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Bakgrund
TK 334 är Sveriges Tekniska kommitté för hälsoinformatik. Undertecknad är medlem i TK för SKL och
deltar aktivt sedan flera år i task force för Contsys (system of concepts for continuity of care). Contsys
leds från Europa av CEN/TC 251 working group 1.
ISO och CEN bedriver gemensamt standardiseringsprojektet Contsys. Detta arbete sker enligt s.k.
Vienna agreement under ISO-ledning. Projektledare är från England.
Under höst-vinter 2013-14 har ett fjärde utkast (reviderad version av Final Draft International
Standard, FDIS som är det sista innan formell standard) varit ute hos alla medlemsländer för
kommentarer av mera informell karaktär. Denna relativt ovanliga ”runda” togs på grund av att
den första versionen av FDIS inkluderade väldigt många förändringar jämfört med den
föregående DIS-versionen. Den extra rundan är tänkt att vara vägledande för ett beslut om man
kan gå vidare till publikation utifrån FDIS eller om ny formell runda som FDIS krävs mot bakgrund
av de många förändringarna.

Mötet
Mötet hade flera syften men ett av dessa var att diskutera CEN:s hållning ifråga om förutsättningar
för att driva FDIS för Contsys till färdig standard.
Sammanfattningsvis kan konstateras att 22 kommentarer inkommit varav de flesta kan sägas vara av
redaktionell karaktär. Inriktningen för ISO-möte i Japan 19-24/5 är därför att föreslå att FDIS
accepteras för publicering som ISO-standard.
En annan fråga som diskuterades livligt var revidering av ISO 13606 EHR-com. Norge framförde skarp
kritik mot medlemsländernas möjligheter för input och påverkan av arbetet. Efter genomgång
beslutades om en rad åtgärder för att förbättra rutinerna. Sverige kommer att även fortsättningsvis
delta aktivt i denna revision.
Ytterligare en fråga som diskuterades var den förestående revisionen av HISA. Danmark och Italien är
huvudaktörer i detta arbete och kommer att inom snar framtid att presentera ett underlag som
utgångspunkt för revisionen. Huvudstadregionens arbete i Köpenhamn kommer att dominera
underlaget.
Nästa mote blir alltså sannolikt avgörande för Contsys och halls I Japan om några veckor –
undertecknad kommer att delta för SKL.
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