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Integrationstjänsten - 
Systemintegration  
Version 2.1 
 
Introduktion 

Systemintegration är en tjänst som erbjuder en lösning av flera olika typer av 
elektroniska transaktioner mellan olika system. Var integration är en specifik lösning 
för Kunden. 
Företrädelsevis är detta en tjänst som levererar systemintegration via tjänstekontrakt 
och webbserviceteknologi. 
Ofta i dagligt tal beskrivet som Tjänsteplattformar. Dock kan den för kunden aktuella 
integrationen innefatta även andra typer av integrationskomponenter för att 
tillgodose det aktuella informationsbehovet. 
 
Tjänsten kombinerar flera tjänster till en unik lösning för Kunden och dess Brukare. 
 
Ett exempel är en Kund som har flera olika system eller vårdproducerandeföretag och 
vårdgivare som vill överföra information mellan varandra och även hämta 
tredjepartsinformation.  
Det kan vara t.ex. avancerade beställnings system som inkluderar patient specifik 
information, beställningar, ordererkännande, leveransinformation, ekonomiska 
transaktioner i kombination samt övervakning. 
  
Allmän information om Installation/Inkoppling av System Integrationstjänsten 
Beroende på den Integration som skall upprättas utförs en utveckling-teknisk 
konsultation (engångskostnad, baserad på faktisks kostnad utan vinst) därefter är 
Integrationstjänstens kostnad baserad på en fastprismodell. 

  
 
 

mailto:kundkontakt.sllit@sll.se


  

 
SLL IT 

Besöksadress: Norra Stationsgatan 69 

Postadress: Box 22550, 104 22 Stockholm 

Telefon: 08-123 177 77 
E-post: kundkontakt.sllit@sll.se 

Sida 2 av 4 

 

 

Nytta 

 Effektiv och säker Informationsöverföringstjänst, som opererar oberoende av det 

egna systemets begränsningar.  

 Nyttjar standardiserade gränssnitt mot kommunicerande system. 

 Begränsar kännbarhet om något av de kommunicerande systemen är ur trafik. 

 Fördelaktig om samma typ av informationsmängd efterfrågas av många av 

varandra oberoende aktörer. 

 Modern teknologi som verkar för bred informationsspridning och konsumering. 

 Arbetar med fördel i integrationer som kräver realtidsinformation. 
 
 
Målgrupp 

- Laboratorier, Forsknings institut, Organisatoriska enheter, Större journalsystem, centrala 
nationella eller regionala databaser, etc... 
 
Innehåll 

Systemintegration är en tjänst som tillhandahåller informationsförmedling mellan 

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

annat än att de behöver konsumera samlad information från flera parter, eller 

producera information som kan/ska nyttjas av en eller flera intressenter, och där bara 

ett visst urval av den sammanlagda informationen ska konsumeras eller 

kommuniceras. Systemintegration förmedlar informationsmängder mellan de 

producerande och konsumerande systemen, och behandlar dessa enligt överenskomna 

regelverk, vilket gör att den konsumerade informationen kan vara en samlad 

information från flera producerande system. 

Tjänsten publicerar eller emottar informationen enligt fastslagna och överenskomna 

formatspecifikationer. 

 

Informationsflödena skyddas med hjälp av bl.a. säker autentisering av uppkopplat 

system, certifikatskryptering av trafiken m.m. 

 

Tjänsten tillhandahåller:  

 Informationsöverföring efter ett överenskommet regelverk.  

 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 

 Utveckling av tjänstekontrakt och Integrationer, och förvaltning av dessa. 
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Beställningsbara varianter av tjänsten: 

Systemintegrationstjänsten kan beställas som en eller flera av nedanstående kategorier: 
- Tjänstekontrakt: Publicering & förvaltning av tjänstekontrakt 
- Avgiften är för drift & förvaltning av produktionssatta tjänstekontrakt.  
- Lämplig för system som behöver utbyta information i realtid. 
 
Systemintegration: Avancerad systemintegration med inbyggd logik i integrationen 
- Avgiften är för drift & förvaltning av produktionssatta Integrationer. 
- Lämplig för system som behöver utbyta information i realtid,  
 där avsänd eller mottagen informationsmängd är en samlad mängd  
 från fler källor. 
 
 
I tillägg till ovanstående kan följande optioner väljas till: 

Option 1: Övervakning 

 Flödesövervakning  

 Larmhantering till mottagande/sändande system.  
 
Option 2: Konsultinsats vid utveckling av integrationer och tjänstekontrakt 

 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 
 
 
Leverabler 

 Kommunikationsmöjlighet enligt SLA 

 Proaktiv 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  
 
Option 2: Konsultinsats vid utveckling av integrationer och tjänstekontrakt 

 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” 

 

 

mailto:kundkontakt.sllit@sll.se


  

 
SLL IT 

Besöksadress: Norra Stationsgatan 69 

Postadress: Box 22550, 104 22 Stockholm 

Telefon: 08-123 177 77 
E-post: kundkontakt.sllit@sll.se 

Sida 4 av 4 

 

 

Förutsättningar och beroenden 

Tjänsten Systemintegration 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).  
För att kunna leverera Integrationstjänsten så måste anslutande parterna 
(informations-konsument och informations-producent) ha ingått ett avtal med 
varandra om utbyte av information. 
 
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. 
 
Beställning  

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

Parten som är ansvarig för integrationen eller tjänstekontraktet är den 
betalande parten i denna tjänst. 
 
Information om finansiering och kostnad av Integrationstjänsten 
Tjänsten är intäktsfinansierad och bygger på att tjänstens totala kostnad ska bäras av 
de som nyttjar den. Kundspecifik utveckling debiteras beställaren av 
utvecklingen/anpassningen. 
Avtal om nyttjande av tjänsten tecknas på årsbasis. 
  
 
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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