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1. INLEDNING
Sjukvårdssystemen och -institutionerna i europeiska länder (och utanför) ställs inför nya utmaningar
och krav på grund av världsomspännande trender och framsteg i modern tid. Befolkningens åldrande
och medellivslängdens ständiga ökning är förvisso den mest positiva följden av modern medicin,
men det stadigt ökande antalet äldre människor kräver samtidigt olika former av medicinsk behandling, rehabilitering och omsorg vilket skapar stora utmaningar för hälso- och sjukvårdssystemen, i
termer av planering och finansiering. Denna förändring, som faktiskt medfört att ålderspyramiden
har vänt i de flesta europeiska länder, leder till oerhörda krav på sjukvårdssystem och vårdgivare.
Vidare har nya IT-möjligheter lett till att behandling och hantering av sjukdomar blivit mer professionell och av högre kvalitet. Samtidigt har modern informations- och kommunikationsteknik, i synnerhet Internet med dagens sociala webbplatser och kommunikationsmöjligheter, dramatiskt förändrat hälsoexperters, läkares
och vårdpersonals position och roller.
Uppskattningsvis 50 % av européerna söker idag hälsoinformation på Internet och en undersökning från USA har visat att
detsamma gäller nästan 60 % av amerikanerna. ”Doktor Internet” har blivit européernas viktigaste och mest konsulterade
läkare! Naturligtvis reagerar vårdgivare på denna efterfrågan
och erbjuder onlinekonsultationer med läkare, chattrum med
vårdpersonal och även medicinska webbtjänster av läkare från olika europeiska länder.
Vid analys av utvecklingen inom modern informations- och kommunikationsteknik inom hälso- och
sjukvårdssystem visar det sig att vissa europeiska länder (t.ex. Sverige och Finland) redan har infört,
eller håller på att utveckla, tekniskt avancerade system som möjliggör onlinekonsultationer med den
egna, lokala läkaren och elektronisk recepthantering, allt med fullt skydd av patienternas integritet.
Andra länder experimenterar bara med möjliga lösningar eller har hittills inte ens börjat överväga
möjligheterna till onlinekommunikation mellan patienter och sjukvårdssystem för att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Ofta kommer stränga data- och integritetsskyddslagar samt etiska och juridiska
överväganden i vägen för en sådan utveckling. Lobbying och argument från olika yrkesgrupper som
fruktar att förlora rättigheter och makt har lika stor del i
att bromsa dessa utvecklingsprocesser.
Men i dagens Europa är det omöjligt att bara bortse
från att modern IT i sjukvårdssystemen både är en
möjlighet och en realitet, särskilt med yngre och
potentiella patienters krav på information och möjlighet
till interaktion. Detta har lett till att det på internet finns
otaliga hemsidor och plattformar med hälsoinformation
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som tyvärr inte alltid är korrekt och i många fall vilseledande eller helt enkelt felaktig. Till exempel
är det väl känt att Wikipedia regelbundet konsulteras för hälsorelaterad information, dock reflekterar
väldigt få människor över det faktum att Wikipedia är en helt öppen informationsportal utan någon
verklig kvalitetskontroll som inte drivs av professionella hälsoexperter, läkare etc. Detta kan leda till
att informationen som finns tillgänglig på Wikipedia om en särskild sjukdom antingen är helt fel eller
i bästa fall ofullständig. Sekundära informationskällor kan resultera i att en patient så småningom
kommer till en läkarmottagning eller sjukhus med felaktig, ofullständig eller otillförlitlig information
om sina symtom, sjukdomar och medicinska tillstånd, möjliga former av behandling, konsekvenser osv.
Svaret på detta kan vara att utveckla pålitliga
informationskällor om hälsofrågor som tillhandahålls
av en betrodd lokal sjukvårdsaktör, vilket verkar vara en
lämpligt och viktig lösning. Sådana resurser kan också
underlätta kommunikation mellan patienter eller potentiella
patienter och vårdgivare (inklusive enskilda anställda) eller
allmänläkare. De moderna kommunikationsteknikerna kring
web 2.0 och dess nästa generation medger snabba och
okomplicerade kommunikationsmetoder mellan individer
och vårdsystem. Att använda sig av dessa möjligheter till
kommunikation mellan patienter och vårdgivare för att
förmedla information om hälsofrågor, tillvägagångssätt,
frågor, snabba konsultationer etc skulle vara ett viktigt steg framåt för att minska trycket på
vårdorganisationerna.
Hur ett sådant informations- och läroplattform kan bli verklighet och hur ett sådant tillvägagångssätt
kan hanteras tekniskt, metodologiskt och didaktiskt, med ursprung från en masterplattform som
utvecklas enligt önskemål från patienter och vårdpersonal, var syftet med H.E.-L.P.-projektet.
Följande riktlinjer och kvalitetsstandarder ger en översikt av de viktiga frågor som bör beaktas vid
framtagandet av en informationsplattform för patienter och potentiella patienter såväl som för
personal på lokala vårdinstanser (t.ex. sjukhus och rehabiliteringscenter). Vidare kommer riktlinjerna
ger information om hur H.E.-L.P.-projektets masterplattform kan användas inom din vårdorganisation.
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2. DAS H.E.-L.P.-PROJEKT
H.E.-L.P.-projektet - Hospitals E-Learning Information Exchange Portal - har genomförts av åtta
organisationer från sju europeiska länder i samverkan. Deltagarna var:
AT - Landeskrankenhaus Bruck / Mur (Distriktssjukhus)
DE - INIT Developments Ltd (Europeisk konsultorganisation)
SV - kariera Ltd (Liten vårdrådgivare och stödorganisation)
IT - Ospedaliero Azienda Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (Universitetssjukhus)
IT - ASUR Marche (Regional vårdgivare)
EL - National School of Public Heath (Högre lärosäte)
TR - Ankara Provincial Health Directorate (Vårdgivare i kommunen Ankara)
SE - Jönköping Business School (Högre lärosäte)
Samtliga åtta parter samarbetade i H.E.-L.P. projektet från den 1 januari 2011 till den 31 mars 2013,
en total projekttid på 27 månader.
Som svar på de tidigare nämnda utmaningarna för EU: s vårdsystem, satte H.E.-L.P.-projektet upp
fyra viktiga mål:
1. öka medvetenheten om lärandets och informationens viktiga roll i dagens och
morgondagens hälso- och sjukvårdssystem
2. utforska möjligheten av web 2.0-funktioner för kommunikation mellan sjukhus och
patienter
3. som central del av projektet utveckla en informations- och läroplattform för sjukhus och
patienter
4. mainstreaming av resultat och delad erfarenhet av god praxis.
Huvuddelen av projektets arbete inriktades mot det tredje målet: att utveckla en informationsoch läroplattform för sjukhus och patienter med fokus på målgruppens behov och krav och
inkluderande web 2.0-funktioners och sociala webbapplikationers potential att förbättra
kommunikation och informationsutbyte mellan patienter och vårdorganisationer.
Ansatsen i H.E.-L.P.-projektet för utveckling och integrering av informations- och läroplattform kan
ses som nyskapande och genomfördes i följande steg:
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a)

Undersökning och forskning kring krav, lärande och informationsinnehåll samt didaktiskt
upplägg som begärts av patienter och vårdgivare.

b)

Utveckling av en generell masterversion baserad på de behov som identifierats
från patienter och vårdgivare, användande ett anpassningsbart och fritt
webbpubliceringssystem.

c)

Överlåtelse av masterversionen till enskilda vårdorganisationer i de olika
partnerländerna.

d)

Anpassning och färdigställande av lokala versioner för enskilda sjukhus eller vårdgivare
med såväl lokalt relevant innehåll som delat, gemensamt innehåll med andra lokala
versioner och/eller masterversionen.

e)

Full översättning av den lokala versionen till engelska och de två största
minoritetsspråken i respektive partnerland (baserat på statistiska uppgifter om
minoritetsspråk).

f)

Test av den lokala versionen med patienter och sjukhuspersonal i en omfattande
pilottestfas.

g)

Färdigställande av den lokala versionen med utgångspunkt i den feedback som erhållits
samt genom kontinuerlig uppdatering och innehållshantering.

