flesta RIS på den svenska 

marknaden är CE-märkta som medicintekniska produkter (Läkemedelsverket, 2012).  

 

Picture Archiving and Communication System (PACS) lagrar radiologiska bilder och är 

klassificerat som klass IIa. Tillgänglighet är viktigt för PACS-systemet och det system som 

används idag inom Karolinska Universitetssjukhuset har en tillgänglighet på 99,95% 

(Samtal med Kristine Andersen, systemutvecklare, RIS/PACS förvaltningen 2015-05-06).  

 

4.5.4 Bild och funktionstjänst (BFT) 
Stockholms läns landsting håller på att införa en gemensam radiologitjänst, Bild och 

funktionstjänst (BFT) som ska göra den radiologiska informationen tillgänglig att dela 

mellan olika vårdgivare i hela landstinget. Projektet begränsar sig till att omfatta radiologin 

till att börja med, men kommer på sikt att även inkludera andra specialiteter inom bild- och 

funktion (Vårdgivarguiden, 2015). Det finns en förhoppning om att systemet i framtiden 

ska kunna utvidgas och även hantera information som inte omfattar bild och funktion 

(Samtal med Ulf Sundström, enhetschef, RIS/PACS förvaltningen 2015-05-06).  
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5. DISKUSSION 
 

Utrymmet för metodval har varit snävt då problemställningen krävde att det specifikt 

skulle göras en litteraturstudie. Tillsammans med de externa handledarna har vi valt de 

moment som ska inkluderas i arbetet och utifrån det har vi planerat i vilken följd de skulle 

utföras.  

 

Till en början var planen att söka inspiration bland informationssystemen som i dagsläget 

används inom hälso- och sjukvården. Förhoppningen var att vi efter undersökning av dessa 

skulle kunna dra slutsatser om vilka standarder och regelverk som även kunnat vara 

applicerbara på T5, då de befintliga systemen vid en första anblick tycks ha en hel del 

gemensamma drag med T5. Dessutom fanns en tanke om att deras respektive avsedda 

användning, kvalificering och klassificering skulle utmynna i en diskussion kring vad som 

kan vara tillämpbart på T5. Dock visade det sig att granskningen av de olika systemen och 

genomgång av deras respektive bruksanvisningar var relativt fruktlös för det specifika 

fallet.  

 

T5 är ett unikt system som är under utveckling och därför blev det svårt att hitta 

gemensamma punkter mellan det och de övriga systemen. Detta visar även på de 

svårigheter som råder kring framställningen av T5, i och med att det tidigare inte har gjorts 

något liknande informationshanteringssystem. Alla moment som berör framställningen av 

systemet behöver därför genomgås särskilt omsorgsfullt, för att till så stor grad som möjligt 

säkerställa systemets tekniska pålitlighet men även dess korrekthet ur ett byråkratiskt 

perspektiv. 

 

Som känt finns det en uppsjö utav standarder att studera. Inte sällan refereras det dessutom 

i en standard till andra standarder, som i sin tur refererar till ytterligare fler standarder. 

Alltså är det lätt att vid genomgång av standarder hamna i vad som kan liknas vid en 

kedjeeffekt, där slutet aldrig riktigt nås. På grund av detta har vi under arbetets gång varit 

tvungna att hejda oss själva och inte dyka ner på allt för djup nivå på varje standard, då detta 

ofta resulterar i att relevansen för det intressanta ämnet tillslut frångås. Istället gjordes 

korta sammanfattningar, med intentionen att förevisa de standarder som kan vara 

intressanta att fördjupa sig i.  
 

Vidare har vi haft en tidsaspekt för kandidatexamensarbetet att ta hänsyn till, och hade 

tidsresurserna varit större hade det säkerligen möjliggjort en ännu mer djupgående 

genomgång av fler standarder. Detta är därför en faktor att ta i beaktning vid tolkning av 

resultatet, där den begränsade tiden alltså kan ha påverkat vår möjlighet att avgöra 

exempelvis en standards fullkomliga relevans eller applicerbarhet på det specifika fallet.    

