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Sammanfattning 

För att svenska vårdsystem skall kunna kommunicera med varandra har Inera som ägs av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utformat en standard för hur vårdinformation skall 

struktureras. Denna standard kallas Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg – 

tekniska anvisningar (RIVTA) och består av en uppsättning regler, så kallade tjänstekontrakt. 

Problemet med RIVTA är att det inte sträcker sig utanför Sveriges gränser. Därför är regioner 

(f.d. landsting) och kommuner intresserade av en ny internationell standard som kallas Fast 

Healthcare Interoperability Resources (FHIR). Studiens uppdragsgivare Nordic Medtest, är ett 

företag som testar och kvalitetssäkrar mjukvara inom svensk vård och omsorg. Nordic Medtest 

vill därför ligga i framkant gällande FHIR och skapa en miljö där deras kunder kan testa sina 

system. 

 

Målet med denna studie är att översätta en delmängd av information i två tjänstekontrakt för 

RIVTA, som tillhandahållits av uppdragsgivaren på Nordic Medtest tjänstekontrakten 

getObservations och getActivities till motsvarande standarden för FHIR.  

Tillsammans med detta skall en testmiljö för dessa två översatta tjänstekontrakt tas fram. En 

användare skall kunna efterfråga de två översatta kontrakten via ett gränssnitt där de sedan 

presenteras på skärmen för användaren. I samband med översättningen av tjänstekontrakten och 

utvecklingen av testmiljön ska en teststrategi tas fram vars mål är att säkerställa en korrekt 

översättning och en kvalitetssäkrad testmiljö. 

 

 



 

 vi 

Development of a test environment for 

communication between Swedish healthcare 

systems with support for the FHIR standard  

Abstract 

In order for Swedish healthcare systems to communicate, Inera, a company owned by the 

Swedish Municipalities and County Council (SKL), has formed a standard on how care 

information should be structured. This standard is called Rules for interoperability in health 

and care - technical instructions (RIVTA) and consists of a set of service contracts. The 

weakness of with RIVTA is that it does not extend beyond Sweden's borders. Therefore, 

regions (former county councils) and municipalities look at a new international standard 

called Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). The study's client Nordic Medtest 

is a company that tests and quality-assures software in Swedish healthcare and care. Nordic 

Medtest wants to be at the forefront of FHIR and wants to create an environment where their 

clients can test their systems. 

 

The goal of this study is to translate a limited amount of two service contracts for RIVTA, the 

contracts getObservations and getActivities to corresponding structures in FHIR. In parallel 

with this a test environment for these two translated service contracts will be developed. A 

user will have the ability to request the two translated contracts through an interface which 

will present the information in the requested contracts. Together with the translation of the 

two service contracts and test environment development a testing strategy will be developed 

with the aim to ensure a correct translation and a quality safe test environment.
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1 Inledning 

Alla Sveriges regioners (f.d. landsting) vårdinformationssystem inom vård och omsorg 

använder i dagsläget en standard som kallas Regelverk för interoperabilitet inom vård och 

omsorg – tekniska anvisningar (RIVTA) när de ska utbyta vårdinformation [1]. De senaste 

åren har en ny, internationell standard utvecklats som kallas Fast Healthcare Interoperability 

Resources (FHIR) [2] och som är ett alternativ till RIVTA för att användas vid 

informationsutbyte inom svensk sjukvård. Båda standarderna är en uppsättning regler för hur 

två vårdinformationssystem elektroniskt ska utbyta information med varandra.  

 

Uppdragsgivaren i denna studie är Nordic Medtest som är ett företag som testar och 

kvalitetssäkrar mjukvara som används inom svensk vård och omsorg [3]. Deras främsta 

kunder är regioner och offentligt ägda företag. Nordic Medtest ägs av svenska Inera som i sin 

tur ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

 

Uppdragsgivaren har sedan tidigare en testmiljö som simulerar den miljö som existerar på 

nationell nivå. Denna miljö kommunicerar vårdinformation enligt RIVTA-standard. Eftersom 

FHIR är en standard som växer i popularitet [4] och finns som ett alternativ till RIVTA vill 

uppdragsgivaren i framtiden kunna erbjuda sina kunder en miljö för att testa produkter som 

ska kommunicera enligt FHIR-standard. 

 

Syftet med denna studie är att ta fram en liknande miljö som den redan existerade hos 

uppdragsgivaren men med stöd för FHIR istället. Denna studie kommer vara uppbyggd av två 

delmoment:  

Det första delmomentet är att översätta en begränsad mängd vårdinformation till FHIR-

standard. Vårdinformationen som ska översättas utgörs av två tjänstekontrakt, 

getObservations och getActivities. Ett tjänstekontrakt är ett dokument med vårdinformation 

som är strukturerat enligt de regler som specificeras. Denna vårdinformation är i dagsläget 

strukturerad enligt RIVTA-standard och innehåller information om ett antal läkarbesök för en 

fiktiv patient som är skapad av uppdragsgivaren. 
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Det andra delmomentet är att utveckla en testmiljö som liknar den testmiljö som redan finns 

hos uppdragsgivaren och som skall kunna kommunicera vårdinformation. 

 Vårdinformationsutbytet ska ske enligt FHIR-standard. Denna miljö kommer i sin tur bestå 

av två delar:  

Den första delen är att ta fram en webbtjänst som lyssnar på förfrågningar och returnerar 

vårdinformation om en specifik, fiktiv, patient på begäran av en användare.  

Den andra delen är att ta fram ett grafiskt användargränssnitt som denna användare kan 

använda sig av för att efterfråga vårdinformation från webbtjänsten. Användargränssnittet ska 

sedan presentera vårdinformationen på ett lättbegripligt sätt för användaren.  

 

En teststrategi kommer på uppmaning av uppdragsgivaren att tas fram parallellt med 

utvecklingen av testmiljön. Teststrategin har som mål att kvalitetssäkra den miljö som 

utvecklas i den här studien. Teststrategin kommer följa en modell som är framtagen av 

uppdragsgivaren för hur en teststrategi skapas. 

 

Denna studie kommer resultera i en prototyp en så kallad proof of concept-produkt för 

uppdragsgivaren som visar att det är möjligt att översätta en delmängd vårdinformation till 

FHIR-standard och sedan ta fram en testmiljö för denna. Studien kommer påvisa vilka 

möjligheter och begränsningar det finns för att på ett korrekt sätt översätta vårdinformation 

mellan de två standarderna, ge vägledning för en framtida utvecklare hur denna översättning 

bör gå till samt svårighetsgraden för att göra det. 

Det är sedan upp till uppdragsgivaren att vidareutveckla denna testmiljö för att i slutändan 

kunna erbjuda sina kunder en komplett testmiljö för FHIR. 

 

Studien resulterade i två översatta tjänstekontrakt och en testmiljö. 

1.1 Disposition 

I kapitel 2 ges djupare information i syftet med studien och ge bakgrundsinformation till de 

två standarderna RIVTA och FHIR, hur de är uppbyggda och vad som skiljer dem åt. Kapitlet 

visar hur den nuvarande testmiljön som finns hos uppdragsgivaren är uppbyggd. 

 

I kapitel 3 presenteras design för webbtjänsten som erhåller vårdinformationen som ska 

användas. Ett grafiskt användargränssnitt som skall presentera vårdinformationen för en 
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användare. Kapitlet går även igenom designen på de tester som skall utvecklas för att 

kvalitetssäkra den färdiga produkten. 

 

I kapitel 4 presenteras implementationen utifrån de designval som gjordes i föregående 

kapitel. Kapitlet presenterar de förutsättningar som behövdes för studien och hur de 

installerades samt hur webbtjänsten och ett grafiskt användargränssnitt implementeras. 

 

I kapitel 5 presenteras resultaten av implementationen från föregående kapitel samt eventuella 

förändringar från de designval som gjordes i kapitel 3.  

 

I kapitel 6 diskuteras resultaten samt eventuella begränsningar för den här studien och vad 

som går att bygga på för framtida arbeten. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel börjar med en övergripande beskrivning för hur vårdinformationsutbyte inom 

regionsstyrd sjukvård ser ut på nationell nivå i dagsläget. Dessutom introduceras flera centrala 

termer i anslutning till detta. Därefter beskrivs uppbyggnaden och funktionaliteten för den 

testmiljö som i nuläget finns hos Nordic Medtest och som används för att testa 

vårdinformationsutbyte enligt standarden RIVTA. Kapitlet kommer även gå in på den 

teststrategi som skall utvecklas i samband med utvecklingen av den nya testmiljön för FHIR. 

 

Kapitlet avslutas med att beskriva de olika standarderna RIVTA och FHIR och hur de skiljer 

sig från varandra. 

2.1  Vårdinformationsutbyte på nationell nivå 

För att utbyta vårdinformation mellan olika enheter i Sverige används flera olika komponenter 

och protokoll. En enhet kan bland annat vara ett vårdinformationssystem på en vårdcentral eller 

en tjänst som tillåter privatpersoner att läsa sina journaler som till exempel 1177.se. RIVTA är 

en standard med en uppsättning regler som bestämmer hur data som skickas ska vara 

strukturerad [1]. 

 

2.1.1 Tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter 

Två centrala begrepp i den här studien är tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter. Tjänsten 

1177.se är ett exempel på en tjänstekonsument medan en tjänsteproducent kan ses som ett 

gränssnitt för kommunikation mot omvärlden på ett vårdinformationssystem hos till exempel 

en vårdcentral.  

 

En tjänstekonsument är begränsad till att läsa data som den efterfrågar från tjänsteproducenter. 

En tjänsteproducent producerar och tillhandahåller data som kan efterfrågas av 

tjänstekonsumenter eller andra tjänsteproducenter.  

 

En tjänsteproducent är en enhet som erbjuder resurser vilket tillåter att en tjänstekonsument kan 

inleda en tjänsteinteraktion där journaldata skickas till tjänstekonsumenten [5].  

En tjänstekonsument är den enhet som initierar en tjänsteinteraktion där journaldata tas emot 

från en tjänsteproducent [5].  
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2.1.2 Den nationella tjänsteplattformen 

Då många olika vårdinformationssystem kommer att behöva samverka med varandra är det 

viktigt att förhindra direkta kopplingar mellan varje sådant system. Detta eftersom varje 

vårdinformationsystem då måste ha ett gränssnitt mot alla andra vårdinformationssystem det 

ska kommunicera med och blir därför känsligt för förändringar i något av de andra 

vårdinformationssystemen som det har koppling till. Figur 1 visar hur en kommunikationsmiljö 

skulle kunna vara strukturerad utan RIVTA som standard och som visar hur det skulle kunna 

se ut när alla tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter har en direkt koppling till varandra när 

de skall kommunicera: 

 

 

Figur 1: Scenario där sex tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter har en direkt 

koppling till varandra. 

I Figur 1 är alla tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter beroende av varandra. Ifall en 

tjänsteproducent eller tjänstekonsument förändrar sitt system leder det till en dominoeffekt då 

alla andra tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter måste förändra sina gränssnitt för att de 

skall kunna fortsätta kommunicera med just den tjänsteproducenten/konsumenten [6].  