Kärninnovationen bakom projektprocessen anses vara steget från en allmän masterversion som
bygger på forskningsresultat och uppfyller de behov och krav som formulerats av patienter och
sjukhuspersonal, vilket i princip innebär en plattform med stort utrymme för anpassning till lokala
krav, innehåll, bilder, videoklipp och annat multimediainnehåll som kan vara av intresse.
Exempel från H.E.-L.P.-projektet visar tydligt att informations- och läroplattformen med framgång
kan användas till allmänkirurgiavdelningar i distriktssjukhus, till en öron-, näsa- och halsklinik i ett
storstadssjukhus, till en poliklinik för behandling av allmänna hälsoärenden samt till att presentera
hälsoorganisationer eller beskriva vägen genom sjukvården. Projektdeltagare från AT, IT, GR, FI och
TR har alla framgångsrikt använt H.E.-L.P.:s information och läroplattform till en lokal vårdorganisation och har visat på breda möjligheter för ett brett spektra av vårdorganisationer. Följande länkar
ger lokala exempel på H.E.-L.P..
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www.he-lp-austria.eu
www.he-lp-finland.eu
www.he-lp-italy.eu
www.he-lp-greece.eu
www.he-lp-turkey.eu
Mer allmän information om H.E.-L.P.-projektet kan erhållas
genom att besöka projektets hemsida
www.he-lp.eu.
Erfarenheterna från H.E.-L.P.-projektets genomförande,
särskilt under forsknings- och utvecklingsfaserna, ligger till
grund för följande riktlinjer.
Riktlinjerna och kvalitetsstandarderna presenterade fokus på
dessa huvudmål:
a) Framläggande av erfarenheter och
forskningsresultat om patienters, potentiella
patienters och sjukhuspersonals behov i form av information och lärande med hjälp av
modern informations- och kommunikationsteknik.
b)

Presentation av H.E.-L.P. -masterversionen för vidare användning.

c)

Steg-för-stegintroduktion till anpassningsmöjligheter av H.E.-L.P.-masterversionen för att
lokalisera information och skapa din egen informations- och läroplattform.

d)

Information om erfarenheter och om möjliga problem och utmaningar (tillsammans med
möjliga lösningar) vid implementering av en informations- och läroplattform för patienter
och sjukhuspersonal.

För ytterligare information om hur H.E.-L.P. kan användas till din lokala vårdorganisation, vänligen
kontakta en av projektets deltagarorganisationer via projektets hemsida www.he-lp.eu
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3.

VAD PATIENTER OCH SJUKHUSPERSONAL VERKLIGEN

VILL HA - RESULTAT FRÅN EMPIRISK FORSKNING
Under genomförandet av H.E.-L.P.-projektet utförde alla deltagarorganisationer en empirisk
undersökning med patienter, potentiella patienter, sjukhuspersonal (läkare, vårdpersonal och
administrativ personal) samt med IT-experter för att ta reda på de grundläggande behoven
hos målgrupperna vad gäller en kommunikations-, läro- och informationsplattform för lokala
vårdorganisationer. Det främsta skälet till undersökningen var att ta reda på en lämplig form för den
allmänna strukturen och att få idéer om en lämplig informationsdesign.
De fullständiga resultaten av H.E.-L.P.-undersökningen finns att ladda ner från projektets hemsida
www.he-lp.eu, men några huvudkriterier presenteras här eftersom de kan fungera som riktlinjer
och kvalitetsstandarder för alla informationsplattformar i hälsoområdet. Vad patienter, potentiella
patienter och sjukhuspersonal verkligen vill:
a)

Liknande synpunkter: studien som bedrevs i de sju samarbetsländerna och även utanför
visade tydligt på liknande behov och krav. De ämnen och frågor de vill informeras
om och lära sig mer om är nära besläktade, och de föredrar liknande funktioner för
kommunikation mellan patienter och sjukhus. Dock förefaller sjukhuspersonal ganska
kritisk vad gäller att använda web 2.0-verktyg för kommunikation, eftersom detta
kräver tid som inte finns i schemat för ett sjukhus normala dagliga verksamhet. Icke
desto mindre kan det antas att ett särskilt verktyg till stor del kan tillfredsställa båda
målgrupperna (sjukhus och omvärlden).

b)

Det finns i princip fem huvudteman som identifierades vara av störst intresse för
patienter och potentiella patienter för en läro- och informationsplattform. Patienter vill
lära sig och få information om:

c)

1)

en sund livsstil

2)

diagnosmetoder

3)

medicinsk behandling/sjukdomar som behandlas av den särskilda
vårdorganisationen

4)

vård och rehabilitering

5)

allmän information om vårdgivaren/sjukhuset i förhållande till organisationen.

Allmänna livsstilsfrågor bör inriktas på de viktigaste frågorna om fysisk hälsa, psykisk hälsa,
kost, stress och utbrändhet, depression och andra psykiska sjukdomar. Patienterna svarade
mycket tydligt att alla dessa är oerhört viktiga frågor och att alla vårdorganisationer ska
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tillhandahålla allmän information om att förebygga sjukdomar innan man beskriver
diagnos- och behandlingsmetoder. Såväl patienter som sjukhuspersonal värdesätter att
varje vårdorganisation hjälper till att förebygga ohälsa.
d)

Diagnosmöjligheter och -metoder bör presenteras på ett sätt som är relevant för
patienten. Viktigast är om metoden är farlig, vilka personliga risker som är knutna till den,
om den gör ont, hur lång tid den tar och hur säkert resultatet är (t.ex. magröntgen jämfört
med koloskopi). Patienter och potentiella patienter vill också informeras om hur mycket
diagnosen kostar, om detta är relevant inom ett visst lands vårdsystem. Utöver det kan det
finnas en önskan att ställa frågor direkt relaterade till enskilda diagnosmetoder eller att
boka en tid för diagnos via plattformen.

e)

