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Integrationstjänsten - 
Meddelandetjänsten  
Version 2.0 
 
Introduktion 

Meddelande tjänsten eller EDI tjänsten som den kallats under många år är en punkt-till- punkt-, 
alternativt punkt-till-många-leverans av elektroniska meddelanden som sker direkt på ett 
överenskommet sätt. Ett exempel är remisser och labbsvar, remisser kan skickas från 
vårdgivarens journalsystem till laboratoriet och efter fysisk provtagning och analys 
utförts av laboratoriet så skickas labbsvaret tillbaka till vårdgivaren(beställaren av 
provet) med hjälp av Meddelandetjänsten 

 
Nytta 

 Effektiv, beprövad och säker Informationsöverföringstjänst.  

 Nyttjar standardiserade gränssnitt mot kommunicerande system. 

 Konverterar överförd data till överenskommet format. 

 Minimal uppstartstid och -kostnad 
 
Målgrupp 

- Enskilda läkare, Små vårdgivare, Lokala vårdgivare –VC, Lokala vårdgivare – sjukhus 
  Regional sjukhus, Akuter, Laboratorier, Forsknings institut, Organisationer, etc... 
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Innehåll 

Meddelandetjänsten är en tjänst som tillhandahåller meddelandeförmedling mellan 

olika system vilka inte har någon direkt naturlig elektronisk koppling till varandra, 

annat än att de behöver utbyta information. 

Meddelandetjänsten kan förmedla filer/meddelanden mellan system transparent, d.v.s. 

utan att filens innehåll på något sätt konverteras / behandlas. 

Tjänsten kan vid behov formatkonvertera filer så att system som har skilda format på 

sina meddelanden/informationer ändå kan utbyta information med varandra. 

 

Informationsflödena kan skyddas med hjälp av bl.a. kryptering av filerna, eller genom 

uppsättning av t.ex. virtuella tunnlar över Internet. S.k. VPN-tunnel. 

 

Tjänsten tillhandahåller:  

 Anslutningsmöjlighet för kommunicerande system 

 Formatkonvertering 

 Hög kompetens inom området integration 

 Övervakning av informationsflöden, för säkerställande av överföringarna  

 Operativsystemsoberoende 

 Monitorering av kommunikationspunkter 

 Loggning av transaktioner 

 Livscykelhantering av tillhandahållna komponenter.  

 Säkerhet i att sända meddelanden når avsedd mottagare, även om mottagaren vid 

tillfället för sändning är tillfälligt ur trafik. 

 Kontinuerlig mätning av trafikintensitet och volym 

 Incident-, change- och problem-hantering enligt ITIL. 

 Kundrapportering enligt överenskommelse. 

 Monitorering av utveckling inom tekniken, leverantörer, säkerhet, lagstiftning och 

riktlinjer samt verksamhetens behov 

 Vidareutveckling av tjänsten 

 

I tillägg till ovanstående kan följande optioner väljas till: 

Option 1: Övervakning 

 Flödesövervakning  

 Larmhantering till mottagande/sändande system. 

 Agerande på larm under beredskapstid debiteras separat.  
 
Option 2: Konsultinsats vid utveckling av integrationer 

 Spetskompetenser inom området för assistans / avrop vid systemutveckling. 

 Deltagande i de egna systemens utveckling 

 Test och verifiering av utvecklad funktionalitet. 

 
Option 3: Av tjänsten supporterad kommunikationsprogramvara 

 Programvara för kommunikation med tjänsten, vilken är 100% kompatibel med 

tjänsten. 

 Livscykelhanterad programvara 

 Installations & konfigurationsassistans 
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Leverabler 

 Kommunikationsmöjlighet enligt SLA 

 Incident, problem och change-hantering 

 Ärenderegistrering, incident- och problemhantering av SLL IT Service Desk  

 Månatlig SLA-rapport och månatlig incidentrapport. 
 
Option 1: Övervakning 

 Larmhantering enligt överenskommelse  

 Agerande på larm under beredskapstid debiteras separat. 
 
Option 2: Konsultinsats vid utveckling av integrationer 

 Avrop per timme eller enligt offert. 

 
Option 3: Av tjänsten supporterad kommunikationsprogramvara  

 Programvara på överenskommet media 

 Assistans vid installation och konfiguration 
 
 
SLA 

Generisk SLA för integrationsområdet finns att läsa i separat dokument. 

Se ”SLA-Integrationstjänsten” 

 
 
Förutsättningar och beroenden 

Tjänsten Meddelandetjänsten är en etablerad standardtjänst uppfyllande gällande 
lagar och riktlinjer, optimerad för leverans till flertal kunder. Den stödjer de på 
marknaden förekommande överföringsprotokollen (FTP, FTPS, SFTP, HTTP, 
HTTPS). 
 
Nyttjande av tjänsten kräver även följande tjänster: 

 Anslutning till en Internetleverantör (SLLnet eller Kunds egen) 

 Kunder/användare ska vara juridiskt registrerade företag. 

 Egen infrastruktur för det egna systemet 

 Att kund tecknar affärsmässigt avtal med SLL IT om leveransen. 
 
Tjänsten levereras under förutsättningarna i SLL ITs Allmänna Villkor. 
 