 

RIVTA:s lösning på problemet i Figur 1 är att införa en nationell tjänsteplattform som 

samtliga vårdinformationssystem ansluter sig mot [5]. Den nationella tjänsteplattformen 

tvingar alla medverkande vårdinformationssystem att kommunicera med en gemensam 

standard eftersom kommunikationen från varje vårdinformationssystem går genom denna 

tjänsteplattform [5]. Denna plattform hanterar adressering och förmedlar tjänster mellan alla 

samverkande vårdinformationssystem och förhindrar därför direkta kopplingar mellan 

vårdinformationssystemen samt förhindrar eventuella dominoeffekter som kan inträffa vid 

systemuppdateringar eller liknande.  
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Figur 2 visar samma vårdinformationssystem som figuren ovan fast nu är alla kopplade till 

den nationella tjänsteplattformen: 

 

 

Figur 2: Scenario där tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter är kopplade till den 

nationella tjänsteplattformen. 

 

Tack vare nationella tjänsteplattformen reduceras komplexiteten, eftersom det blir färre 

kopplingar mellan vårdinformationsystemen och inget av systemen blir direkt beroende av de 

andra.  

 

När ett vårdinformationssystem vill efterfråga data från ett eller flera andra system kontaktar 

det den nationella tjänsteplattformen som i sin tur dirigerar förfrågan vidare till rätt 

vårdinformationssystem. Var och ett av dessa anropade vårdinformationssystem svarar med 

att skicka tillbaka efterfrågad data till den nationella tjänsteplattformen som slår ihop svaren 

från varje efterfrågat vårdinformationssystem och returnerar svaret till det 

vårdinformationssystem som gjorde förfrågan [5].  

 

2.1.3 Tjänstekontrakt som används vid vårdinformationsutbyte 

Tjänstekontrakt är en uppsättning tekniska specifikationer som beskriver hur kommunikationen 

mellan vårdinformationssystem ska struktureras [7]. Ett tjänstekontrakt är ett dokument som 

innehåller data strukturerad enligt ett särskilt format [7].  

 

Tjänstekontrakt är inte bundet till något speciellt systems förutsättningar eller villkor, vilket 

innebär att en tjänstekonsument inte behöver anpassa sig till något specifikt gränssnitt hos en 
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tjänsteproducent [5]. Tjänstekontraktet används av en tjänsteproducent som svarar på 

förfrågningar från en tjänstekonsument. Ett tjänstekontrakt är kopplat till en specifik funktion, 

till exempel tidsbokning. Ett exempel på ett tjänstekontrakt som används för tidsbokningar 

skulle kunna vara HämtaBokningsbaraTider för en tjänstekonsument där tjänsteproducenten 

svarar med hjälp av tjänstekontraktet HämtaBokningsbaraTiderResponder [5].  

Figur 3 visar en mycket översiktlig bild av hur en sådan tjänsteinteraktion går till: 

 

 

Figur 3: Tjänsteinteraktion där lediga tider efterfrågas. 

 

Tjänstekonsumenten börjar med att skicka en fråga med hjälp av ett tjänstekontrakt där denna 

frågar tjänsteproducenten efter lediga tider. Tjänsteproducenten svarar på frågan från 

tjänstekonsumenten genom att skicka tillbaka ett svar med lediga tider.  

I realiteten går tjänstekonsumentens frågor och tjänsteproducentens svar genom den nationella 

tjänsteplattformen. Figur 4 visar en detaljerad bild över hur detta går till: 
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Figur 4: Detaljerad vy över en tjänsteinteraktion enligt RIVTA. 

 

I Figur 4 använder tjänstekonsumenten tjänstekontrakt för att skicka en fråga till den nationella 

tjänsteplattformen. Tjänsteproducenten och den nationella tjänsteplattformen använder 

webbtjänsten Simple Object Access Protocol (SOAP) för att skicka tjänstekontrakt mellan 

varandra [7]. Den nationella tjänsteplattformen skickar med hjälp av tjänstekontrakt frågan 

vidare till alla berörda tjänsteproducenter. I Figur 4 berör frågan 2 stycken 

vårdinformationssystem (betecknade VIS). Tjänsteproducenten kan ses som ett gränssnitt på 

ett vårdinformationssystem (VIS) som använder en intern kommunikationsstandard för att 

förmedla data från vårdinformationssystemet till tjänsteproducenten [7]. Tjänsteproducenten 

använder tjänstekontrakt för att skicka denna data tillbaka till den nationella tjänsteplattformen 

[7]. Nationella tjänsteplattformen aggregerar alla svar som tas emot från tjänsteproducenterna 

och returnerar dem till tjänstekonsumenten [5]. Tjänstekonsumenten presenterar sedan svaren 
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för en användare i ett grafiskt gränssnitt. Allt inom det grönmarkerade området täcks av 

regelverket för RIVTA. 

 

Även två tjänsteproducenter med tillhörande vårdinformationssystem kan utbyta 

vårdinformation mellan varandra och detta illustreras i Figur 5. Notera tjänsteproducenten i 

figurens övre del. 

 

Figur 5: Detaljerad vy över en tjänsteinteraktion mellan två tjänsteproducenter. 

 

 

I nuläget finns drygt 300 nationellt fastställda tjänstekontrakt definierade som används i 

Sveriges regioner inom e-hälsa [8]. De två tjänstekontrakt som den här studien kommer 
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fokusera på är getObservations och getActivities. För att kunna översätta RIVTA-standard till 

FHIR-standard krävs det att all information som är nödvändig i tjänstekontraktet enligt RIVTA-

standard också kan representeras enligt FHIR. 

 

getObservations är ett tjänstekontrakt som används för att skicka information hos en genomförd 

observation [9]. I denna studie är en observation en uppmätt längd, vikt och huvudomfång på 

ett nyfött barn som har uppmätts vid ett flertal olika tillfällen och det är just denna fiktiva 

mätdata som har tillhandahållits från uppdragsgivaren inför denna studie. 

 

getActivities är ett tjänstekontrakt som används för att skicka information om en utförd aktivitet 

[10]. Detta kan till exempel vara att en patient har genomgått en operation eller blivit ålagd att 

inta medicin på grund av en tidigare genomförd observation [11]. En tidigare genomförd 

observation skulle till exempel kunna konstatera att en patient lider av kortvuxenhet och en 

aktivitet skulle där med vara att patienten ska inta tillväxthormoner [11]. 

 

Motsvarigheten till ett tjänstekontrakt heter Resource i FHIR [12] och kommer härefter 

benämnas som resurs. 

2.2 RIVTA och FHIR 

På en övergripande nivå påminner FHIR och RIVTA mycket om varandra då de båda använder 

resurser eller tjänstekontrakt för att förmedla vårdinformation mellan en tjänstekonsument och 

en tjänsteproducent [13][14]. Både RIVTA och FHIR måste på något sätt kunna kommunicera 

information mellan två vårdinformationssystem och för att göra det använder de så kallade 

webbtjänster [15][7].  

RIVTA har ett regeldokument för varje definierat tjänstekontrakt som innehåller regler för 

vilken data och av vilken typ data ska vara som skickas i ett tjänstekontrakt [14]. Detta 

regeldokument anger hur tjänstekontraktet ska vara strukturerat och vilken typ av data som ska 

och får finnas med [9]. 

FHIR har också liknande regeldokument som beskriver hur en resurs ska vara strukturerad och 

vilken typ av data som ska och får finnas med [12] . 
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2.2.1 Webbtjänster 

En webbtjänst är ett sätt att stödja kommunikation mellan olika datorer. I praktiken innebär det 

att en dator efterfrågar åtkomst till en resurs i form av någon slags information eller liknande 

som en annan dator tillhandahåller via webbens applikationsprotokoll [16]. RIVTA använder 

webbtjänsten Simple Object Access Protocol (SOAP) [7] medan FHIR använder 

Representational State Transfer Protocol (REST) [15]. 

 

SOAP kan kommunicera över flera olika applikationsprotokoll medan REST endast 

kommunicerar över Hypertext Transfer Protocol (HTTP) [16]. 

Data som skickas med SOAP eller REST måste vara formaterad på något sätt. I SOAP skickas 

data alltid enligt formatet eXtensible Markup Language (XML) medan REST kan skicka data i 

en mängd olika format, däribland XML [16]. Detta innebär att tjänstekontrakten i RIVTA samt 

resurserna i FHIR i grund och botten är ett XML-dokument. 

 

2.2.1.1 eXtensible Markup Language (XML) 
XML är ett textbaserat format som är lätt för en dator att tolka [17]. Ett XML-dokument är 

uppbyggt av ett eller flera element. Varje element börjar med en starttagg ”<” och avslutas 

med en sluttagg ”/>”. Element kan ligga nästlade i varandra. 

Figur 6 visar exempel på ett XML-dokument som innehåller en boksamling. 

 

 

Figur 6: Exempel på ett XML-dokument.  

 

Det måste alltid finnas ett och endast ett rot-element, men utöver det finns det ingen begränsning 

för hur många element eller hur många element med samma namn det får förekomma. I Figur 
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6 är elementet <boksamling> rot-elementet och <bok> är ett element som ligger nästlat i 

<boksamling>. Elementet <bok> har i sin tur två nästlade element <titel> och <författare>. 

Det är upp till författaren av XML-dokumentet att specificera kardinalitet för ett element, dvs. 

hur många gånger ett element får eller måste förekomma [18]. Dessa regler kallas även 

fältregler i RIVTA:s regeldokument [9] och samma ord kommer användas för att beskriva 

reglerna i regeldokumenten för FHIR. 

 

2.2.1.2 SOAP 
I den här studien kommunicerar SOAP via applikationsprotokollet HTTP när det gäller den 

lösning som finns idag hos uppdragsgivaren. 

Ett SOAP-meddelande ska vara indelat i tre delar: ett kuvert (envelope), ett huvud (header) och 

en kropp (body) [19]. Kuvertet fungerar som rot-element för XML-dokumentet i varje SOAP-

meddelande [18]. Huvudet innehåller information som är relaterad till innehållet i kroppen [18]. 

Kroppen innehåller den information som är avsedd för mottagaren av SOAP-meddelandet [18]. 

Figur 7 visar hur denna struktur ser ut. 

 

 

Figur 7: Struktur för ett SOAP-meddelande.  

 

Både frågan och svaret från en tjänsteinteraktion mellan en tjänstekonsument och en 

tjänsteproducent skall vara formaterad enligt standarden för SOAP detta illustreras i Figur 7 

och själva data skall vara i XML-format [7]. 

 

2.2.1.3 REST 

När REST används som webbtjänst anropas den efterfrågade resursen, som i denna studie kan 

vara en observation, via en Uniform Resource Identifier (URI) som används för att identifiera 
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en resurs på World Wide Webb (WWW) [20]. Den allra vanligaste och mest välkända typen av 

URI och den som används i FHIR är Uniform Resource Locator (URL) [20]. 

Om exempelvis en användare vill använda REST för att hämta information om en annan 

användare med id=1234 från en databas på en server. Då kan REST-anropet se ut som följande: 

http://website.com/database/userInfo/12341 

 

Till skillnad från RIVTA, som använder SOAP, behöver tjänstekonsumenten i FHIR inte 

strukturera sin fråga till tjänsteproducenten enligt en särskild mall eftersom FHIR använder 

REST för kommunikation [15]. Tjänstekonsumenten behöver bara göra ett anrop via HTTP 

med hjälp av en URL [20].  

Svaret som tjänsteproducenten returnerar behöver inte heller vara strukturerat enligt en särskild 

mall, så länge det följer de standarder som krävs av det format som själva data är formaterad i 

[20], vilket är XML i den här studien. 