Medicinska behandlingsmöjligheter: liknande frågor ställs och informativt innehåll krävs.
Förutom detta anses det viktigt att presentera de vanligaste sjukdomarna som behandlas
av en särskild vårdorganisation eller -avdelning. I detta avseende är det ytterst viktigt
att informationen presenteras på ett icke-vetenskapligt sätt, vilket kan vara mycket svårt
för medicinsk personal. Av denna anledning rekommenderas att någon utan medicinsk
utbildning skriver och utvecklar innehållet och sedan låter en expert korrekturläsa.
Patienterna behöver information i en form som de kan läsa och förstå och som ligger på en
nivå mellan vetenskapliga artiklar och material från Wikipedia.
En annan viktig faktor vid utveckling och presentation av information för patienter och
potentiella patienter, men också för icke-medicinsk personal i en sjukvårdsorganisation,
är rädsla, som måste analyseras och behandlas varsamt. Alla är rädda för smärta, dåliga
provresultat, att vara i händerna på en annan person under en operation etc. Man tror, och
resultaten från pilotgenomförandet av H.E.-L.P.-plattformen visar, att den viktigaste lösningen
för att minska rädsla är att erbjuda pålitlig och begriplig information om relevanta frågor. Att
förklara metoderna i en operationssal, visa bilder eller videoklipp om behandlingar och inte
försöka dölja eventuella problem är viktiga faktorer. Detta bör beaktas vid all utveckling av
hälsorelaterat innehåll och webbaserade informationssystem för vårdorganisationer.
Att erbjuda möjlighet att ställa frågor online om någon medicinsk behandling är också
viktigt för att minska rädsla och möjliggör att frågor klaras ut snabbt.

f)

Vård och rehabilitering: I den undersökning som genomförts visade det sig att vård och
rehabilitering är en fråga som är viktigare för patienter och potentiella patienter än för
sjukhuspersonalen. Men av denna anledning är det viktigt att presentera användbart
innehåll om dessa områden på en vårdorganisations onlineplattform. Patienterna önskar
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information om hur vård- och rehabiliteringsprocessen i en sjukvårdsorganisation, och
även utanför organisationen, är strukturerad. Samarbetet mellan vård och behandling i en
enhetlig process är särskilt intressant för patienter och ska demonstreras i någon form på
plattformen. Principerna om rädsla gäller även för detta område. Pålitlig, omfattande och
begriplig information om processer och aktiviteter är det enda sättet att minska rädslor
och öka patienternas förtroende för processen och organisationen.
g)

I fråga om allmän information
önskar såväl patienter och
potentiella
patienter
som
sjukhuspersonal att få information
om själva vårdorganisationen.
Det kan handla om öppettider,
besökstider, tjänster tillgängliga
för patienter och besökare osv.

h)

Trots de möjligheter som
modern
informationsoch
kommunikationsteknik, erbjuder,
har både patienter, potentiella
patienter och sjukhuspersonal
rankat textformat som det viktigaste sättet att överföra information. Detta bör naturligtvis
stödjas av bilder, grafik samt ljud- och videomaterial, men huvuddelen av informations och
läroplattformar bör förbli textbaserad.

i)

Patienter och potentiella patienter vill ha olika alternativ för onlineinteraktion och
kommunikation med vårdorganisationer, detta är den enda punkt där resultatet från
patienter och vårdorganisationer skiljer sig från varandra. Medan patienterna är mycket
positiva till nätbaserade tjänster för att ställa frågor, boka tider, få resultat etc är hälso- och
sjukvårdsorganisationer i de flesta länder mer tveksamma till att utforska dessa möjligheter.
Detta beror på flera skäl och måste utvärderas av respektive vårdorganisation som planerar
att upprätta en läro- och kommunikationsplattform utifrån H.E.-L.P.:s erfarenheter och
resultat. Några vägledande frågor kan möjligen stödja beslutsprocessen:
1)

Har vi tid med onlinekommunikation? Onlinekommunikation om hälsofrågor och
hälsoproblem är bara meningsfulla om de besvaras inom kort tid. Detta kommer
att kräva att vårdorganisationen tillhandahåller nödvändiga resurser (läkare eller
vårdpersonal måste vara online för att svara på frågor).
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2)

Är det tekniskt möjligt? Naturligtvis är webbgränssnitt för att boka möten, ställa frågor
och chatta om hälsofrågor möjligt. Dock är vårdorganisationer ofta inbäddade i stora
IT-lösningar med komplexa informationssystem, skyddade av kraftfulla brandväggar
som ger olika användare olika kommunikationsrättigheter etc. Med tanke på dessa
lokala IT-system, bör frågan om det är tekniskt möjligt därför ställas.

3)

Är det juridiskt möjligt? Onlinekommunikation om privata hälsofrågor, provresultat,
behandling, medicinering osv är i många länder är en fråga som lyder under integritetsoch datalagringsförordningar. Vanliga webbkommunikationssystem som chattrum osv
erbjuder absolut inte den sekretess regler som nationella dataskyddslagar kräver. I
olika europeiska länder finns modeller på plats eller under utvärdering som erbjuder
onlinekonsultationer och samtidigt följer regelverket (t.ex. www.1177.se)

4)

Är det forensiskt möjligt? Onlinekonsultationer om hälsofrågor skapar alltid problem
och diskussioner om forensiska ämnen. Hur är det möjligt att ge en åsikt eller en
första diagnos om ett hälsotillstånd utan att träffa patienten? Är konsultationer på
nätet (tex med utgångspunkt i genomförda prov) möjligt eller problematiskt i ditt
land? Kommer läkarna i din vårdorganisation att bära ansvaret?

5)

Vilken är din personliga kostnad-nytta-analys? Att bedriva webbaserad kommunikation
och konsultation kostar naturligtvis pengar i form av IT-baserade lösningar (särskilt
när integritet och dataskydd bör garanteras fullt ut) och dessutom i form av
personalkostnader för dem som ska upprätthålla kommunikationen. Å andra sidan
kan det vara så att patienter eller potentiella patienter inte behöver besöka läkare
om de får en god service online, vilket därmed kan sänka interna driftskostnader. En
tredje aspekt är hur onlinekonsultationen finansieras av sjukförsäkringen.

Alla dessa frågor kommer att påverka ditt beslut om att upprätta
funktioner för kommunikation på en informations- och läroplattform.
Den bästa metoden är att dokumentera alla de positiva och negativa
aspekterna i en tabell, utföra en slags kostnads-nytta-analys och
sedan ta ett beslut om att gå vidare eller inte.
Inom H.E.-L.P.-projektet beslöt samarbetsorganisationerna
att erbjuda begränsade onlinekommunikationsverktyg. Det är
exempelvis möjligt att boka ett möte med vårdorganisation eller att
ställa allmänna frågor. Båda kommunikationstyperna är asynkrona,
vilket innebär att feedback eller svar kommer att ges inom en
rimlig tid, men inte omedelbart. Inom H.E.-L.P. användes ingen
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realtidskommunikation på grund av tidsbrist och juridiska frågor kring integritet.
j)

Patienternas förtroende: Som beskrevs i handbokens första kapitel, använder mer än 50%
av människorna Internet som en resurs för att hitta hälsorelaterad information. Dr Internet
är tyvärr inte alltid en pålitlig källa och många vilseledande eller felaktiga påståenden kan
hittas på olika hälsorelaterade webbsidor. Informations- och läroplattformens tillförlitlighet
är en av de viktigaste frågorna när en sådan tjänst inrättas och detta verkar vara ett kärnvärde
för en hälsoinformation och läroplattform utgiven av en lokal vårdorganisation. Den
forskning som bedrevs i samarbetsländerna visar mycket tydligt att patienter, potentiella
patienter samt sjukhuspersonal helt skulle lita på en tjänst som tillhandahölls av en lokal
vårdorganisation. Detta är å ena sidan en mycket viktig fråga, eftersom folk därför skulle
använda och lita på tjänsten, men lägger å andra sidan ett stort ansvar på utvecklingen av
innehåll, så att det som är presenteras på nätet verkligen är aktuellt, balanserat, begripligt,
väl förklarat och kvalitetssäkrat (se punkt e).