 

Vi gick in i det här projektet med en bild av att systemet T5 med självklarhet är en 

medicinteknisk produkt och således ska följa de lagar och regler som gäller för 

medicinteknisk utrustning. Vid närmare undersökning upptäckte vi att regelverken kring 

medicinsk mjukvara inte är helt enkel. Vi granskade definitionen för medicintekniska 
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produkter och gjorde en bedömning utifrån de möjliga syften för T5 som designbesluten 

skulle innebära. Efter granskningen blev slutsatsen att Small inte gäller under Lagen för 

medicintekniska produkter, medan Medium och Large uppfyller definitionen.  

 

De tre möjliga designbesluten för T5 kommer alla innebära skilda byråkratiska 

bestämmelser för systemet, men även skilda betydelser för nyttan som systemet utgör. 

Small skulle med sina avskalade egenskaper innebära lägre kostnader för Nya Karolinska 

Solna att beställa från tillverkaren, då produkten inte behöver genomgå den kostsamma 

CE-märkningsprocessen. Detta då Small är förknippat med förhållandevis låga risker 

jämfört med de två övriga designbesluten. Dock är ett väsentligt ändamål att 

sjukvårdspersonalen ska kunna använda den lagrade informationen ifrån T5 i medicinska 

syften, och inte bara för forskning. Därför skulle de egenskaper som innefattas av Small inte 

uppfylla de attribut som är önskvärda för T5, och alltså är valet av Small inte det föredragna 

designbeslutet. 

 

Nästa möjliga alternativ är Medium, som till viss del uppfyller den tänkta avsedda 

användningen för T5. Den positiva aspekten med designbeslutet är att det i systemet inte 

görs någon manuell manipulering av de insamlade mätvärdena, då all data som lagras i T5 

ska förbli icke annoterat. Dock leder det andra sidan av myntet till att inte heller Medium 

är ett helt tillfredställande designbeslut. Avsaknaden av dataannotering innebär att man 

måste förlita sig på de patientuppgifter som den övervakande utrustningen skickat in i T5 är 

korrekt angivna. De olika medicinska utrustningarna kommer inte heller ha ett konsekvent 

sätt att märka informationen som skickas vidare, vilket innebär att viss data kan vara märkt 

med personnummer medan annan kan vara helt omärkt. Det leder till ökade risker gällande 

förväxling av patient och det data som är kopplad till denne. Även om systemet skulle 

presentera korrekta matchningar av patient och tillhörande mätvärden gör frånvaron av 

annotering att det blir svårare för personalen att försäkra sig om huruvida informationen 

som hämtats upp verkligen gäller den aktuella patienten. 

 

Detta kvarlämnar designbeslutet Large, som både inkluderar de attribut som innefattas av 

Small och Medium, samt dessutom annoterar all data med exempelvis person- eller 

sängnummer. Annoteringen kan även bestå av klinisk information som är angelägen för 

mätvärdena. På så vis kan sjukvårdspersonalen erhålla viktig information som inte de andra 

designbesluten erbjuder, samt direkt koppla informationen som hämtats upp från T5 till en 

patient. Därmed är Large det designbeslut som är övervägande mest lämpligt. 