 

2.2.2 Skillnader mellan RIVTA och FHIR 

Den största implementationsmässiga skillnaden mellan RIVTA och FHIR är hur de har valt att 

implementera webbtjänster. I SOAP ställs krav på hur strukturen på både en förfrågan och ett 

svar ska se ut. Detta leder till att en tjänstekonsument som följer RIVTA:s standard måste 

strukturera upp sina svar på ett korrekt sätt. Utöver detta måste data i XML-format följa en 

korrekt standard enligt XML. 

 

I REST ställs inga krav på en särskild struktur på meddelandets efterfrågan, förutom att URL 

till den efterfrågade resursen är korrekt. Svaret, som i denna studie är formaterad enligt XML 

och har som enda krav att följa den XML standard korrekt. Detta leder till att en 

tjänstekonsument som följer FHIR endast behöver bry sig om att ha en korrekt URL till den 

resurs som den vill efterfråga. För tjänsteproducenten som följer FHIR innebär det att svaret 

som skall returneras till tjänstekonsumenten endast behöver följa en korrekt standard enligt det 

format som själva data skickas i.  

Utöver skillnader i implementation av webbtjänster finns det ytterligare skillnader i respektive 

standards regeldokument. Vad gäller funktionalitet så är den i stort sett densamma mellan de 

tjänstekontrakt och resurser som denna studie fokuserar på, dock så skiljer de sig åt 

strukturmässigt [9][45]. 

                                                
1 Går att testa på http://restcountries.eu 
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2.3 Nuvarande testmiljö 

Den nuvarande testmiljön som finns hos uppdragsgivaren är uppbyggd av tre komponenter 

[11]:  

• En interaktionsvisualiserare som är ett grafiskt gränssnitt som användaren interagerar 

mot. 

•  En SOAP-tjänst som simuleras med hjälp av programmet SoapUI [21]. Detta motsvarar 

ett vårdinformationssystem i en reell miljö. 

• En proxy2 som konverterar anrop från interaktionsvisualiseraren till SoapUI. 

 

Figur 8 visar en översikt hur den nuvarande testmiljön är strukturerad och visar hur 

förfrågningar skickas från interaktionsvisualiseraren till SoapUI och tillbaka.   

 

 

Figur 8: Struktur för den nuvarande testmiljön hos uppdragsgivaren. 

 

Interaktionsvisualiseraren – Tjänstekonsumenten simuleras av interaktionsvisualiseraren 

vilket är ett grafiskt användargränssnitt i form av en hemsida [11] där användaren kan efterfråga 

journaldata i form av tjänstekontrakten getObservations och getActivities. 

Interaktionsvisualiseraren använder REST-anrop som översätts till SOAP-anrop av den 

mellanliggande proxy som syns i Figur 8 [11].  

Interaktionsvisualiseraren är skriven i node.js [11] vilket är ett ramverk för att programmera 

webbservrar i JavaScript [22].  

 

                                                
2 En proxy är en komponent som agerar mellanhand för förfrågningar mellan en klient och en server. 
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SoapUI – SoapUI är ett program och testverktyg som används för att simulera och testa 

webbtjänster [21]. I det här fallet tillhandahåller programmet en implementation av SOAP och 

simulerar den nationella tjänsteplattformen. 

Anropen till de faktiska tjänsteproducenterna har abstraherats bort i den här testmiljön och 

anropen från den nationella tjänsteplattformen till de olika tjänsteproducenterna anses vara 

gjorda. SoapUI kommer därför bara skicka tillbaka en samling av svar som antas ha tagits emot 

separat från en eller flera tjänsteproducenter. 

 

Proxy - Då interaktionsvisualiseraren skickar frågor med hjälp av REST och SoapUI lyssnar 

efter och svarar med SOAP så behövs en mellanliggande proxy som ”konverterar” REST-anrop 

till SOAP-anrop när interaktionsvisualiseraren vill efterfråga en resurs. Proxyn är skriven i 

Python vilket är ett C-liknande högnivåspråk. 

Figur 9 visar den del av en tjänsteinteraktion som testmiljön är begränsad till [11]. 

Interaktionsvisualiseraren är den tjänstekonsument som skickar frågor till den nationella 

tjänsteplattformen som simuleras med hjälp av SoapUI. 

 

 

Figur 9: Detaljerad vy över den tjänsteinteraktion som simuleras i testmiljön. 
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2.4 Teststrategi 

En teststrategi ska tas fram tillsammans med uppdragsgivaren. Teststrategin har för avsikt att 

kvalitetssäkra den nya testmiljö för FHIR som ska tas fram och bygger till stor del på den 

teststrategi som uppdragsgivaren använder dagligen i sitt arbete med mjukvarutestning. 

Teststrategin kommer vara det underlag som visar att den nya miljön uppfyller de önskade 

kriterier som är uppsatta av uppdragsgivaren och den skall innehålla relevant information som 

är av intresse för uppdragsgivaren.  

2.5 Relaterat arbete 

Det finns en rapport, RIVTA on FHIR – PoC-rapport [24], från Inera som utvecklades med mål 

att utgöra en bas för en svensk implementation av FHIR. Rapporten har översatt en begränsad 

mängd data i tjänstekontraktet getObservations till FHIR. Rapporten genomfördes på en äldre 

version av FHIR medan den version som används i genomförandet av den här studien är den 

senaste versionen.  

Rapporten innehåller diagram och bilder samt tabeller som visar hur dessa har översatt data i 

tjänstekontraktet getObservations till FHIR. 

2.6 Sammanfattning av kapitlet 

Kapitel 2 ger bakgrundsinformation för de senare kapitlen i denna studie. Kapitlet började med 

att ge en övergripande beskrivning av den nationella arkitekturen för informationsutbyte inom 

e-hälsa och hur tjänsteplattformar och tjänstekontrakt används för att begränsa komplexitet. I 

samband med detta berörs viktiga termer såsom tjänstekontrakt samt tjänstekonsumenter och 

tjänsteproducenter. 

 

Kapitlet beskrev även RIVTA som den standard för kommunikation mellan 

vårdinformationssystem som används idag och att FHIR nu finns som ett alternativ som har 

ökat i popularitet. Kapitlet beskrev också hur de två olika standarderna väljer att implementera 

webbtjänster med antingen SOAP eller REST för kommunikation mellan 

vårdinformationssystem. Sista delen av kapitlet beskrev hur den befintliga testmiljön ser ut hos 

uppdragsgivaren och hur den är uppbyggd av en interaktionsvisualiserare, proxy och en SOAP-

tjänst som simuleras med programmet SoapUI.  
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3 Design 

Detta kapitel beskriver hur den nya testmiljön för FHIR ska utvecklas i denna studie och vilka 

metoder som används för att genomföra detta samt tillvägagångssättet för att översätta de två 

tjänstekontrakten getObservations och getActivities till en resurs3 i FHIR. Kapitlet beskriver 

också vilka programspråk och utvecklingsmiljöer som används.  

 

Kapitlet går även igenom designen för de tester som skall utföras för att kvalitetssäkra den 

färdiga produkten. Även val av webbtjänst och format som används i webbtjänsten kommer 

beröras. 

3.1 Design av översättning från RIVTA till FHIR 

Det tjänstekontrakt som kommer prioriteras först i översättningen är getObservations. 

Anledningen till detta är att det finns bra dokumentation kring den tidigare studien RIVTA on 

FHIR – PoC-rapport [24] som utfördes av Inera. 

Det tjänstekontrakt som översätts till FHIR-standard ska, liksom tjänstekontraktet enligt 

RIVTA-standard, vara i XML-format. Detta för att skapa likhet med den nuvarande testmiljön 

då målet för denna studie är att så långt som det är möjligt skapa en testmiljö som är identisk 

med den gamla men enligt FHIR, då det minskar risken för fel att översätta från ett XML-

dokument direkt till ett annat XML-dokument. 

 

Rapporten RIVTA on FHIR – PoC-rapport [24] kommer att vara utgångspunkten för hur 

elementen enlig RIVTA-standard ska översättas till FHIR-standard. Även om rapporten 

använder en äldre version av FHIR så anses den vara en viktig resurs tack vare sina tabeller och 

diagram och exempel som visar exakt översättning [24].  

Tjänstekontraktet getActivities är svårare och mer tidskrävande att översätta då det inte finns 

någon tidigare studie att luta sig mot som det gör vid getObservations [24].  

Det finns dock element i de båda tjänstekontrakten getObservations och getActivities som inte 

finns med i exempelöversättningen i rapporten. I händelse av att översättningen för ett element 

inte finns dokumenterat kommer RIVTA:s och FHIR:s regeldokument [9][10] användas som 

stöd för att hitta en bra översättning.  

                                                
3 ’Resurs’ som i FHIR:s motsvarighet till RIVTA:s tjänstekontrakt. 
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3.1 Övergripande designval 

Den nuvarande testmiljön för RIVTA som finns hos uppdragsgivaren vilken är uppbyggd av en 

interaktionsvisualiserare, proxy och SOAP-tjänst kommer ligga som grund för den nya 

testmiljön för FHIR, vilket denna studie har som mål att ta fram. Den nya testmiljön för FHIR 

ska så långt som möjligt likna den testmiljö som finns för RIVTA. Detta har beslutats 

tillsammans med uppdragsgivaren.  

 

RIVTA-standarden kommer i denna studie ersättas med FHIR för informationsutbyte mellan 

interaktionsvisualiseraren och den simulerade nationella tjänsteplattformen (SoapUI). 

Kommunikationen mellan interaktionsvisualiseraren och den simulerade nationella 

tjänsteplattformen sker via REST.  

 

Den nya interaktionsvisualiseraren kommer att byggas upp från grunden. Detta beslut har tagits 

efter samtal med utvecklaren av den nuvarande testmiljön. Motivet är att den nuvarande 

interaktionsvisualiseraren har en komplex kod med en hård koppling till proxyservern som gör 

det svårt att bryta loss och modifiera interaktionsvisualiseraren. Det anses även gå snabbare att 

implementera en separat version av interaktionsvisualiseraren än att jobba med den tidigare 

versionen. Detta är av stor betydelse, då det innebär att mer tid kan läggas på testning och 

kvalitetssäkring. All funktionalitet från den nuvarande miljön kommer att existera i den nya 

testmiljön dvs. möjligheten att med interaktionsvisualiserarens hjälp söka efter och få data i 

getObservations och getActivities i FHIR-standard presenterat på skärmen. 

Då uppdragsgivaren är ett företag som specialiserar sig att kvalitetssäkra och testa mjukvara är 

en viktig aspekt i denna studie utformningen av en teststrategi för att kvalitetssäkra den nya 

testmiljön. Teststrategin kommer att utformas med hjälp av den testmetodik som används vid 

andra projekt hos uppdragsgivaren. Dokumentationen av teststrategin med tillhörande testplan 

kommer utformas parallellt med designen för den nya testmiljön.  

 

Teststrategin tas fram tillsammans med uppdragsgivaren. Denna ska utarbetas innan testningens 

start och i den beskrivs vilka tester som skall utföras på den nya testmiljön och hur de ska 

utföras [25]. Teststrategin är ett levande dokument som kommer bli mer omfattande under 

projektets gång då det succesivt byggs på och kommer att utvecklas parallellt med 

implementering av den nya miljön. Teststrategin kommer att vara ett referensdokument för de 
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testkrav som har utformats och refererar till de olika testfallen vars syften är att verifiera 

funktionalitet och prestanda för testmiljön.  

En del av testningen kommer ske under projektets gång i och med att testmiljön utvecklas. Det 

mesta av testningen kommer dock ske i slutet av studien, då testmiljön står färdig. 