Resultaten och slutsatserna från forskningen samt från den praktiska utvecklingen av informationsoch läroplattformen för patienter, potentiella patienter och vårdorganisationer bör användas som
grundläggande tips för alla överväganden som rör plattform och systemutveckling.
Projektdeltagarna i H.E.-L.P. (som kan kontaktas direkt via projektets hemsida www.he-lp.eu) finns
tillgängliga för att erbjuda ytterligare stöd.
Masterversionen av H.E.-L.P. har utvecklats och inrättats som svar på identifierade krav och behov
hos potentiella användare. Denna masterversion å ena sidan begränsad till ett designupplägg som
omfattar de identifierade behoven, å andra sidan tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till enskilda
vårdorganisationer för nationella eller lokala versioner. Innehållet (i alla elektroniska format) kan
anpassas, läggas till och tas bort, översättas och redigeras. Detta gör H.E.-L.P. till ett mycket flexibelet
och lättanvänt instrument. Den tekniska plattformen är byggd på ett fritt webbpubliceringssystem
(Drupal), som erbjuder fri användning, utmärkt dokumentation och brett stöd.
Masterversionen av H.E.-L.P., som är grunden för alla sjukvårdsorganisationers individuella eller lokala versioner, bifogas denna handbok och kan även laddas ner via projektets hemsida (www.he-lp.eu).
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4.

DITT H.E.-L.P.! - ANVÄNDA H.E.-L.P. I
DIN VÅRDORGANISATION

Om du vill använda H.E.-L.P. till din egen vårdorganisation och förse dina patienter, potentiella
patienter och personal med ett läro- och informationsplattform om hälsofrågor, måste vissa mått
och steg vidtagas. Dessa presenteras på följande sidor.
För att använda H.E.-L.P. till din vårdorganisation krävs framför allt två roller:
a)
b)

Administratör
Webbredaktör

Det rekommenderas att endast ha en administratör med rätt att installera och dessutom ta bort
hela plattformen. Administratören ska solida kunskaper i att upprätta ett webbpubliceringssystem
och bör vara van att arbeta med PHP och MySQL-databaser.
Utöver administratören är det möjligt att utse så många webbredaktörer som du önskar. Webbedaktörer har rätt att ändra, ta bort, anpassa, översätta och lägga till innehåll, men har inte plattformens
kärna eller databasen. Webbredaktörer kan vara läkare, vårdpersonal, administrativ personal inom
vårdorganisationen, patienter, externa experter osv.
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4.1 ADMINISTRATÖRENS RIKTLINJER FÖR 		
H.E.-L.P.-PORTALEN
Dessa riktlinjer syftar till att hjälpa dig att installera, anpassa och underhålla hälsoinformationsportalen
H.E.-L.P.. Detta kapitel riktar sig endast till administratörer!
Alla kliniker, sjukhus eller vårdorganisationer kan installera ett eget exemplar av H.E.-L.P.. De olika
exemplaren är fristående och inte på något sätt anslutna till varandra. En installation av H.E.-L.P. kan
inte täcka de individuella behoven hos två separata sjukhus, eftersom den endast är avsedd att ge
information om en anläggning.
Texten är indelad i tre avsnitt:
1) Installera H.E.-L.P.
2) Anpassa H.E.-L.P.
3) Underhålla H.E.-L.P.
H.E.-L.P. bygger på webbpubliceringssystemet Drupal. För alla frågor som inte omfattas av dessa
riktlinjer, se Drupals dokumentation http://drupal.org/documentation/!
Definitioner:
I den följande texten refereras H.E.-L.P. till som “webbplatsen”. “Användare” avser alla som har ett
konto, administratörer såväl som webbredaktörer.

INSTALLERA H.E.-L.P.
Vad behöver jag för att installera H.E.-L.P.?
För att installera H.E.-L.P. behöver du ett webbhotell som erbjuder PHP och åtminstone en MySQLdatabas. Se till att trafiken inte är för begränsad.

Var kan jag ladda ner H.E.-L.P.-paketet?
H.E.-L.P.zip kan laddas ner från http://he-lp.eu/download/help-release.zip
Zipfiln innehåller två arkiv: help-release-cms och help-release-sql.

help-release-cms
Detta är den anpassade Drupalinstallationen.

help-release-sql
Detta är ett komplett paket med MySQL-databasen, som innehåller alla uppgifter som är
nödvändiga för den anpassade installationen.

15

Hur installerar jag H.E.-L.P.?
1.
2.
3.
4.
5.

Installa release-cms i webbserverns rootkatalog (tex /www).
Skapa en ny databas med namnet stage_help.
Skapa ett användarkonto med tillgång till databasen.
Importera help-release-sql med något MySQL-verktyg.
Redigera settings.php med användarnamnet, lösenordet och SQL-servern som du kommer att
använda till databasen. Alla fält som ska ändras är markerade med ”**”, som i **USER**.

ANPASSA H.E.-L.P.
Du måste justera H.E.-L.P. lite innan du börjar använda det.

Användare
Så fort H.E.-L.P. är installerad bör webbsidan vara tillgänglig via serverns adress. I början finns det
två användare:
a) admin/admin
b) editor/editor
Av säkerhetsskäl bör administratören ändra användarnas lösenord första gången han eller hon
loggar in. Administratören bör också ange giltiga e-postadresser för dem.

Språk
För att göra H.E.-L.P. användarvänligt bör du inaktivera de språk som inte är nödvändiga.
1. Gå till <website>/admin/config/regional/language
2. Inaktivera de språk som du inte behöver.

UNDERHÅLLA H.E.-L.P.
Säkerhetskopia
Se till att systemet säkerhetskopieras regelbundet. Om din webbhotell inte gör detta bör du
ordna det själv. Det är också en bra vana att säkerhetskopiera H.E.-L.P. precis före och efter stora
förändringar.

