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1. Översikt
Detta dokument beskriver strategin för hur Region Stockholms
tjänsteplattform ska använda sig av funktionen Engagemangsindex (EI) för
att tillgodose kommunicerande tjänsteproducenters och
tjänstekonsumenters informationsutbyte.

1.1 Tillgänglighet
Detta dokument är publicerade under licensen Creative Commons CC-BYSA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/). Det betyder att
du fritt får kopiera, distribuera och skapa bearbetningar av anvisningarna,
under förutsättning att upphovsmannen (Region Stockholm) anges (men
inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din
användning av verket).

1.2 Mall
Detta dokument använder sig av en mall från Inera (inera.se).
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1.3 Referenser
Re
f

Dokument

Beskrivning och ev. webbadress

RTP:s webbplats

[R1] SLL RTP

Ansvarig

Fo Ii

http://vardgivarguiden.se/rtp
[R2]

1.4 Terminologi
Förkortning

Beskrivning och ev. webbadress

Ansvarig

RTP

Regional tjänsteplattform

Fo Ii

TAK

Tjänsteadresseringskatalog - tillhandahåller
vägvals- och behörighetsinformation.
Informationen utgörs dels av adresser till olika
tjänsteproducenter och dels av behörigheter för
tjänstekonsumenter till olika logiska adressater.

Inera

EI

EngagemangsIndex håller information om
invånarens engagemang genom att hållas
uppdaterad med information om vilka
informationsägare som har information om en
invånare/patient.

Inera

1.5 Inledning
Detta dokument utges av Region Stockholm, HSF, Förvaltningsobjekt
Informationsinfrastruktur.

1.6 Målgrupper
Detta dokument riktar sig till intressenter inom Region Stockholm som har
ett behov av att förstå skälen till att Region Stockholms RTP nyttjar Ineras
nationella EI och skälen för att Region Stockholms RTP inte har
implementerat ett eget EI.

1.7 Syfte
Region Stockholm har idag ett antal olika integrationssätt och
integrationsprodukter beroende på vilken typ av integration för
informationsutbytet det är frågan om.
EI-funktionen finns inom RIV TA:s tjänsteplattformskoncept
implementerad på nationell nivå och möjlig att implementera på regional
nivå.

2. Bakgrund
Engagemangsindex beskrivs i Ineras T-boken, på följande sätt:
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”Komponenten Engagemangsindex innehåller aktuell information om en
individs aktuella engagemang inom vård och omsorg. Engagemang används
här som en generell term för olika typer av relationer mellan vård/omsorg
och invånaren, som det finns behov av att känna till för det syfte som
engagemangsindex tjänar (se Verksamhetsvy, ’Att veta vilka
informationsägare som ska bidra till översikten’). Flera olika
engagemangstyper hanteras. Några exempel kan vara Listad
(vårdval/kundval), Bokad tid, Inskriven och Har Journal.
Engagemangsindex är en nationell stödtjänst som används som index till en
invånares engagemang hos olika verksamheter:
•
•
•
•

Vid vilka vårdenheter har individen gällande tidbokningar
(Tidbokning)?
Vid vilka vårdenheter finns journaluppgifter om patienten
(Vårdrelation)?
Vid vilka vårdenheter är individ listad enligt vårdval (Vårdval)?
Vid vilka vårdenheter är individen inskriven Tack vare detta index, kan
tillämpningar sammanställa och presentera information (t.ex. en tidbok
eller patientöversikt) om individen ur ett nationellt perspektiv utan att
behöva fråga varje system i landet varje gång.”

I RIV Tekniska anvisningar - Översikt kan man läsa följande om EI:
”En stödtjänst där det finns uppdaterade nationella index över vilka
informationsägare som har information av vilket slag kring en viss
invånare/patient. På så sätt erhåller aggregerande tjänster information om
vilka verksamheter eller källsystem som behöver adresseras för att samla in
information. Engagemangsindex har även en tjänstedomän som innehåller
de tjänstekontrakt som används för att nå informationen.”

Regelverket för den nationella arkitekturen pekar på två huvudsakliga
användningsområden för EI:
1. Ett index som aggregerande tjänster använder när de ska sätta samman
patientinformation från flera olika vårdgivare och system
(sammanhållen journalföring).
2. Tillhandahålla information direkt till eHälsotjänster om var det finns
patientrelaterad information (via tjänstekontraktet FindContent). Detta
användningsfall är fn stoppat av juridiska skäl.
Det finns idag inga nationella anvisningar som påbjuder ett regionalt EI,
men, med något undantag, har sådana inte realiserats av landsting och
regioner.
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Ett EI är relativt komplext och det finns i dagsläget juridiska frågetecken
som behöver utredas på nationell nivå.

3. Strategi
Region Stockholm avvaktar med att implementera ett regionalt EI.
Det bör ej ske förrän det finns ett tydligt behov som ej kan lösas av den
nationella instansen.
Det skulle tex kunna vara som en följd av regionala aggregerande tjänster.

4. Hantering av uppkoppling mot nationellt EI
De verksamhetssystem som behöver kommunicera med EI skall göra det
enligt samma mönster och principer som gäller för övriga nationella
tjänster. Det innebär att regionala system ansluts till EI:s tjänstekontrakt i
Region Stockholms RTP. Den kommunicerar i sin tur med det nationella
engagemangsindexet.
Uppkommer ett behov av att hålla ett regionalt EI blir ett framtida
införande helt transparent för de anslutna systemen. I Region Stockholms
RTP styrs adressering om, till det regionala indexet och kommunicerande
parter fortsätter opåverkade att anropa EI:s tjänstekontrakt i Region
Stockholms RTP.