 

De data i de två tjänstekontrakten getObservations och getActivities som beskrevs i kapitel 2 

skall översättas till motsvarande resurser i FHIR och det kommer vara den testdata som används 

i testmiljön för FHIR. 

3.2 Teststrategi 

Teststrategin kommer vara det underlag som bevisar att den nya miljön uppfyller de önskade 

kriterier som är uppsatta av uppdragsgivaren. Teststrategin skall innehålla relevant information 

som är av intresse för uppdragsgivaren.  

Teststrategin innefattar följande kravlista: 

• Utvecklingsstöd – Problem och möjligheter som finns för att skapa en testmiljö för 

FHIR-standarden. 

• Pålitlig – Vårdinformationsdata ska på ett tydligt sätt visas i 

interaktionsvisualiseraren för att påvisa att meddelanden kommer fram som 

förväntat. 

• Tillförlitlighet – Visa att all data som uppdragsgivaren förväntar sig finns med och 

presenteras i interaktionsvisualiseraren. De data som uppdragsgivaren förväntar sig 

är innehållet i de två kontrakten getObservations och getActivities översatta till 

FHIR:s resurs. 

• Tydlighet – Data ska på ett tydligt sätt visas i interaktionsvisualiseraren. 

• Användbarhet – Det ska vara enkelt att initiera miljön. Det ska vara enkelt att koppla 

interaktionsvisualiseraren till SoapUI så att de två kan börja kommunicera med 

varandra. 

• Prestanda – Det skall inte ta för lång tid att hämta data i interaktionsvisualiseraren. 

För att kunna undersöka hur testmiljön påverkas under påfrestning kommer ett 

testverktyg användas för att simulera ett stort antal användare som skickar 

förfrågningar. 
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• Underhåll – Ytterligare kartläggning av översättning från RIVTA till FHIR eftersom 

denna studie endast har som mål att översätta en ytterst begränsad mängd data för 

två tjänstekontrakt. 

 

För att implementera ovanstående krav kommer nedanstående testmetodiker användas: 

 

3.2.1 Valideringstester 

Valideringstester utförs av valideringsprogrammet Validator som är ett program framtaget av 

HL7 [26] vars uppgift är att avgöra om en resurs följer de specifikationer som krävs för just den 

resursen [27].  

 

Testerna utförs genom att data i resursen öppnas i Validator [26] som i sin tur skickar data till 

en valideringsserver som validerar att denna resurs följer korrekt struktur.  

Efter att resursen validerats returneras en resultatrapport där eventuella fel och varningar 

presenteras i en tabell. Det finns olika verktyg för att validera strukturen på resursen och att 

använda Validator är endast ett av dessa. Figur 10 visar en lista över möjliga valideringsmetoder 

för att säkerställa en korrekt struktur på resursen [27], däribland Validator. Utifrån figuren 

framgår det att Validator täcker flest testområden för att validera strukturen på en resurs.  

 

 

Figur 10: Metoder för validering av en resurs enligt FHIR-standard.  
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3.2.2 Regressionstester 

Projektet innebär iterativ implementation, därför kommer design och testning ske parallellt med 

implementationen. Efter varje implementering av nya funktioner kommer tester att utföras för 

att validera att inga tidigare funktioner har slutat att fungera eller har ett oväntat beteende.   

 

3.2.3 Acceptanstester 

Acceptanstesterna kommer utföras tillsammans med uppdragsgivaren. Testerna utförs från 

interaktionsvisualiseraren enligt en så kallad blackbox-metodik som innebär att 

uppdragsgivaren inte får någon tillgång till källkoden och tester utförs enbart på handlingar 

uppdragsgivaren kan göra via det grafiska gränssnittet på interaktionsvisualiseraren [28]. 

Acceptanstestet kommer vara det slutgiltiga testet och demostation för godkännande av miljö 

[29].  

 

3.2.4 Manustester 

För att få mer dynamiska testfall och bättre täckande tester i programmet SoapUI skall 

scriptspråket Groovy användas [30]. Groovy är ett objektorienterat programspråk som är 

baserat på Java [30]. Genom Groovy behöver inte testfallen komma i samma ordningsföljd som 

de är skapade utan får en mer dynamisk exekvering. 

 

3.2.5 Utforskandetester 

Utforskande testning innebär att systemet testas utan att ha ett fördefinierat manus som testaren 

går efter och utforskandetester anser vara den direkta motsatsen till manustestning. Detta 

betyder att systemens olika komponenter testas utan ett specifikt tillvägagångsätt [30]. 

Utforskandetestning kommer att ske kontinuerligt under tiden miljön utvecklas.   

 

3.2.6 Prestandatester 

Vid utförandet av prestandatest kommer programmet JMeter [31] användas. JMeter är ett 

testverktyg som används vid bland annat prestandatestning av webbapplikationer [31]. 

Prestandatester kommer att ske vid slutet av implementationen när testmiljön anses vara färdig.  
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3.2.7 Riskanalys 

Tidsramen för den här studien är begränsad. Detta innebär att det finns en viss begränsning av 

vad som kommer att kunna innefattas i studien och det är viktigt att det sätts ett konkret mål för 

vad som skall ingå i den.  

 

När det kommer till att kvalitetssäkra miljön så prioriteras integrationstester. Detta för att se att 

den färdiga miljön kan kommunicera på ett korrekt sätt med SoapUI och att all förväntade data 

visas i interaktionsvisualiseraren för användaren. Detta innebär att stora områden inte kommer 

att bli testade och en riskanalys måste därför utarbetas.  

 

Områden som kan komma att ligga utanför den här studiens testområde är till exempel lagring 

av data i en databas. Ytterligare ett annat område är att getObservations och getActivities endast 

är en liten del av den sortens data som kan förekomma. Detta leder till att studien inte kan uttala 

sig om huruvida det är möjligt att konvertera andra tjänstekontrakt mellan RIVTA och FHIR. 

3.3 Design av ny testmiljö 

Den nya testmiljön kommer bestå av interaktionsvisualiseraren och en simulerad REST-tjänst. 

Den proxyserver som finns i den nuvarande testmiljön och som konverterar REST-

meddelanden till SOAP-meddelande och vice versa [11] kommer vara överflödig i den nya 

testmiljön då interaktionsvisualiseraren direkt kommer kommunicera med SoapUI. Eventuella 

komponenter som anses viktiga kan komma att flyttas från proxy till den nya 

interaktionsvisualiseraren. 

Efter konsulterande med uppdragsgivaren och då ingen konvertering mellan REST och SOAP 

behövdes har beslutet tagits att den nya testmiljön inte skall innehålla någon proxy. Därmed 

kommer interaktionsvisualiseraren få en direkt koppling till SoapUI. I Figur 11 visas en 

översiktlig bild hur systemen kommer att kommunicera i den nya testmiljön. 
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Figur 11: Struktur för den nya testmiljön för FHIR. 

3.3.1 Interaktionsvisualiseraren 

Interaktionsvisualiserarens uppgift är att presentera ett grafiskt användargränssnitt för 

användaren [11]. Användaren ska använda detta gränssnitt för att efterfråga journaldata i form 

av observationer och aktiviteter för en patient, baserat på dennes personnummer. Användaren 

ska även kunna välja att visa observationer och aktiviteter som skapats inom ett givet tidsspann. 

 

Interaktionsvisualiseraren kommer vara uppbyggd av en frontend-del och en backend-del vilket 

framgår i Figur 12. 
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Figur 12: Detaljerad vy över interaktionsvisualiseraren tillsammans med testmiljön. 

 

Figur 12 visar en detaljerad bild av interaktionsvisualiseraren och visar hur det går till när en 

användare vill efterfråga en journal. Med hjälp av en webbläsare kan en användare ansluta sig 

till frontend i interaktionsvisualiseraren. Då användaren efterfrågar journaldata kommer (1) 

parametrar för personnummer och tidsspann skickas till frontend-delen som (2) i sin tur 

vidarebefordrar dem till backend. Backend kommer i sin tur (3) göra en förfrågan till en URL 

på SoapUI med samma parametrar som användaren angav i (1). SoapUI kontrollerar om 

personnumret och tidsspannet stämmer överens med det som finns i journaldata som SoapUI 

erhåller. Om personnumret och tidsspannet stämmer överens returnerar (4) SoapUI de 

efterfrågade tjänstekontrakten till backend i interaktionsvisualiseraren som konverterar XML-

strukturen på dessa tjänstekontrakt till JavaScript-objekt som (5) skickas till frontend. Frontend 

renderar en ny index.html som innehåller den efterfrågade journalinformationen och (6) 

uppdaterar vyn för användaren. 

 

På uppmaning från uppdragsgivaren kommer den nya interaktionsvisualiseraren skrivas i 

node.js och HyperText Markup Language (HTML). 
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3.3.1.1 Utseende för interaktionsvisualiseraren  
Det grafiska gränssnittet i den befintliga interaktionsvisualiseraren kommer att ligga till grund 

för det grafiska gränssnittet hos den nya interaktionsvisualiseraren och de två kommer vara 

identiska med undantag att det nya gränssnittet kommer att presentera mer data i form av 

mätvärden och textsträngar ifrån den efterfrågade resursen. Funktionaliteten kommer även att 

vara densamma.  

 

Det grafiska användargränssnittet i den nya interaktionsvisualiseraren kommer erbjuda tre olika 

val där användaren kan välja att efterfråga resursen för getObservations, getActivities eller båda 

två. Figur 13 visar designen för det grafiska gränssnitt som användaren kan använda för att söka 

efter resurser på den simulerade REST-tjänsten. 

 

 

Figur 13: Design för den nya interaktionsvisualiseraren. 

 

Tre sökfält kommer finnas som användaren kan välja att fylla i: ett fält för personnummer på 

den patient som användaren vill hämta vårdinformation om. Ett fält för en observation eller 

aktivitet efter ett visst datum samt ett fält för att hitta observationer eller aktiviteter gjorda före 

ett visst datum. När svarsresursen anländer från den simulerade REST-tjänsten till 

interaktionsvisualiseraren skapas en vertikal tidslinje som visar upp de aktuella observationer 

och aktiviteter som användaren sökte på.  
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Tidslinjen ritas ut i samband med att en resurs har tagits emot. Denna tidslinje visar patientens 

registrerade aktiviteter och observationer. 

Figur 14 visar designen för det grafiska gränssnittet när en resurs har tagits emot i 

interaktionsvisualiseraren och ritats ut på tidslinjen. 

 

 

Figur 14: Design på den nya interaktionsvisualiseraren – efter förfrågning.  

 

Data för observationer ligger på tidslinjens vänstra sida och data för aktiviteter på den högra.   

3.4 Bibliotek och ramverk 

Här beskrivs de bibliotek, ramverk och verktyg som används för att utveckla 

interaktionsvisualiseraren: 

• node.js package manager (npm) - En pakethanterare för Node.js. Innehåller en stor 

samling bibliotek för Node.js. [32] 

• Express.js – Ett ramverk för att på ett enkelt sätt hantera webbapplikationer [33]. 

Kommer användas i backend i interaktionsvisualiseraren för att hantera sidor som 

användaren efterfrågar. Till exempel, om användaren skriver in 
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http://localhost/search i sökfältet i webbläsaren (förutsatt att 

interaktionsvisualiseraren körs på den lokala datorn) så kommer Express.js hantera 

den efterfrågade sidan search. 

