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FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN 

•  Semantisk interoperabilitet 
•  Bakgrund 
•  Dagens standarder 
•  FHIR och framtidens smarta plattformar för vården 



SEMANTISK INTEROPERABILITET INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Semantisk interoperabilitet handlar om hur man bäst kodar, överför 
och använder... inte data utan information och kunskap 
 
•  Från medborgare/patienter, medicinsk vetenskap och andra 

kunskapskällor  
•  Mellan språkmässigt och kulturells skilda professioner, patienter, 

myndigheter och andra aktörer  
•  Över system- och organisationsgränser. 

 



INTEROPERABILITET I SVENSK SJUKVÅRD, SNABBVERSIONEN 

•  1980-2000 sker en datorisering av vården 
•  2001 använder hälften av alla läkare ett elektroniskt journalsystem 

och idag är siffran ca 99% 
•  Sedan 2004 pågår arbete med nationell infrastruktur för att få 

informationen att följa patienten mellan vårdgivare och över 
systemgränser 



INTRAOPERABILITET VS INTEROPERABILITET 
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FAST INFORMATIONSFÖRSÖRJNINGEN ÄR LITE MER KOMPLEX ÄN SÅ… 
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HL7 

•  Står för Health Level Seven 
•  Amerikansk icke-vinstdrivande standardiseringsorganisation 
•  HL7 v2 – standardiserade meddelanden för specifika 

användningsfall, datatyper  
•  HL7 v3 – xml, referensmodell, domänmodeller 
•  CDA – Clinical Document Architecture, del av v3, standard för 

dokument, header och strukturerad eller ostrukturerad data 



STANDARDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

1996  1998 2000  2002 2004  2006  2008 2010  2012 

1987  à  HL7 v2.x 
HL7 v 3 

CDA 

ebXML 
IHE iti à årlig uppdatering 

FHIR à2016   

openEHR 
13606 

meddelandeformat 

transport/ 
infrastruktur 



HL7 V2 

•  Bra inom en organisation 
•  Ett hundratal användningsfall 

stödjs 
•  Skalar ej för 

interorganisatoriskt utbyte 
•  (För) stor valfrihet 
•  Saknar gemensam modell/

terminologi EHR 
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EXEMPEL HL7 V2 
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HL7 V3, CDA 

•  Pappersanalogi – 
dokumentbaserat, mänskligt 
läsbart, titel och rubriker 

•  Passar metodiken för många till 
många-kontrakt, stor valfrihet. 

•  Stor overhead, ej fingranulärt 
•  All verksamhetslogik i specen 
•  Implicit SOAP 

-  Version 1 tar tid 
-  Svårt att versionera 
-  Krångligt bygga workflow 
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EXEMPEL CDA 
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STANDARDISERINGENS DILEMMA 

•  En standard kan bara vara två av tre: 

I (rätt) tid 

Uttömmande Korrekt 



FHIR 

Fast Healthcare Interoperability Resources 
•  ”Recept” på API:er att tillhandahålla istället för specar på 

dokument att producera.  
•  Första HL7 standard under öppen licens 
•  REST 
- XML och JSON 
- Oauth 
- Atom-liknande stöd för prenumeration 

•  Både infrastruktur och kliniska data 
•  Förenar det intraorganisatoriska med det interorganisatoriska 
•  Mobilvänligt, utvecklarvänligt 



EXEMPEL FHIR 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MedicationAdministration xmlns="http://hl7.org/fhir">  
    <identifier> http://myapplication.com/medicationAdministration/1 </identifier> 
    <status value="inProgress"/> 
    <patient> http://myapplication.com/patient/7 </patient> 
    <practitioner> http://myapplication.com/practitioner/1234 </practitioner> 
    <encounter> http://myapplication.com/encounter/4734982359 </encounter> 
    <prescription> http://myapplication.com/prescription/23092509725 </prescription> 
    <whenGiven>201401010</whenGiven> 
    <medication> http://myapplication.com/medication/24095092 </medication> 
    <device> http://myapplication.com/device/2 </device> 
    <dosage>  <!-- 0..* Medicine administration instructions to the patient/carer --> 
        <timing[x]><!-- 0..1 dateTime|Period When dose(s) were given --></timing[x]> 
            <asNeeded[x]><!-- 0..1 boolean|CodeableConcept Take "as needed" f(or x) --></asNeeded[x]> 
                <site><!-- 0..1 CodeableConcept Body site administered to --></site> 
                <route><!-- 0..1 CodeableConcept Path of substance into body --></route> 
                <method><!-- 0..1 CodeableConcept How drug was administered --></method> 
                <quantity><!-- 0..1 Quantity Amount administered in one dose --></quantity> 
                <rate><!-- 0..1 Ratio Dose quantity per unit of time --></rate> 
                <maxDosePerPeriod><!-- 0..1 Ratio Total dose that was consumed per unit of time --></maxDosePerPeriod> 
    </dosage> 
</MedicationAdministration> 
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STÖDJER FLERA ARKITEKTORIELLA STILAR 

•  REST A B 

C D •  Document 

•  Message 

•  Service 



FHIR SPECAS MED EN 80/20 REGEL 

BP 
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Diastolic: 80 

BP 
Systolic: 120 
Diastolic: 80 

Position: Seated 

BP:120/80 

System A System B 
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Frivillig 

Tvingande extension 

Bas-spec 



EXTENSIONS 

Exempel: Norska mellannamn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
URL 

<name>
  <use value="official" />
  <family value=”Fiskars" />
  <given value=”Minna" />
  <given value=”Prästkulla">
     <extension url="http://hl7.org/fhir/Profile/
iso-21090#name-qualifier" >
        <valueCode value="MID" />
     </extension>
  </given>
</name>

<name>
<templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3'/>
…



OAUTH 

•  OAuth + OpenID  
•  Autenticera användare  
•  Sätta användar- och patientkontext 





https://apps.fhir.me/#/ui/select-patient 
 
http://sandbox.smartplatforms.org/ 
 
 
 

DEMO 



Tack! 
 

Frågor? 
 
 

Oskar Thunman 
@oskthu 

oskar.thunman@callistaenterprise.se 











Koder	  
CDA	   FHIR	  

<code	  code="409586006”	  
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96”	  
displayName="Complaint"/>	  
<value	  xsi:type="CD”	  code="233604007”	  
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96”	  	  
displayName="Pneumonia"/>	  

<problem>	  
	  	  <system	  value="hMp://snomed.info/sct”	  />	  
	  	  <code	  value="233604007"	  />	  
	  	  <display	  value="Pneumonia"	  />	  
</problem>	  



Web-‐service	  ”standarder”	  

1996 	  1998 	  2000 	  2002 	  2004 	  2006 	  2008 	  2010 	  2012	  

XML	  1.0+1.1	  
XSLT	  1.0+2.0	  
xPath	  1.0-‐2.0	  

RDF+RDF	  Schema	  
OWL	  1+2	  

XML	  Schema	  1.0+1.1	  

SOAP	  1.1	  
WSDL	  1.1	  

SOAP	  1.2	  
WS-‐*	  

JavaScript	  (+JSON)	  