Uppdateringar
Såväl webbpubliceringssystemet som någon av modulerna som vi använt kommer att uppdateras
regelbundet av sina utvecklare, för att lägga till nya funktioner eller korrigera fel. Det är viktigt att
administratören håller sin H.E.-L.P.-installation uppdaterad, för att alltid köra den säkraste och mest
välfungerande versionen av mjukvaran. Genom att besöka: /admin/reports/updates/update (även
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tillgänglig via de administrativa manyerna) är det möjligt att se en lista över vilka moduler som
måste uppdateras.
För att påbörja uppdatering, välj modulerna via kryssrutorna och klicka på knappen ”Ladda ner de
här uppdateringarna”.
Mer information finns på Drupals webbplats.
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4.2. WEBBREDAKTÖRERNAS RIKTLINER FÖR 		
H.E.-L.P.-PORTALEN
Dessa riktlinjer syftar till att hjälpa dig att installera, anpassa och underhålla hälsoinformationsportalen
H.E.-L.P.. Systemet har två kategorier av användare: a) administratörer, dvs tekniker som ansvarar för
installation av systemet, och b) autentiserade användare (”webbredaktörer”), dvs medicinsk eller
administrativ personal som ansvarar för innehållet. Detta kapitel riktar sig enbart till webbredaktörer!
Alla kliniker, sjukhus eller vårdsystem kan installera sitt eget exemplar av H.E.-L.P. De olika
exemplaren är fristående och inte på något sätt anslutna till varandra.
Denna text är indelad i två avsnitt:
1) Användarkonton
2) Underhålla webbsidan
H.E.-L.P. bygger på webbpubliceringssystemet Drupal. För alla frågor som inte omfattas av dessa
riktlinjer, se Drupals dokumentation http://drupal.org/documentation/!

Definitioner
I den följande texten refereras H.E.-L.P. till som ”webbplatsen”. ”Användare” avser alla som har ett
konto, administratörer såväl som webbredaktörer.

ANVÄNDARKONTON
För att kunna logga in på webbsidan eller för att göra ändringar måste du vara en registrerad
användare, dvs ha ett konto.
Det finns två typer av användare: administratörer och webbredaktörer.

Administratörer
Administratörer ansvarer för att installera systemet och se till att det fungerar. Vanligtvis finns bara
en administratör per webbsida. När systemet väl är igång kan administratören skapa konton åt
webbredaktärer. Alla med administratörskonto kan ändra allt på webbplatsen, från den överliggande
strukturen ner till enskilda texter.

Webbredaktörer
Webbredaktörer ansvarar för webbsidans textinnehåll. Det innebär framför allt tre saker:
a) översätta och anpassa det ursprungliga innehållet för att passa den specifika klinikens/
sjukhusets/vårdsystemets behov.
b) utveckla och publicera nytt innehåll.
c) hålla innehållet aktuellt.
Webbredaktörer kan lägga till, ändra eller radera text och bilder från webbsidan.
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Hur skapas nya konton?
Alla konton skapas av administratören. Webbredaktörer kan inte skapa konton.

Hur loggar jag in?
Gå till din H.E.-L.P.-installations webbadress följd av /user/login och ange ditt användarnamn och
lösenord.

Hur ändrar jag mina uppgifter eller inställningar?
Alla användare kan ändra informationen om sig själva (användarnamn, lösenord, e-postadress och
bild) och deras inställningar (språkinställningar, kontaktinställningar och lokala inställningar).
1.

2.
3.

4.

Gå till din startsida. Detta är den första sida du ser när du loggar in
Om du redan är inloggad, hittar du din hemsida genom att klicka Hej [ditt namn] i övre högra
hörnet.
Välj Redigera.
Ändra dina uppgifter eller inställningar.
OBS: Av säkerhetsskäl måste du ange ditt nuvarande lösenord för att ändra ditt lösenord
eller e-postadress.
Klicka på Spara.

Hur avslutar jag mitt konto?
Alla användare kan avsluta sina egna konton. Endast administratören kan avsluta andra användares
konton.
1.

2.
3.
4.

Gå till din startsida. Detta är den första sida du ser när du loggar in (se 1.2).
Om du redan är inloggad, hittar du din hemsida genom att klicka Hej [ditt namn] i övre högra
hörnet.
Välj Redigera.
Klicka på Avsluta konto.
Bekräfta genom att klicka på Avsluta konto.

UNDERHÅLLA WEBBSIDAN
Webbredaktörer kan underhålla webbsidans innehåll och menyer.

Innehåll
Med innehåll avses alla sorters text, bilder och media på webbsidan. Innehåll finns i
huvudkolumnen såväl som i sidokolumnerna.
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Menyer
Med “menyer” avses alla menyer på webbsidan; huvudmenyn såväl som undermenyerna i
sidokolumnerna.

Innehåll
Alla användare kan lägga till, redigera, publicera, avpublicera, översätta och radera innehåll från
webbsidan.

Lägga till innehåll
Mer innehåll kan läggas till webbplatsen. Webbredaktörer får lägga innehållstyperna Artikel,
Avdelningar och Formulär. Alla andra typer av innehåll läggs till av administratören.

Redigera innehåll
Webbplatsen kommer med allt innehåll på engelska. Texten är sedan tänkt att översättas till det
lokala språket. Detta görs genom att redigera de ursprungliga texterna, inte genom att använda
översättningsfunktionen. Dessutom är informationen på webbplatsen inte är tänkt att vara statisk.
Webbredaktörerna kommer regelbundet att behöva ändra innehållet för att hålla den aktuell.

Publicera/avpublicera innehåll
Redaktörer kan välja att spara nytt innehåll utan att omedelbart publicera den. Detta är användbart
när man arbetar på en text som inte är helt färdig eller måste godkännas av någon. Det är också
möjligt att ta bort tidigare publicerat innehåll.

Översätt innehåll
Utöver det huvudsakliga språket är det också möjligt att översätta innehållet på webbplatsen till
olika minoritetsspråk. Besökarna kan sedan läsa webbplatsen på valfritt språk.

Radera innehåll
Innehåll som inte längre behövs kan tas bort permanent. Detta kan inte ångras.
Webbredaktörer är endast tillåtna att ta bort sitt eget innehåll.

Vart går jag för att hantera innehållet?
Det finns två sätt att komma åt innehållshanteraren:

Innehållsadministrationsvyn
Använd innehållsadministrationsvyn för att lägga till, redigera, översätta, publicera, avpublicera
eller ta bort innehåll. Du hittar innehållsadministrationsvyn genom att klicka på Innehåll i det övre
vänstra hörnet. För att lämna vyn, klicka på bilden av ett hus bredvid Innehåll.
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Genvägar
En inloggad användare kan också klicka på Redigera eller Översätt vid toppen av varje textblock
medan han eller hon surfar på webbplatsen, för att komma direkt till redigerings- eller
översättningsvyn. På samma sätt kan texten i sidofälten redigeras genom att man klickar på
kugghjulet i det övre, högra hörnet och väljer Konfigurera.

Hur lägger jag till innehåll?
1. Klicka på Innehåll i det över högra hörnet.
2. Klicka på länken Lägg till nytt innehåll.
3. Välj vilken sorts innehåll du vill lägga till.
4. Fyll i formuläret.
i. Klicka Bläddra och välj filen du vill använda i artikeln.
ii. Klicka Ladda upp.
iii. Fyll i en alternativ text och en titel för bilden.
iv. Välj Infoga.
v. I Body-textrutan, dra bilden dit du vill ha den.
5. Menyinställningar
• Klicka i Ange menylänk.
• Fyll i en titel för menylänken.
6. Versionsinformation: Används inte.
7. URL-inställningar: Används inte.
8. Kommentarsinställningar: Används inte.
9. Författarinformation: Används inte.
10. Publiceringsalternativ
• Avmarkera Publicerad om du inte vill att sidan ska synas genast. Detta kan ändras senare.
11. Klicka på Spara.

