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Reumatikerförbundet är Sveriges största intresseorganisation för personer med reu-

matiska sjukdomar och vissa andra sjukdomar i rörelseorganen såsom fibromyalgi 

och artros. Vi är nära 50 000 medlemmar. Alla människor kan drabbas av reumatiska 

sjukdomar, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar och 

människor som drabbas får leva med sjukdomen resten av livet. Det finns närmare 

hundra diagnoser inom Reumatikerförbundets område.   

Strukturförändringar som fritt vårdval, omregleringen av apoteksmarkanden och den 

digitala informationshanteringen har lett till märkbara stukturförändringar inom hälso- 

och sjukvården de senaste åren. De privata aktörerna är många och viktiga för verk-

samheten – men även för tillgängligheten och valfriheten. För patienten betyder det 

att hon eller han möter betydligt fler vårdgivare och utförare än tidigare. 

Förändringarna leder till att frågor kring hur informationshanteringen ska se ut i fram-

tiden ställs på sin spets. Det har tidigare handlat om att uppgifter ska dokumenteras 

medan det nu i större utsträckning handlar om hur dokumentationen kan och bör an-

vändas för att skapa bästa möjliga resultat för patienten eller klienten.  

Informationshanteringen i hälso- och sjukvården har stor betydelse för kvaliteten och 

säkerheten i vården, liksom för möjligheterna att arbeta preventivt och förebygga 

ohälsa. Den blir därmed en viktig förutsättning för skapa en jämlik vård och omsorg 

av hög kvalitet i hela landet. Dessutom har den tekniska utvecklingen medfört nya 

kraftfulla möjligheter att förebygga ohälsa.  

Utredningen förslår två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjuk-

vårdsdatalag. Syftet är att skapa förutsättningar för ett bättre informationsflöde inom 

och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samtidigt som informationshantering-

en ska utgå från varje persons behov. Det ska bli tillåtet för offentligt finansierade 

vårdgivare inom en huvudmans ansvarsområde att utbyta uppgifter om en patient 

med hjälp av direktåtkomst med stöd av samma regler oavsett om verksamheten 

drivs i offentligt eller privat regi. Informationen ska följa patienten inom det egna 

landstinget eller inom den egna kommunen, men även mellan de olika huvudmännen 

inom en läns- eller regiongräns. Genom sammanhållen journalföring finns därmed 

betydelsefull information direkt tillgänglig när det finns behov för det.  
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Patienternas integritetsskydd kommer att säkras genom att patienten ska få rätt att 

begränsa den elektroniska åtkomsten mellan och inom dessa vårdgivare. Verksam-

heter som inte deltar i patientens vård eller behandling får inte ta del av uppgifterna. 

Det är oerhört viktigt att minimera riskerna för att personal som inte ska ha det får 

tillgång till information om enskilda individer. 

Reumatikerförbundet anser att det är mycket positivt att stärka patientsäkerheten, 

tillgängligheten och kvaliteten i vården. Vi menar att sjukvårds- och socialtjänstper-

sonal i komplexa och komplicerade sammanhang måste ha tillgång till en samlad 

kunskap om patienten/klienten för att kunna göra bra bedömningar och ge en god 

och patientsäker vård/behandling. Vi anser också att denna samlade kunskap ska 

kunna sträcka sig utanför region- eller landstingsgränserna. Människor är rörliga 

idag, de reser, de bor i en del av landet och arbetar i en annan, de vistas i fritidsstu-

gor eller gör andra besök utanför hemlänet. Vi anser dock till skillnad från utredaren 

att det därför är nödvändigt att det finns en nationell informationshantering som följer 

individen och som inte begränsas genom en länsgräns. 

Patienten ska ha rätt att vara välinformerad. Idag kan individen ta del av, vara insatt i 

och därmed medverka i den egna vården. Många har mycket goda kunskaper om sin 

sjukdom och vård och är en fullgod samtalspartner när diagnoser och behandlingar 

diskuteras i mötet med vården. Det är också viktigt att patienten har tillgång till hela 

sin egen journal via nätet.  

Reumatikerförbundet är samtidigt tveksamt till om patienternas integritet värnas fullt 

ut i förslaget. Ett ökat informationsflöde inom och mellan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten innebär att information kommer att förmedlas och tolkas av fler perso-

ner än tidigare. De nya lagarna får inte riskera den personliga integriteten eller sätta 

patientens rätt till självbestämmande ur spel. Det är oerhört viktigt att vårdgivarna kan 

garantera att behörighetsstyrning och åtkomstkontroll efterföljs och fungerar i den 

praktiska vardagen. Detta kan exempelvis undanröjas genom att man likt i Uppsala 

läns landsting ger patienterna möjlighet att se vilka som loggat in i journalen.  

Vi anser liksom utredaren att förslaget om att avskaffa läkarnas signeringstvång är 

helt i linje med framtidens hälso- och sjukvård. Detta möjliggör att patienterna mycket 

snabbare än nu kan ta del av sina egna journaluppgifter och bli delaktiga i sin egen 

vård och behandling. 

Utredningen föreslår att patienten får rätt att spärra åtkomsten för vårdenheter och 

vårdgivare som inte deltar i patientens vård och behandling. Spärren kan hävas med 

patientens samtycke eller i en nödsituation. Vi menar att det är viktigt att patienten får 

mycket tydlig information om vad personuppgiftsbehandlingen innebär.  

Reumatikerförbundet har inget att erinra mot förslaget om att information om ordine-

rade läkemedel och uppgifter om intolerans och överkänslighet finns åtkomliga.  
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Utredningen föreslår att patientens överenskommelse om och samtycke till själva 

hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utgöra grunden för tillåten åtkomst till uppgifter 

hos andra vårdgivare. Förslaget likställer därmed samtycke till vårdinsatser med 

samtycke till personuppgiftsbehandling liksom åtkomst till uppgifter i sammanhållen 

journalföring. Vi menar att det är mycket viktigt att patienten ges så god information 

att hon eller han kan ta egen ställning när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatserna 

och till personuppgiftsbehandling.  

Reumatikerförbundet är mycket positiv till att bestämmelserna om sekretess och 

tystnadsplikt gentemot patienten själv tas bort. Patienter generellt kan hantera sin 

egen sjukdom och de kan medverka till ett bättre vårdresultat om de är välinforme-

rade. 

Genom de båda lagförslagen kommer många fler människor med olika kompetenser 

att få tillgång till enskilda individer. Uppgifter kan läsas och tolkas kopplat utanför det 

ursprungliga sammanhanget. Som vi redan framhållit är det viktigt att behörigheten 

avgränsas till så få som möjligt och att kraven på behörighet tydligt formuleras. Det 

måste finnas en tydlighet, för att inte säga övertydlighet, vilka som har behörighet och 

under vilka förutsättningar och den enskilde ska alltid ha rätt att få tillgång till uppgif-

ter om åtkomsten 
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