• Embedded JavaScript templating (EJS) – Ett templating language för att generera 

HTML med hjälp av JavaScript [34]. EJS används i backend i 

interaktionsvisualiseraren för att generera en webbsida utifrån variabler i backend. 

• xml2js – Ett bibliotek som används för att konvertera XML till JavaScript-objekt 

[35]. Biblioteket kommer användas i backend i interaktionsvisualiseraren för att 

konvertera tjänstekontrakt i XML-format till JavaScript-objekt som sedan skickas till 

frontend. 

• Visual Studio Code – Ett utvecklingsverktyg för att skriva programkod [36]. 

• Git Lab – Ett verktyg för versionshantering av källkod och ett sätt att enkelt låta flera 

utvecklare jobba mot ett och samma projekt [37]. All kod som har skrivits till 

interaktionsvisualiseraren ska laddas upp på Git Lab. 

 

3.4.1 REST-tjänst 

REST-tjänsten tillhandahåller alla observationer och aktiviteter som en klient kan efterfråga. 

SoapUI kommer användas för att simulera en sådan tjänst. I den nuvarande miljön ligger 

SoapUI på en lokal maskin men i utvecklingen av den nya testmiljön kommer SoapUI att 

installeras på en Raspberry Pi Model 3 B, en liten och billig enkortsdator som är populär att 

använda som server [38]. Detta beslut togs tillsammans med uppdragsgivaren med 

motiveringen att det sparar tid genom att ha en extern REST-tjänst så att varje medarbetare 

slipper starta en egen session av SoapUI på sin dator. Det är emellertid möjligt att exportera 

REST-tjänsten i form av ett projekt från SoapUI på Raspberry-enheten till en lokal dator ifall 

användaren hellre vill det. För att interagera med Raspberry Pi kommer skärmdelningsverktyget 

VNC Connect [39] användas. Raspberry Pi kommer att använda operativsystemet Raspbian 

[40]. Parametrar som kommer från interaktionsvisualiseraren ska analyseras och baserat på 

dessa ska en eller flera observationer returneras. 

3.4.1.1 Struktur på Uniform Resource Identifier (URI) 
Strukturen på URI:n avgör vilken URL som interaktionsvisualiseraren ska använda för att 

hämta en resurs från SoapUI. För att få en liknande struktur som den föregående miljön så 

http://localhost/search
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kommer samma struktur på URI användas [11]. Strukturen för getObservations kommer då se 

ut enligt följande: 

 

/Tasks/getObservations?patient={personnummer}&start={startdatum }&end={slutdatum } 

 

SoapUI kommer alltså ta emot tre parametrar som innehåller personnummer och ett tidsspann 

för den observation som ska skickas tillbaka till interaktionsvisualiseraren. Om användaren inte 

anger något annat kommer start- och slutdatum sättas till 0 och REST-tjänsten returnerar alla 

observationer oavsett tidsspann. 

Figur 15 visar interaktionsvisualiseraren där en användare har matat in värden i fälten för att 

kunna söka efter en observation. 

 

 

Figur 15: Interaktionsvisualiseraren med sökvärden. 

 

I exemplet i Figur 15 skulle REST-anropet se ut enligt följande: 

 

/Tasks/getObservations?patient=196711222940&start=20130101&end=201801014 

                                                
4 Personnumret är inte riktigt utan tillhör en testperson som har erhållits via Nordic Medtests testdata 
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3.5 Sammanfattning av kapitlet 

Kapitel 3 har gått igenom hur den nya testmiljön skall utformas och den arbetsmetodik som 

skall implementeras vid utvecklingen samt testning av resultatet under denna studie. Kapitlet 

har även gått igenom designen för de tester som skall utföras och strukturen för den nya 

testmiljön som ska utvecklas samt struktur för den webbtjänst som skall användas. Kapitlet tog 

även en djupare titt på hur den framtagna teststrategin har utformats och vilka kriterier som 

finns för den nya testmiljön. Det ges även en generell design av det grafiska 

användargränssnittet samt för den övergripande strukturen av testmiljön. 

Kapitlet ger även en bild av hur översättningen mellan RIVTA- och FHIR-standard ska gå till 

och vilka stöd som finns för det arbetet. 
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4 Implementation 

I detta kapitel presenteras implementationen utifrån de designval som gjorts i Kapitel 3. Kapitlet 

beskriver översättning av tjänstekontrakten getObservations och getActivities till motsvarande 

resursen i FHIR. Kapitlet kommer även beskriva installation av hård- och mjukvara som 

kommer användas för att bygga testmiljön. Kapitlet kommer även gå in på utvecklingen av 

interaktionsvisualiseraren och hur den är uppbyggd.  

4.1 Översättning av RIVTA till FHIR 

Detta stycke beskriver hur tjänstekontrakten i RIVTA översätts till FHIR. Översättningen 

beskrivs i form av tabeller. Först kommer en översättning av getObservations presenteras. 

Därefter presenteras översättningen för getActivities. Ett element id som är vanligt 

förekommande i båda tjänstekontrakten kommer få ett eget stycke som beskriver hur det skall 

översättas. Detta för att minska redundans.  

4.1.1 getObservations 

Tjänstekontraktet getObservations översätts till resursen Observation i FHIR [24]. Tabell 1 

visar översättningen för det tjänstekontrakt av typen getObservations som används i den 

befintliga testmiljön för RIVTA. 

 

Vid översättningen har rapporten RIVTA on FHIR – PoC-rapport [24] använts som stöd. Om 

ett element är tydligt översatt i rapporten och om inget annat anges i Tabell 1 så anges RIVTA 

on FHIR – PoC-rapport [24] som källa.  

 

Om det inte finns någon översättning för ett element är det upp till denna studie att hitta en 

passande översättning och den här studien kommer anges som källa i Tabell 1. Det kommer 

också att motiveras i Bilaga A Tabell 1-6 varför just den översättningen anses vara rätt. 
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Tabell 1: Översättning av RIVTA:s getObservations till FHIR:s Observation. 

RIVTA FHIR Källa 

observationGroup component Denna studie. Se 

Bilaga A Tabell A.1. 

Observation Observation RIVTA on FHIR – 

PoC-rapport [24] 

patient subject RIVTA on FHIR – 

PoC-rapport [24] 

patient.dateOfBirth Går inte att representera i Observation Denna studie. Se 

Bilaga A Tabell A.2. 

patient.gender Går inte att representera i Observation Denna studie. Se 

Bilaga A Tabell A.3. 

performerRole performer RIVTA on FHIR – 

PoC-rapport [24]. Se 

även Bilaga A Tabell 

A.4. 

legalAuthenticator issued Denna studie. Se 

Bilaga A Tabell A.5. 

additionalParticipant performer Denna studie. Se 

Bilaga A Tabell A.6. 

sourceSystem Observation.Identifier.system RIVTA on FHIR – 

PoC-rapport [24] 

 

4.1.2 getActivities 

Tjänstekontraktet getActivities har valts att översättas till resursen Procedure i FHIR. Detta för 

att beskrivningen av Procedure [41] anses stämma väl överens med beskrivningen av 

getActivities i RIVTA [10]. 

Tabell 8 visar översättningen för det tjänstekontrakt av typen getActivities som användes i den 

gamla testmiljön för RIVTA. 

 

Vid översättningen har den tidigare översättningen av getObservations i Kapitel 4.6.1 använts 

som stöd. Vissa element är gemensamma för getObservations och getActivities [9][10]. Om ett 
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element i getActivities redan har blivit översatt i getObservations så antas översättningen till 

resursen i FHIR vara densamma och getObservations anges som källa i Tabell 2. 

 

Om det inte finns någon tidigare översättning för ett element är det upp till denna studie att hitta 

en passande översättning precis som i översättningen av getObservations och den här studien 

kommer anges som källa i Tabell 2. Då kommer det motiveras varför just den översättningen 

anses vara rätt. Tabell 7-10 i Bilaga A innehåller motiveringar för hur dessa element har 

översatts. 

Tabell 2: Översättning av RIVTA:s getActivities till FHIR:s Procedure. 

RIVTA FHIR Källa 

activityGroup Saknas Denna studie. 

Se Bilaga A 

Tabell A.7. 

activity Procedure Denna studie. 

Se Bilaga A 

Tabell A.8. 

activity.time performed.performedPeriod Denna studie. 

Se Bilaga A 

Tabell A.9. 

activity.relation reasonReference Denna studie. 

Se Bilaga A 

Tabell A.10. 

patient subject getObservations 

patient.dateOfBirth Går inte att representera i Procedure getObservations 

performerRole performer getObservations 

sourceSystem Observation.Identifier.system getObservations 
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4.1.3 Elementet id 

Elementet id används för att identifiera en komponent i ett tjänstekontrakt i RIVTA [9][10]. Ett 

exempel på en sådan komponent kan vara observation, patient, performerRole, etc. [9][10]. 

Eftersom id är ett återkommande element anses det bäst att samla det i ett eget stycke. 

Tabell 3 visar översättningen av elementet id och dess underelement. 

 

Tabell 3: Översättning av elementet id. 

RIVTA FHIR Källa 

id identifier RIVTA on FHIR 

– PoC-rapport 

[24] 

id.root identifier.system RIVTA on FHIR 

– PoC-rapport 

[24] 

id.extension identifier.value RIVTA on FHIR 

– PoC-rapport 

[24] 

 

4.2 Installation av virtuell miljö 

VirtualBox är ett program som används för att skapa och exekvera så kallade virtuella maskiner 

[42] vilket innebär att flera operativsystem kan användas samtidigt på en dator. Detta innebär 

även en säkrare miljö för testning då VirtualBox är en sluten miljö som går att återställa till ett 

säkert tillstånd om problem uppstår [42]. VirtualBox fanns redan installerat på de datorer som 

erhölls av uppdragsgivaren och operativsystemet Ubuntu [43] installerades i detta. 
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4.3 Installation av ramverk och program 

Följande program och bibliotek installerades i den virtuella Ubuntu-maskinen: 

• node.js 

• npm 

• express.js 

• EJS 

• xml2js 

• VisualCode 

4.4 Konfiguration av Raspberry Pi  

Raspberry Pi innehåller inget operativsystem utan det är upp till användaren själv att installera 

detta på ett minneskort. Ett minneskort med 8GB utrymme används för att installera 

operativsystemet Raspbian på med hjälp av verktyget Etcher som används för att skriva 

operativsystemet till minneskortet [44]. Skärmdelningsverktyget VNC [39] aktiverades 

omgående för att möjliggöra fjärrstyrning av Raspberry-enheten. 

Ethernet via kabel användes för att ansluta Raspberry-enheten till Nordic Medtests interna 

nätverk.  

4.5 Installation av SoapUI 

SoapUI installerades på Raspberry-enheten.  

En ny REST-tjänst skapades i SoapUI där de två resurserna i FHIR lades in för att returneras 

till interaktionsvisualiseraren. Ett script i Groovy skrevs för att hantera inkommande 

förfrågningar från interaktionsvisualiseraren. Om värdet för personnummer och tidsspann 

stämmer överens med personnumret och tidsspannet för resurserna i SoapUI så kommer den 

efterfrågade resursen att returneras till interaktionsvisualiseraren. Om värdet för personnummer 

och tidsspann inte stämmer överens med de värdena för resurserna så kommer ett 

felmeddelande med texten ”404” att returneras till interaktionsvisualiseraren. 

