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Den här föreläsningen handlar om

• Den nationella förvaltningsorganisation för 
openEHR som håller på att byggas upp
• Varför en nationell förvaltning behövs

• Hur långt vi har kommit och hur vi kom dit

• Vad vi gör

• Vart du kan vända dig om du är intresserad av att 
delta i eller ta del av arbetet

Ställ gärna frågor i chatten om du tittar ”live” på Vitalis
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Varför en svensk openEHR-förvaltning?

• Allt fler initiativ och ett ökande intresse i 
Sverige

• Inom några år har de flesta regioner i 
Sverige minst ett openEHR-baserat 
journalsystem (huvudsystem eller som 
komplement)

• Samordning och koordinering

• Det är stort och komplext, vi når längre 
tillsammans

• Gemensamt lärande och öppenhet



Lite historik

2017

Region Östergötland startar 
ett översättnings-
experiment, skriver 
översättningsriktlinjer och 
skapar en samverkansyta på 
openEHR-organisationens 
wiki och en i form av en 
svensk s.k. inkubator i den 
internationella CKM.

2020

Region Östergötland, Region 
Uppsala, Region Värmland 
och journalsystem-
leverantören  Cambio skapar 
ett gemensamt forum, en 
intressedriven provisorisk 
nationell arketypförvaltning 
utan ägarskap.

2018-2019

Arbetet fortsätter i 
blygsam skala utan 
att ta fart.

2021

SFMI-styrelsen beslutar att 
stötta 3 års uppbyggnadsfas 
för att nå en ”självgående 
organisation” – öppen för 
samverkan med vårdgivare 
(offentliga och privata), 
intresseorganisationer och 
företag.
SFMI blir medlem i 
openEHR-organisationen.



• Digitalt

• Förvaltningsmöten

• Arbetsmöten

• Arbetsgrupper vid behov

• 2 produktägare på rullande schema

• Öppet för alla

• Publik kanbantavla för ärendehantering 

• Publik wikisida för mötesanteckningar och annan information

Hur arbetar förvaltningen?



Vad gör förvaltningen?

• Vi definierar och dokumenterar formerna för arbetet
• Gemensamma processer, rutiner och riktlinjer för förvaltning, arketypmodellering, 

översättning och terminologibindning

• Vi lär oss tillsammans och provar oss fram

• Exempel på aktiviteter hittills
• Utbildningsserie om 4 halvdagar vintern 20/21

• Cambios utveckling av en svensk PEWS-arketyp

• Socialstyrelsens test att mappa NIM mot openEHR

• Region Stockholms modellering av operationsanteckningsmall för bröstcancer

• Översättningsgranskningar



Kontakt och länkar

• Förvaltningens produktägare 2021
Mikael Nyström, mikael.nystrom@cambio.se
Åsa Skagerhult, asa.skagerhult@regionostergotland.se

• Wiki (möten, information)
https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/healthmod/pages/90796248/Swedish+Archetypes+and+Templates

• Kanban-tavla (ärenden)
https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

• Diskussionsforum
https://discourse.openehr.org/c/openehr-affiliates/openehr-sweden/28

• Utbildningsserie
https://discourse.openehr.org/t/digital-utbildningsserie-om-openehr-nov-2020-jan-2021/1105
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Tack för visat intresse!


