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Att bygga ett hus 

• Krav som prioriteras

• Situationsplan

• Sektionsritningar

• Planritningar

• Elritningar

• VVS-ritningar

• Detaljritningar

• …men hur gör vi när vi bygger och utvecklar stora 
system-av-system (t.ex. sjukhusverksamhet)



Bild av komplex verksamhet Att bygga ett sjukhus 
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Olika abstraktionsnivåer

Bygga hus

• Vision, mål, behov

• Situationsplan

• Sektionsritningar

• Planritningar

• VVS

• El

• Detaljritningar

Bygga sjukhusverksamhet

• Vision, mål, strategi, förmågor, behov

• Funktioner, processer, begrepp

• Tjänster

• Personal, kompetenser, organisationer

• Säkerhetsfunktioner, projekt, milstenar

• Standarder, prognoser

• System, mjukvara, kodverk

Abstraktion

Konkretisering



Arkitektur, ett sätt att minimera risker

Komplexitet

Bristande

förståelse

Kommunikations-

problem

STORA 
RISKER!



Arkitektur i SELK

• Ett underlag för alla 
intressenter

• För personal

• För leverantörer vid RFI 
och upphandlingar av 
system

• Lagerstyrningssystem
• DDM

• För integratörer och 
leverantörer vid 
implementation/integration

• För kravställare vid 
granskning (kvalificering, 
validering)

• Berörda myndigheter



Omgivning till SELK

• Kontext runt SELK

• Gränsytor för information och 
materiell

• Hanteringen av krav så som 
lagar och råd

• Verifiering och 
läkemedelsinformation 



SELK
Processperspektiv

• Iordningställa doser

• Sluten läkemedelsloop

• Vad krävs för detta?



SELK intern struktur



Gemensamt språk
Informationsmodellering & begreppsanalys

• Struktur och kontroll över 
information

• Begreppsanalys

• Standardiserad semantik

• Socialstyrelsens 
termbank & Nationell 
informationsstruktur



Kravhantering

• Kravhanteringsprocess enligt
ISO 15288

• Utgår från behov

• Valideras

• Verifieras

• Livscykelhanteras



Prolaborate

• Verktyg för publicering

• För intressenter

• För granskningar

• För att inhämta synpunkter

• https://sparx.regionuppsala.se

• Finns en ambition att publicera vår 
arkitektur externt

https://sparx.regionuppsala.se/
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