Hur redigerar jag innehåll?
1. Gå till Redigeringsvyn (se 2.1.1).
2. Hitta sidan du vill redigera och klicka Redigera.
3. Ändra sidan som du vill ha den.
4. Klicka på Spara.

Hur publicerar eller avpublicerar jag innehåll?
1. Klicka på Innehåll i övre vänstra hörnet.
2. Hitta sidan du vull publicera eller avpublicera och klicka på Redigera.
3. Klicka på Publiceringsval.
4. Markera Publicerad om du vill publicera sidan.
Avmarkera Publicerad om du vill avpublicera sidan.
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5. Klicka på Spara.
Webbredaktörer kan avpublicera allt innehåll men bara publicera sitt eget.
Kontakta en administratör för att publicera annat opublicerat material!

Hur översätter jag innehåll?
Innehåll kan översättas till minoritetsspråk. Med installationen följer texter på engelska som inte är
avsedda att översättas till ditt språk utan att ersättas helt.
1. Gå till Översättningsvyn (se ovan).
2. Hitta målspråket för översättningen och klicka på Lägg till översättning.
3. Skriv in texten på det nya språket.
4. Klicka på Spara.

Hur raderar jag innehåll?
1. Klicka på Innehåll i övre vänstra hörnet.
2. Hitta sidan du vill radera och klicka på Radera.
3. Bekräfta genom att klicka Radera.

Hur lägger jag till, ändrar eller raderar bilder?
Bilder hänger ihop med texten där de visas. Exempelvis hör bilden av Sjukhus Sigma till texten
“Sjukhus Sigma”.
1. Klicka på Innehåll i övre vänstra hörnet.
2. Hitta sidan som hänger ihop med bilden du vill lägga till, ändra eller radera och klicka på
Redigera.
3. Scrolla ner till Bild.
4. Ta bort den gamla bilden genom att klicka på Ta bort.
Lägg till en ny bild genom att klicka på Bläddra..., välj en bild och klicka på Ladda upp.
5. Klicka på Spara.
Förvissa dig om att du har rätt att använda de bilder som laddas upp till webbsidan!

Hur redigerar jag bildspelet på framsidan?
1. Klicka på Innehåll i övre vänstra hörnet.
2. Hitta bildspelet och klicka Radera.
3. För att radera en bild från bildspelet, scrolla ner till den och klicka på Ta bort.
4. För att lägga till en ny bild till bildspelet, scrolla ner till Lägg till fil och ladda upp den nya bilden.
5. För att ändra ordningen på bilderna, dra omkring dem med kryssen i deras övre vänstra hörn
ELLER ändra deras vikt - ju högre nummer desto tidigare bild.
6. Klicka på Spara.
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Hur lägger jag till ett filmklipp på en sida?
Alla H.E.-L.P.- filmklipp lagras på ett gemensamt konto på Vimeo.com. På så vis kan sjukhus dela
filmer och spara bandbredd. 500 MB data kan laddas upp varje vecka.
1. Gå till http://www.vimeo.com
2. Klicka på Logga in
3. Skapa ditt eget Vimeo-konto
4. För att ladda upp ett filmklipp:
a. Klicka på Ladda upp en video.
b. Klicka på Välj fil att ladda upp …
c. Välj ett filmklipp.
d. Klicka på Öppna.
e. Lägg till titel och beskrivning.
5. För att använda ett uppladdat filmklipp:
a. Klicka på My Stuff.
b. Klicka på filmklippet du vill använda.
c. Klicka på Bädda in i videons övre högra hörn.
d. Kopiera koden från “Get the Embed Code”-rutan.
e. Gå till sidan där du vill visa filmklippet.
f. Klistra in koden där filmklippet ska visas.

Hur skapar jag en karta över mitt sjukhusområde?
Du behöver ett Google-konto för att skapa en Google-karta
1. Logga in på ditt Google-konto.
2. Gå till Gmaps.
3. Klicka på Skapa karta.
4. Använd verktygen för att markera intressanta platser.
5. Följ de interaktiva instruktionerna.
6. Exportera din anpassade karta (det finns ett pop-up-fönster för detta), med vidden 600px.
7. Kopiera och klistra in Googlekoden på sidan vid /hospital/map.

MENY
Vart går jag för att översätta menyer?
1. Håll muspekaren över menyn.
2. Klicka på kugghjulet i övre högra hörnet och välj Lista länkar.

Hur lägger jag till ett objekt till en meny?
Om du vill lägga till nytt innehåll och låta det synas i menyn, se 2.1.2!
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1. Håll muspekaren över menyn.
2. Klicka på kugghjulet i övre högra hörnet och välj Lista känkar.
3. Klicka på Lägg till länk.
4. Fyll i formuläret:
• Länktitel: Titeln på det nya menyobjektet
• Sökväg: URL-en som menyobjektet borde länka till
• Språk: Språket du arbetar med.
5. Klicka på Spara.

Hur översätter jag en meny?
Innan du översätter menyobjekt, måste du aktivera översättningar för den särskilda menyn.
1. Klicka på kugghjulet i övre högra hörnet och välj Konfiguera.
2. Klicka på Språk-rutan.
3. Välj Gör detta block översättningsbart.
4. Klicka på Spara.

För att översätta ett objekt på menyn, gör följande:
1. Klicka på kugghjulet i övre högra hörnet och välj Lista länkar.
2. Klicka Redigera för menyobjektet du vill översätta.
3. Klicka Översätt.
4. Hitta målspråket för översättningen och klicka Översätt.
5. Ändra titel.
6. Klicka på Spara.

Hur konfigurerar jag Twitterflödet?
1. Klicka på kugghjulet i övre högra hörnet på Twitterkolumnen och välj Konfigurera.
2. Ändra vad du vill ändra.
3. Klicka på Spara block.

Versionshistorik
Drupal sparar tidigare versioner av artiklar och låter dig gå tillbaka till någon av dem i händelse av
fel eller ändringar.
För att komma åt en tidigare version, gör följande:
1. Gå till artikeln medan inloggad och klicka på Versioner. En lista över alla tillgängliga versioner
kommer dyka upp.
2. Välj den version du vill återgå till och klicka på Återställ om du vill återställa den.

Länkning
H.E.-L.P. är utformad för att vara en pålitlig källa till information. Därför är det viktigt att se till att alla
externa länkar leder till pålitliga webbplatser av hög kvalitet. Vänligen överväg all länkning noga.
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5.

EXEMPEL PÅ EXISTERANDE H.E.-L.P.-			
PLATTFORMAR

ÖSTERRIKE: www.he-lp-austria.eu
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ITALIEN: www.he-lp-italy.eu
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GREKLAND: www.he-lp-greece.eu
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TURKIET: www.he-lp-turkey.eu

28

FINLAND: www.he-lp-finland.eu
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6. KVALITETSKRITERIER FÖR MODERNA, IT-BASERADE INFORMATIONS-, LÄRANDE- OCH KOMMUNIKATIONSPLATTFORMAR

H.E.-L.P.-samarbetet har arbetat med frågan om en anpassningsbar läro- och informationsplattform i
mer än två år. Under de enskilda utvecklingsstegen har ett stort antal portaler, plattformar, hemsidor
och webbinnehåll undersökts och analyserats. Erfarenheterna från plattformens utveckling samt
från de omfattande testerna med representanter ur målgruppen ifrån fyra europeiska länder har
bidragit till insamlingen av relevanta kvalitetskriterier för informations- och läroformar. För en
sjukvårdsorganisation som söker skapa en lämplig och relevant information och lärande plattform,
ska följande kriterier beaktas:
KVALITETSKRITERIER

JA

Erbjuder plattformen verkliga möjligheter till lärande?
-

Lärande är mer än bara informationsförsörjning.