 

Figur 16 visar ett stycke av det Groovy-script som används för att plocka ut sökparametrar från 

interaktionsvisualiseraren i SoapUI. Variabeln queryString är en sträng som innehåller hela 

URL från interaktionsvisualiseraren. En funktion (som inte syns i figuren) extraherar de 

faktiska sökvärdena från variabeln och lägger dessa i en fältvariabel vid namn parameters. Rad 
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4 och 5 kontrollerar så att användarens sökvärden stämmer överens med de observationer och 

aktiviteter som finns lagrade i SoapUI. Rad 7 och 11 jämför om användarens efterfrågade resurs 

är av typen Observation eller Procedure och returnerar därefter någon av dessa. 

Om användarens sökvärden inte stämmer överens med någon av de observationer eller 

aktiviteter som finns lagrade i SoapUI eller om något oväntat fel inträffar så returneras ett 

felmeddelande till interaktionsvisualiseraren, detta syns på rad 18 och 22. 

 

Figur 16: Kod för returnering av journaldata. 

4.6 Utveckling av interaktionsvisualiseraren 

Interaktionsvisualiseraren består av två delar; en frontend och en backend. Frontend-delen är 

den del som innehåller det grafiska användargränssnittet och kommer realiseras som en vanlig 

hemsida. Med hjälp av EJS renderas en HTML-sida som innehåller data ifrån backend-delen. 

CSS används för att utforma det grafiska utseendet på hemsidan. 

 

Backend-delen är skriven i ramverket node.js. Modulen express.js används för att hantera 

resurser som användaren efterfrågar. 

Figur 17 visar ett klassdiagram för interaktionsvisualiseraren. 
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Figur 17: Klassdiagram för interaktionsvisualiseraren. 

  

Klassdiagrammet i Figur 17 är uppbyggd av tre klasser: client.js är klassen som används i 

backend i interaktionsvisualiseraren och är skriven i node.js. Klassen view.ejs används i 

frontend i interaktionsvisualiseraren och är skriven i EJS som renderas till HTML för 

användaren. Klassen 404.ejs innehåller bara en textsträng ”404” och är skriven i EJS. Den 

returneras då användaren efterfrågar en sida på webbplatsen som inte finns. 

4.6.1 client.js 

Backend-delen av interaktionsvisualiseraren. Innehåller funktioner för att hantera resurser som 

efterfrågas av användaren och hantering av förfrågningar och svar ifrån SoapUI. Flera 

funktioner har req och res som inparameter. Det är funktioner som anropas i modulen HTTP 

och de används för att ta emot ett HTTP-request från användaren samt för att skriva ett HTTP-

response till användaren. 
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Variabler: 

• var http – Importerar modulen http till variabeln med samma namn. 

• var app – Importerar modulen express till variabeln app. 

• var url – Importerar modulen url till variabeln med samma namn. 

• var request – Importerar modulen request till variabeln med samma namn. 

• var parseString – Importerar modulen xml2js till variabeln med samma namn. 

• var debug – Sätts till true för att skriva ut debug-meddelanden i konsolen på servern. 

• const port – TCP-porten för interaktionsvisualiseraren.  

• const IP – IP-adressen till SoapUI. 

• const PORT – TCP-porten för SoapUI. 

• var errorMessageHeader1 – En fördefinierad sträng som anger att SoapUI returnerade ett 

felmeddelande. 

• var errorMessageHeader2 – En fördefinierad sträng som anger att SoapUI inte returnerade någonting. 

• var errorMessageHeader3 – En fördefinierad sträng som anger att svaret från SoapUI inte gick att 

konvertera från XML. 

• var errorMessage1 – Ett fält av strängar som anger förklaringar till varför SoapUI returnerade ett 

felmeddelande. 

• var errorMessage2 - Ett fält av strängar som anger förklaringar till varför SoapUI inte returnerade 

någonting. 

• var errorMessage3 - Ett fält av strängar som anger förklaringar till varför svaret från SoapUI inte gick 

att konvertera från XML. 

Funktioner: 

• app.get(String ’/search’, function(Object req, Object res)) – Hanterar vad som ska hända när 

användaren efterfrågar resursen search på interaktionsvisualiseraren.   

• app.use(function(Object req, Object res)) - Hanterar vad som ska hända då användaren efterfrågar en 

resurs som inte finns på interaktionsvisualiseraren. 
• app.listen(const port) – Säger åt client att börja lyssna på inkommande trafik på porten port. 

• requestResource(Object query, function callback) – Anropar SoapUI med parametrarna query och tar 

emot antigen en observation eller aktivitet beroende på vilken av funktionerna getObservationRequest() 

eller getActivitiesRequest() som anropade den och returnerar svaret från SoapUI tillbaka till funktionerna 

som anropade den. 

• getObservationRequest(Object query, function callback) – Anropar funktionen requestResource och 

säger åt den att efterfråga en observation från SoapUI. 

• getActivitiesRequest(Object query, function callback) - Anropar funktionen requestResource och 

säger åt den att efterfråga en aktivitet från SoapUI. 

• getAllRequest(Object query, function callback) – Anropar funktionerna getObservationRequest() och 

getActivitiesRequest() i tur och ordning och tar emot svaren från var och en av dem. 

• renderObservations(Object data, Object res) – Renderar en observation i data till view. 

• renderActivities(Object data, Object res) – Renderar en aktivitet i data till view. 
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• renderAll(data, res) – Renderar både aktiviteten och observationen i data till view.  

• renderError(Object data, Object res) – Renderar olika felmeddelande till view beroende på värdet på 

data. 

• render404(Object res) – Dirigerar användaren till sidan 404. 

• getAllComponents(Object param, function callback) – Om resursen är en observation så kommer 

param består av flera komponenter ska de extraheras här och returneras till den funktion som anropade 

den. 

 

4.6.2 view.ejs 

Frontend-delen av interaktionsvisualiseraren. Innehåller HTML- och EJS-kod för att presentera 

en webbsida för användaren som den kan använda för att interagera med 

interaktionsvisualiseraren. När client.js har tagit emot data från SoapUI kommer den data att 

renderas i en tidslinje här. 

Alla variabler i view.ejs tas emot från client.js. Detta sker med hjälp av modulen EJS. 

 

Variabler: 
• bool isData – Talar om för view.ejs om det finns data i form av observationer eller aktiviteter att rendera 

och i så fall ska tidslinjen ritas upp. 

• bool isErrorMessage – Talar om för view.ejs om det finns ett felmeddelande att skriva ut. I så fall ska 

tidslinjen inte ritas upp. 

• var errorMessage – Anger vilken typ av felmeddelande som ska skrivas ut. Till exempel: SoapUI 

returnerade 404, SoapUI svarade inte, etc. 

• object errorInfo – Skriver ut ytterligare information för ett felmeddelande. 

• var typeOfResource – Anger om det är en resurs av typen observation eller aktivitet som skall renderas. 

Beroende på det kommer en behållare ritas ut antigen på tidslinjens högre eller vänstra axel. 

• object resource – Den faktiska resursen som skall renderas. Är antigen en observation, aktivitet eller 

båda två.  

Figur 18 visar den kod som skrevs för att rita ut tidslinjen som innehåller den observation 

och/eller aktivitet som visas för användaren. Tidslinjen ritas endast ut om det finns data i form 

av observationer eller aktiviteter och att inget felmeddelande har returnerats från SoapUI. På 

rad 3 i figuren kontrolleras om det inkommande data är av typen Observation och isåfall ska en 

behållare ritas ut på tidsaxelns vänstra sida. Rad 8 kontrollerar om det inkommande data är av 

typen Procedure och isåfall ska en behållare ritas ut på tidsaxelns högra sida. 



 

 39 

 

Figur 18: Kod för att rita ut tidslinjen i interaktionsvisualiseraren. 

 

4.7 Sammanfattning av kapitlet 

Kapitlet har gått igenom översättningen av tjänstekontrakten getObservations och getActivities, 

hur de har översatts och metoderna för att göra det. Kapitlet har även gått igenom installationen 

av den hård- och mjukvara som har använts i utvecklingen av testmiljön för FHIR. Kapitlet har 

också beskrivit implementationen av interaktionsvisualiseraren och hur den är uppbyggd. 
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5 Resultat 

Detta kapitel beskriver resultaten av denna studie. Kapitlet visar hur interaktionsvisualiseraren 

i den nya testmiljön ser ut och resultat för de tester som har genomförts. Kapitlet består även 

av en kortare analys av översättningen till FHIR. Till sist går kapitlet igenom de begränsningar 

som finns för studien samt vilka mål som faktiskt genomfördes och vilka som var tvungna att 

prioriteras bort. 

 

5.1 Översättning till FHIR 

Översättningen till FHIR lyckades och alla element som uppdragsgivaren och regelverket för 

FHIR förväntar sig fanns med i de två resurserna Observation och Procedure. Detta kan påvisas 

med hjälp av schematrontestningen som gjordes för Observation vars resultat presenteras i 

Tabell 4 samt acceptanstestet som gjordes tillsammans med uppdragsgivaren.  

 

RIVTA kan gruppera flera observationer i en observationGroup och på så sätt skicka mer än 

en observation i ett och samma tjänstekontrakt. I denna studie hittades inte någon direkt 

motsvarighet till detta element i resursen Observation. Det skapade en del komplikationer och 

lösningen på problemet blev genom att använda elementet component i resursen Observation 

för att på något sätt kunna gruppera flera mätvärden i en och samma observation. 

Elementet component användes i resursen Observation för att skicka flera mätvärden i en och 

samma resurs. Elementet var dock begränsat till att endast kunna innehålla mätvärden och kan 

inte innehålla någon information utöver detta. Detta innebar att information, som till exempel 

datum för när observationer genomfördes, i de individuella observationerna i tjänstekontraktet 

getObservations föll bort i översättningen till resursen Observation. 

Det finns dock ett alternativ till component som går att använda och det är elementet 

hasMember. Med hjälp av hasMember går det att med hjälp av en URI länka flera observationer 

från en resurs och efterfråga dem var och en. Det hade blivit en för avancerad lösning för denna 

studie och passade inte in i prioriteringen. 
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5.1.1 Problem vid översättning till FHIR 

Då översättningen av tjänstekontrakten krävde stor kunskap om de båda standarderna RIVTA 

och FHIR behövdes mycket tid läggas på att läsa och förstå reglerna för varje standard. Detta 

tog längre tid än vad som ursprungligen var planerat och det ledde till att många av testfallen i 

teststrategin som presenterades i Kapitel 3 aldrig hann implementeras eftersom 

uppdragsgivaren prioriterade en översättning av tjänstekontrakt och utveckling av testmiljö 

högre än många av de testfall som presenterades. 

5.2 Interaktionsvisualiseraren 

Figur 19 visar det gränssnitt som användaren ser när den har skickat en förfrågan om 

observationer och aktiviteter till SoapUI med hjälp av interaktionsvisualiseraren och sedan fått 

ett svar i form av de två resurserna Observation och Procedure. 

 

 

Figur 19: Grafisk vy för interaktionsvisualiseraren. 

 

Behållaren på tidslinjens vänstra axel visar vilken typ av resurs det är, en Observation, samt 

vilken patient observationen är gjord på och sedan det faktiska mätdata. Behållaren på 
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tidslinjens högra axel innehåller en resurs av typen Procedure och innehåller information för 

denna. 