Avgränsningar  

I Tjänsten ingår inte: 

 Installation/uppgradering/patchning av hos kund installerad applikation 

(Detta kan avropas som tillägg)  

 Ansvar för kunden/brukarens infrastruktur eller anslutning till internet 

 Ansvar för korrektheten i överförd information 

 Ändring av ovanpå Tjänsten installerad applikation eller mellanmjukvara 

 Kundspecifik anpassning. Detta innebär att kund själv får bära tillkommande 

kostnader fullt ut och att leveransen sker utanför standardtjänstens förvaltning och 

utveckling. Om dylik anpassning önskas kan detta beställas som separat leverans. 
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Beställning  

Beställning sker via SLL IT:s Kundansvariga. 
 
 
Pris och avtalstid  

Priset baseras på valda tjänstepaket och mängd överförd data. 
Den totala kostnaden för Meddelande-tjänsten ska fördelas på antalet anslutna 
debiterbara brukare. För att göra denna fördelning så rättvis som möjligt har en ny 
debiteringsmodell införts där de anslutna brukarna delas in i sex (6) kundkategorier, 
enligt nedan. Modellen bygger på en fast avgift per kvartal och baseras på brukarens 
utnyttjandegrad.  
 
 
Kategori  Utnyttjandegrad  Antal meddelande/ kvartal  
1  Liten   0 – 5 000  
2  Måttlig   5 001 – 25 000  
3  Medelstor   25 001 – 50 000  
4  Stor   50 001 – 150 000  
5  Mycket stor   150 001 – 500 000  
6  Extremt stor   500 001 – 3 000 000  
 
Efter att en brukare har blivit inplacerad i en kategori så ser man inom vilket intervall 
brukaren befinner sig inom, dvs. det lägre, mellan, eller det övre intervallet i kategorin. 
Därefter bedöms det exakta priset bl.a. efter typ av vårdgivare, storlek på vårdgivare 
samt betalningsförmåga. 
 
Beskrivning av Kategorier 
Kategori 1: Är en vårdgivare med liten utnyttjandegrad av Meddelande-tjänsten.  
Exempel på vårdgivare i denna kategori är husläkarmottagningar och vårdcentraler. 
 
Kategori 2: Är en vårdgivare med måttlig utnyttjandegrad av Meddelande-tjänsten. 
Exempel på vårdgivare i denna kategori är lokala närsjukhus. 
 
Kategori 3: Är ett laboratorium eller ett regional vårdgivare med medelstor 
utnyttjandegrad av Meddelande-tjänsten.  
Exempel på vårdgivare i denna kategori är medelstora laboratorier eller 
medelstora lokala eller regionala vårdgivare/sjukhus 
 
Kategori 4: Är ett laboratorium eller en vårdgivare med stor utnyttjandegrad av 
Meddelande-tjänsten. 
Exempel på vårdgivare i denna kategori är stora laboratorier eller regionala 
vårdgivare/sjukhus. 
 
Kategori 5: Är en vårdgivare eller ett laboratorium med mycket stor utnyttjandegrad 
av Meddelande-tjänsten. 
Exempel på vårdgivare i denna kategori är stora regionala och nationella sjukhus eller 
stora laboratorium. 
 
Kategori 6: Är en vårdgivare eller ett laboratorium med extremt stor utnyttjandegrad 
av Meddelande-tjänsten. 
Exempel på vårdgivare i denna kategori är mycket stora nationella sjukhus eller 
laboratorium. 
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Bedömning av utnyttjandegrad 
Varje brukare bedöms efter dess utnyttjandegrad av EDI-tjänsten, vilken består av 
följande 
parametrar: 
• Antal förmedlade meddelanden 
Ett inkommande meddelande från en avsändare som förmedlas vidare till en 
mottagare. I 
samband med förmedlingen kan meddelandet förändras beroende på vilken typ av 
applikation som står som mottagare och avsändare 
• Flöden med flera mottagare 
Ett inkommande meddelande kan distribueras till flera mottagare och ger därmed ett 
ökat 
flöde och ökat resursbehov. Dessa flöden kan även vara villkorade. 
• Flöden tillhandahållna på begäran av mottagaren 
När samtliga flöden betraktas kan det finnas flera flöden som rimligen skall bekostas av 
mottagaren. 
• Serviceflöden och flöden utan mottagare 
Underhållsmeddelanden för applikationer och tjänster. Exempel kan vara Heartbeat-
meddelanden 
som vissa noder skickar för att visa att de är online och meddelanden för 
databasunderhåll och meddelanden som kopieras och skickas till och från databaser. 
 
Avtal tecknas på årsbasis. 
Tjänstens stöd för olika ingående komponenter såsom operativsystem etcetera är 
beroende av respektive leverantörs förvaltningsplan. Förlängt stöd av komponent 
som inte längre stöds av leverantör kan i undantagsfall ges till ökad kostnad och 
reducerat SLA.  
 
Kontakt 

För ytterligare information hänvisas till SLL IT:s kundansvarige, alternativt 
http://www.intranat2.sll.se/sv/SLLIT/Tjanstekatalogen/ 
eller mail till Integrationsförvaltningen: integrationsforvaltningen@sll.se 
 

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta SLL IT Affärs- och tjänsteutveckling  
Tel: 08-123 177 77 | E-post: kundkontakt.sllit@sll.se | Webb: www.intranat2.sll.se/SLLIT/ 
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