 

Vid flera tillfällen har vi diskuterat kring hur annoteringen som ska identifiera vilken 

patient informationen gäller, kan göras på bästa sätt. Beroende på om data från varje patient 

märks med exempelvis sängnummer eller personnummer, så kan säkerhetsperspektivet på 

integritetshantering i systemet T5 se olika ut. I det fall där all data märks med just 

personnummer, innebär det risker som bland annat innefattar de situationer där obehörig 

användare - exempelvis vid dataintrång - får tillgång till känslig information som är direkt 

kopplad till en person. 
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Å andra sidan kan det argumenteras kring de konsekvenser som kan bli ett resultat av att 

inte använda personnummer som annoteringsform. Alternativa annoteringsformer skulle 

exempelvis kunna vara sängnummer, dvs. det nummer som identifierar varje sängplats på 

avdelningen, eller att varje patient tilldelas ett unikt sjukvårdsnummer. Det skulle vid 

situationen med dataintrång fungera som en barriär där den känsliga informationen inte 

lika lätt kan kopplas till en person. Det förutsätter dock att informationen inte redan 

innehåller ett personnummer från den medicinska utrustningen. Dessutom medför detta 

andra risker, där till exempel en förväxling av sängnummer och den person som 

identifierats med sängplatsen kan få olycklig utgång.  

 

Av dessa anledningar anser vi att annotering med personnummer innebär en lägre risk 

jämfört med annotering med andra tilldelade nummer. Inom vården bör patientsäkerhet 

betraktas som en grundläggande värdering, och i slutändan vinner man alltså ur 

säkerhetssynpunkt på att annotera all data som kommer in i T5 med personnummer. 

 

När tillverkaren utför CE-märkningsprocessen av en medicinteknisk produkt är en 

fullständig riskanalys gjord och den avsedda användningen är fastställd. Att bestämma 

riskklass för systemet utan att ha en avsedd användning och riskbedömning är således lite 

bakvänt. Det är dock viktigt att uppge ett önskemål om vilken klass systemet ska ha i 

kravspecifikationen. För att bilda oss en uppfattning om lämplig klass har vi undersökt de 

olika riskklasserna och utgått från de möjliga designbesluten för T5. Vi har gjort förenklade 

uppskattningar av risker, eftersom vi inte har några detaljerade beskrivningar av syftet med 

systemet. Genom vår rekommendation begränsar vi därför syftet, då vi förutsätter att 

systemet i första skedet inte kommer att användas till något med större risker än vad som 

innefattas av den lägsta riskklassen. Det kan dock komma att ändras om den avsedda 

användningen i slutändan skiljer sig från vår uppfattning. 

 

Den huvudsakliga intentionen med T5 är att effektivisera åtkomsten av patienternas 

uppsamlade vitala mätvärden mellan de olika avdelningarna på akutsjukhuset. Alltså är T5 i 

första hand inte menat att hantera direkta funktioner så som övervakning, och når därmed 

inte upp till vad som innefattas av definitionerna av de högre riskklasserna. Om det å andra 

sidan i framtiden skulle tillkomma nya eller ändrade behov inom sjukvården som därmed 

skulle ställa ytterligare krav på T5, ska det finnas möjlighet till att skräddarsy systemet 

utefter dessa för att uppnå optimal nytta och tillämpning av systemet.                      
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6. REKOMMENDATIONER FÖR T5  
 

6.1 Designbeslut och klassificering 
Designbeslut Large bör väljas och i första skedet bör övervakning i realtid och direktdiagnos 

fortsatt ske vid primärmonitorerna. Systemet bör klassificeras som klass I, men konstrueras 

så att det kan klassificeras upp i framtiden om behovet av att låta systemet hantera mer 

avancerade funktioner tillkommer.  

 

6.2 Att tänka på kring avsedd användning 
Stor vikt bör läggas på att undersöka hur användarna kommer använda systemet och på att 

specificera den tänkta avsedda användningen. Det är tillverkaren som bestämmer den 

avsedda användningen och om utrustningen används på annat sätt ligger ansvaret hos 

användaren. Det är därför nödvändigt att tillverkaren får tydliga instruktioner på vad 

systemet är tänkt att användas till, så att den definierade avsedda användningen kan 

formuleras utifrån det. 

