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R7e-arkiv är en sådan lösning
som bygger på nationella och
internationella standarder.
R7e-arkiv innehåller både mellanoch slutarkiv, vilket är till stor nytta
för verksamheterna.

R7e-arkiv är ett e-arkiv som möjliggör långsiktig elektronisk arkivering
enligt gällande lag och riktlinjer.
Lösningen R7e-arkiv har tagits fram
av sju landsting/regioner i en unik
samverkan. Det innebär att flera
framtida aktörer kan dela e-arkiv
med gemensam drift och
förvaltning.
För att arkivera information i
elektronisk form krävs en teknisk
lösning som är leverantörsoberoende
och som kan lagra data i godkända
standardiserade format.

Mellanarkiv
Mellanarkivet i R7e-arkiv kan jämföras med ett fysiskt arkiv där du
själv kan söka i det material som
du har behörighet till.
Det är lämpligt att leverera till
mellanarkivet när till exempel ett
gammalt journalsystem ska
avvecklas, men vårdpersonalen
fortfarande behöver tillgång till de
gamla uppgifterna. Verksamheten
har direktåtkomst till ”sina”
uppgifter i mellanarkivet och
slipper därför logga in i flera gamla
system för att komma åt sin
information.
Slutarkiv
Handlingar som inte längre behövs
inom verksamheten ska skickas till
Arkivmyndigheten (Landstingsarkivet).

För elektronisk information
innebär det att uppgifterna ska
levereras till slutarkivet och
Landstingsarkivet tar över ansvaret
för de uppgifter som ska bevaras samt
förfrågningar och sökningar.
Sök i R7e-arkiv
I R7e-arkiv finns generella sökfunktioner per informationstyp. Det
innebär att sökfunktionen för arkiverad vårdinformation ser likadan
ut oavsett källsystem eller landsting.
Inom varje landsting kommer du
som användare endast åt ditt
landstings arkiverade information
och dessutom kommer du endast åt
den informationstyp som du har
behörighet till.
Gemensam drift och
förvaltning
Driften av R7e-arkiv finns i
Region Örebro län.
R7e-arkiv har en gemensam
central förvaltning som bekostas av
gemensamma medel. Den centrala
förvaltningen bemannas av
representanter från olika
landsting. Här finns bla support
och teknisk expertis.

Besparingar
• Tack vare leverans till
mellanarkivet kan verksamheter bli
av med drift- och supportkostnader för gamla och avvecklade system men ändå ha
direktåtkomst till uppgifterna.
• Gemensam lösning inom R7earkiv medför att flera kan dela
på kostnaderna för drift och förvaltning.
• Landstingen har möjlighet att
redan i upphandlingsskedet förbereda systemen för framtida långtidslagring i R7e-arkiv, vilket
medför en effektivisering och
kostnadsbesparing.
• R7e-arkiv innebär förutsättningar till samarbete kring export av
data från de olika källsystemen.

Följande landsting ingår i R7e-arkiv:
Landstinget Dalarna
Landstinget Sörmland
Landstinget i Värmland
Landstinget Västernorrland
Region Gävleborg
Region Jönköping
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Örebro län
Västra Götalandsregionen

Kontakta gärna oss om
du vill veta mer:
info@r7earkiv.se