-

Presenterar plattformen innehåll på ett sådant sätt att den kan bli
ihågkommen?
Ger innehållet på plattformen konkreta exempel från de potentiella
användarnas dagliga liv?

-

Tillåter plattformen reflekterande lärande, tex att ställa frågor,
genomföra tester, ge feedback?

-

Ger plattformen möjlighet till lärande i frågor som rör förebyggande
av sjukdomar och hälsosam livsstil?

-

Ger plattformen möjlighet till lärande gällande diagnosmetoder?

-

Ger plattformen möjlighet till lärande gällande medicinsk
behandling?

-

Ger plattformen möjlighet till lärande gällande vård och
rehabilitering?

Är plattformens innehåll relevant för målgruppen?
-

Nämner plattformen de viktigaste målgrupperna som den riktar sig
till?

-

Är innehållets komplexitet och ordalydelse relevanta och begripliga
för målgruppen?

-

Är presentationen av bilder, filmklipp och annat innehåll relevant för
målgruppen?

-

Är innehållet tillgängligt på olika språk, även engelska? (Endast delvis
eller hela innehållet? Även eventuella filmklipp?)
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NEJ

Är innehållet i allmänhet av god kvalitet?
-

Hur är kvaliteten på texten (skrivfel, ofullständiga meningar etc.)?

-

Hur är bildkvaliteten?

-

Hur är videokvaliteten?

-

Hur är ljudkvaliteten?

-

Hur är kvaliteten på grafiken?

-

Stöder alla texter, bilder, filmklipp osv ämnet på ett tydligt sätt?

Hur är de kommunikationsmöjligheter som plattformen erbjuder?
-

Erbjuder plattformen mer än ett sätt att kontakta
vårdorganisationen?

-

Erbjuder plattformen asynkrona kommunikationsvägar (e-post,
kontaktformulär etc.)?

-

Erbjuder plattformen synkrona kommunikationsvägar (chatt, blogg,
Twitter etc.)?

-

Erbjuder plattformen SMS-påminnelser för bokade tider?

-

Hur snabb är svarstiden på de frågor som ställts?

Använder plattformmen web 2.0-funktionalitet för kommunikation och
lärande?
Använder plattformen Twitter-flöden?
Använder plattformen Facebook-flöden?
Använder plattformen bloggar?
-

Använder plattformen andra web 2.0-verktyg (RSS-flöden etc)?

Hur är den plattformens tekniska/informationsdesignkvalitet?
-

Hur lång tid tar det att hitta information som krävs?

-

Hur många steg behövs för att hitta relevant innehåll för information
och lärande?

-

Hur lång tid tar det att visa en sida?

-

Hur lång tid tar det att visa en bild?
Hur lång tid tar det att visa en video?

-

Nämner plattformen de personer som ansvarar för innehåll och
teknisk installation?
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-

Nämner plattformen dagen för den senaste uppdateringen?

-

Är det möjligt att visa plattformens innehåll korrekt på olika enheter
(tex datorer, paddor, smartphones)?

-

Är det möjligt att visa plattformens innehåll korrekt med olika
webbläsare (tex Firefox, Internet Explorer, Safari)?

-

Är det möjligt att komma tillbaka till huvudsidan från varje undersida
med bara ett klick?

-

Upprätthålls stilar också på undersidorna (typsnitt, färger, sidformat
osv)?

-

Stöds navigationen väl av grafik, symboler etc?

Denna checklista innehåller givetvis endast några av kvalitetskriterierna relevanta för informationsoch läroplattformar. Men på grundval av de erfarenheter som vunnits under genomförandet av
H.E.-L.P.-projektet visade det sig att dessa är de som är mest relevanta för syftet med projektet och
att beakta dem garanterar en solid och relevant plattform.
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7. ÖVERVÄGANDEN, KRAV OCH UTMANINGAR
INOM E-HÄLSA
Under H.E.-L.P.-projektets tvååriga genomförande har det centrala fokus legat på ämnena
e-hälsa, hälsoinformation och lärande på nätet samt onlinekommunikation mellan patienter och
sjukvårdssystem, och under hela perioden har projektet kontinuerligt konfronteras med allmänna
överväganden och utmaningar som rör implementationen av e-hälsosystem i det moderna Europa.
Då varje enskild användare eller sjukvårdorganisationen som vill inrätta en e-baserad hälsovård
kommer att konfronteras med dessa utmaningar, förefaller det viktigt att ägna det sista kapitlet i
denna handbok åt detta ämne.
Inom området e-hälsa har vad som är tekniskt möjligt utvecklats mycket snabbare under de
senaste 10 eller 15 åren än vad som är etiskt och juridiskt önskvärt och möjligt. Sedan sekelskiftet
har överväganden och forskningsstudier om etik inom e-hälsa börjar dyka upp och under de
senaste åren har de utvecklat sin egen speciella dynamik, vilket resulterat i så kallade elektroniska
patientjournaler (Ehrs) som faktiskt delvis har införts i vissa europeiska länder.
Redan 2000 publicerade e-Health Ethics Initiative i USA (http://www.ihealthcoalition.org) en etisk
kod för e-hälsotjänster. Denna etiska kod går utöver respekten för dataskyddslagar men ger några
tydliga rekommendationer om vad som bör beaktas vid utvecklingen av e-hälsotjänster i allmänhet.
Den etiska reglerna för e-hälsotjänster har åtta vägledande principer, som bör respekteras av varje
sjukvårdsorganisation som tillhandahåller onlinetjänster:

1. Öppenhet: webbplatser och onlinematerial bör tydligt ange:
•
•

•

vem äger, eller har ett väsentligt ekonomiskt intresse, i sajten eller tjänsten
vad syftet med webbplatesn eller tjänsten är (exempelvis om den bara finns i
undervisningssyfte, om den säljer hälsoprodukter eller tjänster, eller erbjuder personlig
medicinsk rådgivning eller vård)
alla förhållanden (finansiella, professionella, personliga eller andra) som kan tänkas
påverka en persons uppfattning om informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds av
webbplatsen.

2. Ärlighet: webbplatser och onlinematerial bör vara tydliga med:
•
•

allt innehåll som används till att främja försäljning av hälsoprodukter eller tjänster.
eventuella påståenden om produktens eller tjänstens effektivitet, prestanda eller förmåner.