 

6.3 Informationssäkerhet 
Det råder inget tvivel om att den insamlade informationen i T5 är känslig och bör hanteras 

så att konfidentialitet och integritet kan garanteras och skyddas. Regelverket är inte tydligt 

angående huruvida det är Personuppgiftslagen eller Patientdatalagen som ska tillämpas för 

den här typen av ogranskad mätdata. Eftersom det är medicinska uppgifter så får 

personuppgifterna anses som extra känsliga och även om det rent definitionsmässigt är 

tveksamt om det är en journalhandling så är rekommendationen att Patientdatalagen följs 

så långt det är möjligt.  

 

6.4 Samverkan med BFT 
BFT är på väg att introduceras för radiologin och det finns en möjlighet att systemet i ett 

senare skede även kommer bli en knutpunkt för information som inte gäller bild och 

funktion. Därför är det intressant att ta med i beräkningen att T5 och BFT i framtiden 

eventuellt ska kunna interagera med varandra.  

 

6.5 IT-nätverk i klinisk miljö 
Särskilt intressant är standarden IEC 80001-1 som vänder sig till ansvarig organisation och 

tillverkare av medicinteknisk utrustning, och definierar de roller, ansvarsområden samt 

aktiviteter som är nödvändiga för riskhantering av IT-nätverk integrerade med 

medicinteknisk utrustning. Vidare beskrivs riskhanteringsprocessen. 

 

På sidan 36 i standarden (Annex C) finns beskrivning av de fall då standarden är tillämpbar. 

Tabell C1 visar olika scenarion för IT-nätverk som kan tas i beaktning i kliniska miljöer.  
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7. SLUTSATSER 
 

Om det data som hanteras i T5 är tänkt att användas i medicinskt syfte, vilket är fallet för 

designbeslut Medium och Large, så är systemet en medicinteknisk produkt. Systemet bör då 

i första skedet klassificeras enligt riskklass I. Denna riskklass är dock enbart lämplig såvida 

informationen i T5 inte ska användas för patientövervakning i realtid.  

 

Det finns tre lagar som är relevanta att följa: 

 Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter 

 Personuppgiftslagen (1998:204) 

 Patientdatalagen (2008:355) 

 

Dessutom finns tre föreskrifter att ta hänsyn till under såväl konstruktion, tillverkning och 

användning av systemet: 

 LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter 

 SOSFS 2008:1 om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården   

 SOSFS 2008:14 om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 

 

För att optimera riskhanteringen genom hela produktens livscykel finns tre relevanta 

standarder. Även för kvalitetssäkringsarbetet finns tre användbara standarder. 

Informationssäkerhetsarbetet sker till stor del vid användning av systemet och det finns tre 

intressanta standarder som hjälpmedel. Samtliga är listade i tabell 1. 

 

Tabell 1. Relevanta standarder för T5 

Riskhantering Kvalitetssäkring Informationssäkerhet 

SS-EN ISO 14971 SS-EN ISO 13485 

 

SS-ISO/IEC 27001:2014 

 

IEC 80001-1 

 

IEC 62304 SS-ISO/IEC 27002:2005 

 

IEC 60601-1 

 

EN 1041 

 

SS-EN ISO 27799:2008.  

 

 

Inför det fortsatta arbetet med kravspecifikationen är det av stor vikt att den tänka avsedda 

användningen av T5 formuleras på ett otvetydigt sätt så att tillverkaren kan utforma 

systemet därefter. Tack vare en tydlig och välformulerad tänkt avsedd användning 

specificerad av Karolinska, reduceras risken för att den avsedda användningen definierad 

av tillverkaren och den faktiska användningen av produkten inte överensstämmer. 

 

Vidare bör stort fokus läggas på att göra en grundlig undersökning av de risker som 

systemet potentiellt skulle kunna resultera i. Med riskbedömningen och den formulerade 

avsedda användningen som grund bör sedan en ytterligare granskning av definitionerna för 

kvalificering och klassificering göras för slutgiltiga beslut inom respektive område. 
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