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Nyheter i PasIva



Nytt i PasIva version 4

• Avlidna på IVA from 2020
• Nytt XML-format vid export till SIR – 5.2
• Frailty scale
• Delirium
• ODBC 17



Utökningar och förändringar
• SK-060 – TGA35 tillagd
• Opereradstatus och akutinläggning

• Ändrade tooltip
• Ankomstväg och Utskriven till

• ”Annat sjukhus” ändrat till ”Avdelning på annat sjukhus”
• Opererad och PRE-koder

• Utökad validering om koder finns men ”Ej opererad”
• IVA-diagnoser
• Externa Uppdrag

• Omdöpt och alternativ registrering av personal tillagt



Pågående utveckling



Pågående utveckling
• Nationella reservnummer

• Är på formatet XXYYMMDD-NNGC
• XX är födelsesekel +3 och framöver 6, 9, 12. 
• 00 om okänd
• En person född 19780823 kan alltså få numret 22780823-FK32

• ECMO-registrering
• PAWS – PasIva Web Service

• PAWS utvecklar vi ständigt och det är den nya motorn i PasIva.
• Integrationer

• Kemlab och kliniska informationssystem: ICCA och MetaVision



PAWS – PasIva:s Web Service

• Centraliserad hantering
• Anger var PasIva:s servrar och databaser finns
• Hanterar användarnamn och lösenord för systemet

• Felrapportering
• Rapporterar fel till Otimo Appcenter

• Integrationer med andra system



PAWS
• Tjänster som PAWS utför

• Överföring till datalager
• Import av kodsystem; ICD10-SE, KVÅ mm
• Inläsning av mortalitetsfilen (SIR)
• Kopplingar till befolkningsregister
• Integration med Kemlab via Nationella tjänstekontraktet

• Tjänster under utveckling
• Integration med kliniska informationssystem: ICCA och MetaVision

• Tjänster som vi planerar att utveckla
• Automatiserad överföring till SIR
• Skapa upp och skicka verksamhetsrapporter regelbundet, tex en 

veckorapport
• Överföringar till ekonomisystem



Planer framöver



Planer framöver
• Nytt utdatalager

• Behöver ny struktur i datalagret
• Utdata via PAWS

• PASIVA ONLINE 



PASIVA ONLINE 
• Varit på agendan ett tag nu
• Kontinuitet

• Ska data från nuvarande PasIva importeras?
• Börja om på nytt? Är lättast.
• Tidsbegränsa importen

• Webläsarproblematiken
• Stora problem med kompabilitet
• Inte optimalt arbetssätt

• Ekonomi
• Hur ser marknaden ut framöver



Nya versioner av PasIva



Releaser
• Planerade versioner 2020

• Finns inte något känt nationellt krav/behov
• Kan ju dyka upp något och därmed skapas behov
• Vi kommer dock att behöva skapa nya versioner 

för enskilda regioner/avdelningars behov
• Alla kommer inte behöva eller ens ha nytta av ny 

version. Hur vet man det?



Releaseprocesser
• Problem med releaser

• Helt olika rutiner i de olika regionerna 
• Testning av nya versioner
• Omvärldspåverkan

• Bra med en releaseplan…
• Men dumt om alla installerar på en gång
• Kan man göra detta smartare?
• Kontroll på installationsprocesserna 
• Syftar till att minska antalet installationer per år



Releaseprocesser
• Hur vet man om man har behov av ny version?

• Kontakta PasIva-supporten

• Vi behöver veta vilken dag ni installerar
• Bra att veta om problem dyker upp ”plötsligt”



Supportfrågor



Sammanfattning, frågor och 
utvärdering



Tack för oss!
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