 

5.3 Utförande av tester 

Testningen av miljön var tvungen att minimeras och alla testfall i teststrategin kunde inte utföras 

då själva implementeringen av testmiljön och översättningen av tjänstekontraktet 

getObservations tog längre tid än väntat. Tillsammans med uppdragsgivaren bestämdes det att 

översättningen av tjänstekontraktet getActivities hade större prioritet än ytterligare testning av 

miljön och därför genomfördes aldrig många av testfallen. I Tabell 4 presenteras de tester som 

genomfördes samt resultat. De tester som faktiskt utfördes ansågs mest relevanta för att få den 

önskvärda funktionaliteten gentemot kravspecifikationen av uppdragsgivaren i Kapitel 3.2. 

Testfall 10 i Tabell 4 var av extra hög prioritet då det var ett krav enligt uppdragsgivaren för att 

säkerställa en korrekt översättning av RIVTA:s getObservation till FHIR:s Observation. 

 

Tabell 4: Utförande av tester 

Testfall nr Test-Case  Resultat  Status  Resultat 

1 Skicka felaktig data i 

sökfältet för 

personnummer. 

Godkänt Utförd SoapUI returnerar ett 

felmeddelande som visas 

för användaren. 

2 Skicka felaktiga datum i 

sökfälten för start- och 

slutdatum. 

Godkänt Utförd client.js returnerar ett 

felmeddelande som 

presenteras för 

användaren. 

3 Skicka korrekt 

personnummer. 

Godkänt Utförd Presenterar all data från 

resursen på ett korrekt 

sätt. 

4 Skicka felaktigt 

personnummer. 

Godkänt  Utförd client.js returnerar ett 

felmeddelande som 

presenteras för 

användaren. 
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5 Skicka korrekt datum i 

sökfälten för start- och 

slutdatum. 

Godkänt Utförd Presenterar all data från 

resursen på ett korrekt sätt 

om resursen gjordes 

tillgängliga inom det 

angivna datumintervallet. 

6 Skickar startdatum större 

än slutdatum  

Godkänt Utförd  SoapUI returnerar ett 

felmeddelande som visas 

för användaren. 

7 Skickar startdatum men ej 

slutdatum 

Godkänt Utförd Presenterar data från alla 

resurser som gjordes 

tillgängliga efter det 

angivna startdatumet. 

9 Prestandatest med JMeter. 

Simulerar 1000 användare 

som använder 

interaktionsvisualiseraren 

samtidigt. 

Godkänt Utförd  Interaktionsvisualiseraren 

kunde fortfarande svara 

på 45,7% av 

förfrågningarna. 

10 Schematronvalidering av 

resursen Observation. 

Godkänt Utfört Klarade valideringen. 

11 Skickar mycket stort antal 

tecken i något av sökfälten 

i 

interaktionsvisualiseraren. 

Godkänt Utförd Användaren kan inte 

skicka in mer än 12 

tecken i något av 

sökfälten.  

12  Obskyra ASCII- och 

specialtecken i något av 

sökfälten. 

Ej godkänt Utförd  Webbsidan hänger sig.  

 

Testfall nr 1-2 utförs genom att skriva in textsträngar som bestod av bokstäver, siffror och 

specialtecken i sökfälten för personnummer, startdatum och slutdatum. Testet anses godkänt 
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om ett felmeddelande returneras från SoapUI och skrivs ut på sidan. Testet anses vara Ej 

godkänt om något annat än felmeddelandet skrivs ut på sidan. 

Testfall nr 3 utförs genom att skriva in ett personnummer i korrekt format och som har en 

observation eller aktivitet registrerad på sig. Testet anses Godkänt om resursen som användaren 

har valt i någon av radioknapparna presenteras på skärmen. Testet anses Ej godkänt om något 

annat än resursen presenteras. 

 

Testfall nr 4 utförs genom att skriva in ett personnummer i korrekt format men som inte har en 

resurs registrerad på sig. Testet anses Godkänt om ett felmeddelande returneras från SoapUI 

och skrivs ut på sidan. Testet anses vara Ej godkänt om något annat än det felmeddelandet 

skrivs ut. 

 

Testfall nr 5 utförs genom att skriva in ett datum enligt formatet YYYYMMDD i sökfältet för 

start- och slutdatum och att startdatum ≤ slutdatum, ett korrekt personnummer som har en resurs 

registrerad på sig samt att resursen är registrerad inom tidsintervallet. Testet anses Godkänt om 

resursen som användaren har valt i någon av radioknapparna presenteras på skärmen. Testet 

anses Ej godkänt om något annat än resursen presenteras. 

 

Testfall nr 6 utförs genom att skriva in ett datum enligt formatet YYYYMMDD i sökfältet för 

start- och slutdatum och att startdatum > slutdatum samt ett korrekt personnummer som har en 

resurs registrerad på sig. Testet anses Godkänt om ett felmeddelande presenteras på skärmen. 

Testet anses Icke godkänt om något annat än felmeddelandet visas på skärmen. 

 

Testfall nr 7 utförs genom att skriva in ett datum enligt formatet YYYYMMDD i sökfältet för 

startdatum, ett personnummer som har en resurs registrerad på sig i sökfältet för personnummer 

samt lämnar fältet för slutdatum tomt. Testen anses Godkänt om varje vald resurs från och med 

det angivna datumet presenteras på skärmen. 

 

Testfall nr 8 är identiskt med Testfall nr 7 förutom att datumet skrivs in i sökfältet för slutdatum. 

Testet anses Godkänt om varje vald resurs fram till det angivna datumet presenteras på skärmen. 

Testet anses Ej godkänt om något annat visas. 

 

Testfall nr 9 använder sig av verktyget JMeter som simulerar ett mycket stort antal användare 

som samtidigt skickar förfrågningar till interaktionsvisualiseraren för att testa hur den fungerar 
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under extrema omständigheter. Figur 20 visar en graf över svarstiden för 

interaktionsvisualiseraren under tidsperioden för testet. Testet anses Godkänt om 

interaktionsvisualiseraren fortsätter fungera även efter en mycket extrem prövning som detta 

test innebär. Testet anses Ej godkänt om interaktionsvisualiseraren skulle krascha och måste 

startas om manuellt. 

 

 

Figur 20: Responstid för interaktionsvisualiseraren. 

 

Figur 20 föreställer en graf över prestandatestet som utfördes med JMeter. X-axeln visar 

klockslagen under tiden testet utfördes. Y-axeln visar hur lång tid det tog för 

interaktionsvisualiseraren att svara på förfrågningar från de simulerade användarna. Antalet 

förfrågningar från de simulerade användarna växte linjärt fram till 13:07:20 för att sedan avta 

och långsamt växa igen. I grafen syns det tydligt att interaktionsvisualiseraren hade problem att 
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svara på ett mycket stort antal förfrågningar och att det kunde ta upp till 23 sekunder för en 

användare att få ett svar. 

  

Testfall nr 10 utförs med hjälp av programmet Validator som kontrollerar att resursen 

Observation följer reglerna för FHIR. Testet anses Godkänt om Validator inte returnerar något 

”error” i resultatrapporten. Testet anses Ej godkänt om Validator returnerar något ”error” i 

resultatrapporten. 

 

Testfall nr 11 utförs genom att skriva in ett mycket stort antal tecken i något av sökfälten. Testet 

anses Godkänt om ett felmeddelande presenteras på skärmen. Testet anses Ej godkänt om något 

annat än ett felmeddelande visas. 

 

Testfall nr 12 utförs genom att skriva in ASCII-tecken i något av sökfälten. Dessa ASCII-tecken 

kan komma från en bildfil som öppnats i en textredigerare och kopierats. Testet anses Godkänt 

om ett felmeddelande visas på skärmen. Testet anses Ej godkänt om något annat än detta 

felmeddelande visas. När detta test genomfördes presenterades inga felmeddelanden på 

skärmen. Sidan laddade ända tills förfrågningen avbröts och testet anses därför Ej godkänt. 

5.3.1 Acceptanstest 

Acceptanstestet bestod av en presentation av studien, samt en demonstration av testmiljön för 

uppdragsgivaren. Detta för att visa att viktiga element i getObservations och getActivities gick 

att översätta till FHIR och att de presenterades korrekt i interaktionsvisualiseraren.  

5.4 Sammanfattning av studien 

Denna studie bestod av två delmoment. Det första delmomentet var att översätta en begränsad 

mängd vårdinformation i form av de två tjänstekontrakten getObservations och getActivities 

som följer RIVTA:s standard. Med hjälp av studien RIVTA on FHIR – PoC-rapport [24], 

regeldokumenten för de två tjänstekontrakten samt regeldokumenten för de två FHIR-

resurserna Observation och Procedure kunde tjänstekontrakten översättas till FHIR.  

 

Det andra delmomentet i denna studie var att utveckla en testmiljö för FHIR och som kan 

presentera den till FHIR översatta data för en användare. Detta gjordes genom att bygga en 

testmiljö från grunden och använda en tidigare testmiljö för RIVTA som mall för design och 

funktionalitet.  
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Interaktionsvisualiseraren bestod av en backend- och en frontend-del där all logik sköts av 

backend-delen och användarens interaktion med interaktionsvisualiseraren sker via frontend-

delen.  

 

Parallellt med utformandet av designen för testmiljön skulle även en teststrategi tas fram på 

begäran av uppdragsgivaren. När testmiljön var färdigutvecklad skulle de testfall som togs fram 

i teststrategin genomföras på testmiljön. På grund av tidsbrist fick testningen minimeras och 

mer tid fick läggas på översättning av tjänstekontraktet getActivities, som var ett gemensamt 

beslut mellan alla inblandade i studien. I slutändan blev testmiljön samt de två tjänstekontrakten 

färdigställda och ett acceptansetest som bestod av en demonstration av testmiljön för 

uppdragsgivaren genomfördes och godkändes. 

5.5 Sammanfattning av kapitlet 

Kapitel 5 har gått igenom resultaten av studien. Kapitlet har även gått in på resultatet av 

interaktionsvisualiseraren och visar en bild av den i användning. Sedan presenterades resultatet 

av de genomförda testfallen i en tabell och resultatet av översättningen till FHIR beskrivs 

därefter.  
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6 Slutsats 

Studien resulterade i en fungerande testmiljö där interaktionsvisualiseraren och SoapUI kan 

kommunicera enligt standarden FHIR med förväntad funktionalitet. Detta kapitel kommer 

diskutera resultaten för varje delmoment från resultaten i Kapitel 5 samt SoapUI. 

6.1 Översättning till FHIR 

Den största utmaningen för den här studien låg i att översätta tjänstekontrakten. Detta på grund 

av behovet att läsa igenom all dokumentation kring tjänstekontrakten för att få en felfri 

översättning. Detta gjorde att det tog lång tid att översätta ett av tjänstekontrakten, 

getObservations. Tjänstekontraktet getActivities gick mycket snabbare att översätta vilket 

beroende på ett fokus på att endast få med de mest väsentliga delarna. 

Det finns många regler för hur ett tjänstekontrakt ska vara uppbyggt och vilken information 

som måste vara med. Att översätta ett tjänstekontrakt till FHIR-standard är därför ingen lätt 

uppgift. Syftet med den här studien var att översätta två tjänstekontrakt som skulle användas i 

den testmiljö som togs fram, och deras funktion kan mer ses som ett sätt att verifiera att det 

faktiskt går att skicka resurser enligt FHIR-standard i testmiljön.  

Översättningen av tjänstekontrakten som användes i den här studien anses inte vara kompletta 

och en vidareutveckling av denna översättning anses nödvändig och denna studie kan ligga till 

grund för en framtida studie som involverar översättning från RIVTA till FHIR. 

6.2 Interaktionsvisualiseraren 

Tack vare att FHIR använder REST blev implementationen av och komplexiteten för 

interaktionsvisualiseraren mycket mindre än den i testmiljön för RIVTA. 