3. Kvalitet: i synnerhet för hälsorelaterade webbplatser har användare och besökare rätt att ta del
av lämplig och högkvalitativ information. Vårdorganisationer har ett stort ansvar i detta hänseende.
Därför bör webbplatser och onlinematerial:

4. Informerat samtycke: med alla onlineplattform är det i princip möjligt att samla in användardata och -information på olika nivåer och med olika grad av noggrannhet. Användarna bör vara medvet-
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na om detta och bör kunna välja om deras personuppgifter samlas in eller inte. Av denna anledning
bör webbplatser och material webbsidor informera sina användare:
• att det finns potentialla risker för användarnas integritet på Internet (till exempel att andra
organisationer eller individer kan ha möjlighet att samla in personuppgifter när någon besöker
en webbplats, utan att webbplatsen i fråga är medveten om det) eller att vissa jurisdiktioner
(såsom Europeiska unionen) skyddar privatlivet strängare än andra
• vilken data som samlas in när användare besöker sajten (till exempel uppgifter om vilka delar
av webbplatsen för användaren besökt, eller användarens namn och e-postadress, eller
särskilda uppgifter om användarens hälsa eller onlineköp)
• vem som samlar in uppgifterna (t.ex. själva webbplatsen, eller en tredje part)
• hur webbplatsen kommer att använda insamlad data (till exempel för att hjälpa sajten att
ge bättre service till användarna, till en vetenskaplig studie eller till personlig vård eller
rådgivning)
• huruvida webbplatsen medvetet delar data med andra organisationer eller individer och i så
fall, vilken data som delas
• vilka konsekvenser som medförs när en besökare vägrar att ge personuppgifter (till exempel
kanska sajten inte kan visa anpassad information, eller besökaren kanske inte har tillgång till
alla delar av webbplatsen).

5. Sekretess: användare av e-hälsotjänster har rätt att få sina uppgifter behandlade konfidentiellt.
Konsekvenserna av datamissbruk kan vara mycket svåra, därför bör e-hälsotjänster på nätet:
• vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av
personuppgifter (t.ex. genom att kryptera data, skydda filer med lösenord, eller med hjälp
av lämpliga säkerhetsprogram för alla transaktioner som inbegriper användares personliga
medicinska eller ekonomiska uppgifter)
• gör det enkelt för användarna att granska personuppgifter som de har lämnat och att
uppdatera den eller korrigera den vid behov
• införliva rimliga mekanismer för att spåra hur personuppgifter används
• berätta hur webbplatsen lagrar användarnas personuppgifter och hur länge datan sparas
• se till att när personuppgifter är ”avidentifierade” (dvs när användarens namn, e-postadress
eller andra uppgifter som kan identifiera honom eller henne har tagits bort från filen), kan
den inte kopplas tillbaka till användaren.

6. Professionalism i onlinesjukvården: all personal som arbetar med onlinesjukvård, information och lärande har ett stort ansvar när det gäller sin yrkesetiska kod. Därför bör erbjudna tjänster:

• följa sitt yrkes etiska regler precis som i andra möten med patienten
•
•

inte skada
sätta patienternas intressen och klienter i första rummet
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•
•

•
•

skydda patienternas förtroende
tydligt påvisa all sponsring, ekonomiska incitament eller annan information som troligtvis
skulle påverka patientens eller kundens uppfattning av praktikerns roll eller de tjänster som
erbjuds
tydligt påvisa vilka avgifter, om några, som kommer att debiteras för onlinekonsultationen och
hur betalningen ska ske
följa lagar och förordningar i respektive jurisdiktion(er) inklusvive tillämpliga lagar som
reglerar professionell licensiering och förskrivning.

7. Ansvarsfull samverkan: Vid tillhandahållande av e-hälsotjänster och onlineinformation är organisationer inte bara ansvarig för sitt eget innehåll och tjänster utan också för de samarbetspartners,
sponsorer och andra samarbetsinitiativ de väljer och använder. Därför bör e-hälsotjänster:
• göra alla rimliga ansträngningar för att se till att sponsorer, partners eller dotterbolag följer
tillämpliga lagar och upprätthålle samma etiska normer som vårdtjänstens egen hemsida
• kräva att befintliga eller blivande sponsorer inte påverkar hur sökresultaten visas för specifik
information om nyckelord eller ämnen.
Och de bör tydligt ange för användarna:
• huruvida länkar till andra webbplatser endast tillhandahålls som information eller om de är
med för att rekommendera dessa andra webbplatser
• när de lämnar platsen (till exempel genom användning av övergångsvy).

8. Ansvar: användare av e-hälsotjänster måste kunna lita på att erbjudandena är i linje med etiska
principer och att ägarna har gjort allt för att använda pålitliga informationskällor. Därför bör onlineerbjudanden och webbmaterial:
• ange tydligt för användarna hur de kan kontakta ägaren av webbplatsen eller tjänsten och/
eller den som ansvarar för förvaltningen av webbplatsen eller tjänsten (t.ex. hur man kontaktar
specifika chefer eller kundtjänstföreträdare med befogenhet att ta itu med problem)
• erbjuda lättanvända verktyg för besökare att ge feedback om webbplatsen och kvaliteten på
informationen, produkterna eller tjänsterna
•
snabbt ta del av klagomål från användarna svara i tid på lämpligt vis
•
uppmuntra användarna att meddela webbansvarig om de tror att en webbplats kommersiella
eller icke-kommersiella samarbetspartners eller dotterbolag, inklusive andra webbplatser som
det finns länkar till, kan bryta mot lagen eller etiska principer.
Ovannämnda principer har respekteras så mycket som möjligt av alla projektdeltagare under
utvecklingen av H.E.-L.P.-plattformen. Men den mest avgörande faktorn, förutom etiska regler, vid
upprättandet av en e-hälsotjänster är dataskydd. Lyckligtvis har Europeiska unionen mycket starka
dataskyddslagar som omfattas av dataskyddsdirektivet 95/46/EG
(se: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML)
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Vidare bör det europeiska integritetsskyddsdirektivet 2002/58/EG (se: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:en:HTML) övervägas vid tillhandahållandet av
e-hälsotjänster och plattformar som samlar in och behandlar personuppgifter.
Förutom dessa två europeiska juridiska ramverk finns också nationella lagar för dataskydd och
integritet, som måste beaktas i det land där webbtjänsten införs.
Under hela H.E.-L.P.-projektets genomförande har de etiska och juridiska ramarna för
e-hälsotjänster följt alla beslut och utvecklingssteg i projektet. Den H.E.-L.P.-prototyp, som är gratis
att använda för att skapa nationella och lokala läro- och kommunikationsplattformar, respekterar till
fullo relevanta rättsliga och etiska ramar.
I synnerhet har de rättsliga ramarna kring integritet och dataskydd avsevärt påverkat de beslut
som fattats rörande de kommunikationsverktyg som erbjuds såväl som webbkonsultationstjänster
som tillhandahålls av vårdorganisationer. H.E.-L.P.-prototypens erbjudanden överensstämmer med
alla lagar om skydd. Vid ytterligare utvecklingen av prototypen bör ovannämnda principer samt
relevanta europeiska och nationella rättsliga ramar till fullo beaktas.

H.E.-L.P.-projektgruppen
februari 2013
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NOTIZEN
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NOTIZEN

38

Projektet genomförs med ekonomiskt
stöd från Europeiska kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som
är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen
tar inget ansvar för hur dessa uppgifter
kan komma att användas.
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