6.3 SoapUI 

I den nya testmiljön kontrollerar SoapUI om personnummer samt start- och slutdatum för en 

resurs stämmer överens med någon av de resurser som SoapUI erhåller. Denna kontroll sker i 
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ett script skrivet i Groovy som körs då SoapUI får en förfrågan från interaktionsvisualiseraren 

och värdena för personnummer samt start- och slutdatum är hårdkodade i det scriptet. 

6.4 Utförande av tester 

På grund av att översättningen till FHIR drog ut på tiden så begränsades tiden för testning, 

varför alla testfall i teststrategin inte kunde utföras. Uppdragsgivaren ansåg att översättningen 

av ett andra tjänstekontrakt, getActivities, hade högre prioritet varför detta prioriterades. 

Figur 20 visade en graf över svarstiden för interaktionsvisualiseraren vid ett mycket stort 

användarantal. Detta testfall är ett extremfall som troligen aldrig kommer inträffa men det kan 

ändå vara av intresse för en framtida studie som har som mål att ta fram en testmiljö för en 

större mängd användare. Det är oklart huruvida den höga svarstiden berodde på källkoden i 

interaktionsvisualiseraren, SoapUI eller hårdvaran (såsom Raspberry-enheten) som användes. 

 

6.5 Reflekterande tankar 

Stora delar av den teststrategi som arbetades fram och presenterades i Kapitel 3.2 fick 

prioriteras bort då det inte fanns nog mycket tid. Anledningen till detta var att översättningen 

av getObservations tog längre tid än planerat. Hade den här studien blivit omgjord med den 

kunskap vi besitter idag hade omfattningen på teststrategin förminskats och en tydligare målbild 

hade definierats tidigare i studien och detta hade förhoppningsvis lett till en effektivare 

tidsplanering där ingen onödig tid hade lagts på att utforma testfall som aldrig genomfördes. 

6.6 Framtida studier 

Det finns utrymme för förbättringar av den här studien. En sådan förbättring skulle kunna vara 

att scriptet som körs i SoapUI söker igenom alla resurser som programmet erhåller och letar 

efter ett matchande resultat till sökvärdena från användaren.  

En annan utveckling för den här studien skulle kunna fokusera på att översätta en större mängd 

data i tjänstekontrakten till FHIR. Till exempel kan problemet med gruppering av observationer 

lösas med hjälp av länkning istället för att använda det troligen felaktiga component som var 

fallet i den här studien. 
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A Bilaga 

1.A.1 Beskrivning för översättning av getObservations 

Tabellerna i detta kapitel innehåller motiveringar för översättningen av element utan tidigare 

känd översättning [24] från RIVTA till FHIR. I varje tabell finns en specifikation och eventuella 

regler för ett element som är tagna från RIVTA:s [9] respektive FHIR:s [47] 

regeldokumentation. Om specifikationen för ett element i FHIR anses överensstämma med 

specifikationen för ett element i RIVTA kommer detta element användas som översättning.  

Tabell A.1: Översättning av elementet observationGroup. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning för 

element 

Motivering 

RIVTA observationGroup ”Grupp av 

observationer som delar 

samma patient, utförare, 

signerare, ytterligare 

deltagare […]” [9]. 

Ett sätt att gruppera flera 

observationer för att minska 

redundant data. 

FHIR component “Some observations 
have multiple 
component 
observations. These 
component 
observations are 
expressed as separate 
code value pairs that 
share the same 
attributes.” [45]. 
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Tabell A.2: Översättning av elementet patient.dateOfBirth. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning för element Motivering 

RIVTA patient.dateOfBirth ”Anger patientens 

födelseår […]. Ej 

personnummer” [9]. 

 

FHIR Saknas. Vill en tjänstekonsument 

ha reda på patientens 

födelsedatum måste den 

efterfråga resursen Patient. 

[45][46] 

 

 

 

Tabell A.3: Översättning av elementet patient.gender. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning för element Motivering 

RIVTA patient.gender   

FHIR Saknas.  Vill en tjänstekonsument 

ha reda på patientens 

födelsedatum måste den 

efterfråga resursen 

Patient. [45][46] 
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Tabell A.4: Översättning av elementet performerRole. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning 

för element 

Motivering 

RIVTA performerRole ”Den som 

utfört 

observationerna 

inom gruppen.” 

[9]. 

 

FHIR performer Se Tabell 1 Enligt RIVTA on FHIR – PoC-

rapport är det möjligt att inkapsla 

flera olika utförare i en performer 

[24] trots att dokumentationen för 

performer tydligt klargör att det inte 

är tillåtet [47]. Detta kan bero på att 

rapporten analyserar en tidigare 

version av FHIR där det var möjligt 

att göra så [24]. Den här studien har 

valt att följa HL7:s dokumentation 

istället och inte tillåta inkapsling av 

flera utförare i performer. 
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Tabell A.5: Översättning av elementet legalAuthenticator. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning 

för element 

Motivering 

RIVTA legalAuthenticator ”Den som 

signerat 

observationerna 

inom gruppen.” 

[9].  

 

 

FHIR issued ”Date/Time 

this version 

was made 

available […] 

typically after 

the results have 

been reviewed 

and verified.” 

[45]. 

Det finns begränsningar i elementet 

eftersom issued inte anger vilken 

utförare som har signerat eller gjort 

observationen tillgänglig som 

RIVTA:s legalAuthenticator gör 

utan erbjuder endast en tidsstämpel. 

Men enligt RIVTA:s regeldokument 

så behöver ingen ansvarig utgivare 

anges i legalAuthenticator [9] vilket 

innebär att issued ändå kan fungera 

som en möjlig motsvarighet i FHIR. 
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Tabell A.6: Översättning at elementet additionalParticipant. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning 

för element 

Motivering 

RIVTA additionalParticipant ”Övriga 

deltagare 

relaterat till 

observationerna 

inom gruppen.” 

[9]. 

Detta fält används främst till 

privatpersoner som har haft någon 

relation till observationen som 

patienten har genomgått [9]. 

FHIR performer ”Who is 

responsible for 

the 

observation.” 

[45]. 

Även privatpersoner kan räknas som 

performer och det är möjligt att i 

elementet ange vilken typ av 

utförare det rör sig om och där är det 

möjligt att ange privatperson [47]. 
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1.A.2 Beskrivning för översättning av getActivities 

Tabellerna i detta kapitel innehåller motiveringar för översättningen av element utan tidigare 

översättning från RIVTA till FHIR. Översättningen av getObservations som genomfördes i 

Kapitel 4.1.1 anses vara en tidigare översättning för gemensamma element i översättningen av 

getActivities. I varje tabell finns en specifikation och eventuella regler för ett element som är 

tagna från RIVTA:s [10] respektive FHIR:s [48] regeldokumentation. Om specifikationen för 

ett element i FHIR anses överensstämma med specifikationen för ett element i RIVTA kommer 

detta element användas som översättning.  

 

 

Tabell A.7: Översättning av elementet activityGroup. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning för 

element 

Motivering 

RIVTA activityGroup ”Grupp av aktiviteter 

som delar samma 

patient, utförare, 

signerare, ytterligare 

deltagare […]” [10]. 

Ett sätt att gruppera flera 

aktiviteter för att minska 

redundant data. 

FHIR Saknas  Det är inte möjligt att kapsla 

in Procedures i varandra 

[41]. Det är ej heller möjligt 

att använda fler än en 

Procedure i en resurs 

eftersom det skulle bryta 

mot regeln om ett och 

endast ett rot-element i 

XML. 
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Tabell A.8: Översättning av elementet activity. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning för 

element 

Motivering 

RIVTA activity ”De aktiviteter som 

ligger inom denna 

grupp av aktiviteter .” 

[10] 

Varje enskild aktivitet inom 

activityGroup. 

FHIR Procedure “An action that is being 
or was performed on a 
patient” [41] 

Det element som innehåller 

alla beskrivningar för 

aktiviteten [48]. 

 

 

Tabell A.9: Översättning av elementet activity.time. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning för 

element 

Motivering 

RIVTA activity.time ”Tidsperiod för 

aktiviteten.” [10]. 

 

FHIR performedPeriod “When the procedure 
was performed” [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 60 

Tabell A.10: Översättning av elementet activity.relation. 

Standard Likvärdiga element Beskrivning för 

element 

Motivering 

RIVTA activity.relation ”Beskriver typade 

samband till andra 

informationsmängder.” 

[10]. 

Andra informationsmängder 

kan vara till exempel 

getObservations [10]. 

FHIR reasonReference “The justification of 
why the procedure was 
performed.” [41]. 

 

Anledningen till att den här 

proceduren genomfördes 

kan bero på en tidigare 

aktivitet, observation eller 

något annat [48]. 

 


	1 Inledning
	1.1 Disposition

	2 Bakgrund
	2.1  Vårdinformationsutbyte på nationell nivå
	2.1.1 Tjänsteproducenter och tjänstekonsumenter
	2.1.2 Den nationella tjänsteplattformen
	2.1.3 Tjänstekontrakt som används vid vårdinformationsutbyte

	2.2 RIVTA och FHIR
	2.2.1 Webbtjänster
	2.2.1.1 eXtensible Markup Language (XML)
	2.2.1.2 SOAP
	2.2.1.3 REST

	2.2.2 Skillnader mellan RIVTA och FHIR

	2.3 Nuvarande testmiljö
	2.4 Teststrategi
	2.5 Relaterat arbete
	2.6 Sammanfattning av kapitlet

	3 Design
	3.1 Design av översättning från RIVTA till FHIR
	3.1 Övergripande designval
	3.2 Teststrategi
	3.2.1 Valideringstester
	3.2.2 Regressionstester
	3.2.3 Acceptanstester
	3.2.4 Manustester
	3.2.5 Utforskandetester
	3.2.6 Prestandatester
	3.2.7 Riskanalys

	3.3 Design av ny testmiljö
	3.3.1 Interaktionsvisualiseraren
	3.3.1.1 Utseende för interaktionsvisualiseraren


	3.4 Bibliotek och ramverk
	3.4.1 REST-tjänst
	3.4.1.1 Struktur på Uniform Resource Identifier (URI)


	3.5 Sammanfattning av kapitlet

	4 Implementation
	4.1 Översättning av RIVTA till FHIR
	4.1.1 getObservations
	4.1.2 getActivities
	4.1.3 Elementet id

	4.2 Installation av virtuell miljö
	4.3 Installation av ramverk och program
	4.4 Konfiguration av Raspberry Pi
	4.5 Installation av SoapUI
	4.6 Utveckling av interaktionsvisualiseraren
	4.6.1 client.js
	4.6.2 view.ejs

	4.7 Sammanfattning av kapitlet

	5 Resultat
	5.1 Översättning till FHIR
	5.1.1 Problem vid översättning till FHIR

	5.2 Interaktionsvisualiseraren
	5.3 Utförande av tester
	5.3.1 Acceptanstest

	5.4 Sammanfattning av studien
	5.5 Sammanfattning av kapitlet

	6 Slutsats
	6.1 Översättning till FHIR
	6.2 Interaktionsvisualiseraren
	6.3 SoapUI
	6.4 Utförande av tester
	6.5 Reflekterande tankar
	6.6 Framtida studier

	Referenser
	A Bilaga
	1.A.1 Beskrivning för översättning av getObservations
	1.A.2 Beskrivning för översättning av getActivities


