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    Sveriges Konsumenter 
 
 
 
 
Yttrande över Digital vardag – Sveriges Konsumenter strategi för digitala tjänster 
 
 

Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar 

i rörelseorganen, såsom artros och generaliserad smärta. De reumatiska sjukdomarna är ett 

samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. I Sverige brukar vi tala om att det finns ca 80 

olika diagnoser och närmare 200 olika sjukdomstillstånd. Alla människor kan drabbas av en 

reumatisk sjukdom, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar 

som det inte finns någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sin sjukdom 

resten av sitt liv. Som en konsekvens av det så är de som får en kronisk reumatisk sjukdom 

ofta besökare av hälso- och sjukvården.  

Den som lever med sin kroniska sjukdom blir genom åren expert på hur det är att leva med 

just den diagnosen. De lär känna sin kropp dess signaler och hur olika faser i sjukdomen beter 

sig och hur den svarar på olika typer av behandlingar. All denna kunskap och information är 

ovärderlig och väsentlig för sjukvårdens olika professioner att ta del av. 

Reumatikerförbundet har genom åren följt arbetet inom e-hälsoområdet med stort intresse. 

och för Reumatikerförbundets del ser vi området eHälsa och digitala tjänster som en 

möjlighet för patienter och medborgare att bli mer följsamma till den vård och behandling 

som erbjuds samt att de kan få mer kunskap om de behandlingsalternativ som erbjuds den 

enskilde patienten. Likaså en större flexibilitet samt nya möjligheter att bättre utnyttja 

sjukvårdens resurser, såsom genom telemedicinska möten, kunna boka tid via nätet, läsa 

journalen osv är viktiga utvecklingsområden.   

 

Reumatikerförbundet har följande kommentarer på Sveriges Konsumenters strategi 

Vi kommer framför allt att koncentrera våra kommentarer till de områden som rör oss som 

patientorganisation. Vi kommer även att enbart beröra området tjänster. Kundperspektivet 

kommer vi inte heller att uttala oss om i dessa sammanhang.  Vi ser att det finns en stor 

utvecklingspotential inom hela området eHälsa. All digital informationshantering inom 

sjukvården är bara i sin linda. Många utredningar har gjorts, både inom kommuner, landsting 

och på statlig nivå. Myndigheter har byggts upp, lagstiftning och regelverk har kommit till för 

att börbättra och utveckla detta område. Trots det kan man se att IT-kostnaderna för regioner 

och landsting inte ökat i nämnvärd omfattning de senaste 12 åren och omslutningen är för 

närvarande runt 3 procent. Jämfört med andra sektorer i samhället är omslutningen vad gäller 

IT-kostnader 10-30 procent. Det är därför inte förvånande att vi idag kan hantera i princip 

alla våra bankärenden via internet, men vi kan inte komma i kontakt med vården, vår 

behandlande läkare, se våra journaler eller beställa tid för ett uppföljningsbesök via ”nätet”. 

Det finns vårdenheter, även om de är få som inte ens kan erbjuda e-recept. 



2 
 

Frågor om individens delaktighet, ställning och utvecklingen av invånartjänster är viktiga.  

När det gäller eHälsa och digitala tjänster finns det fortfarande omfattande brister i 

informationshantering, implementering och följsamhet till lagstiftning, 

myndighetsföreskrifter, rutiner och policy, samt professionens kunskap eller okunskap om 

dessa. Det framgår med all tydlighet i den problembild som ett antal myndigheter beskriver. 

Det handlar om alltifrån IT-haverier i vården, avsaknad av informationssäkerhetspolicyn, 

driftsstopp och så vidare. Det kan som IVO beskriver handla om brister i rutiner och 

riktlinjer, brister i apotekens IT-system, vilket leder till felexpediering. Datainspektionen 

berör obefogad och okontrollerad spridning av personuppgifter och Myndigheten för 

Vårdanalys, beskriver system som inte är särskilt användarvänliga.  

Reumatikerförbundets reflektion är att bakom allt detta finns det riktiga människor. Det 

handlar om personer som är i behov av vård och behandling som nu riskerar att bli 

felbehandlade, drabbas av vårdskador eller biverkningar av en icke fungerande 

läkemedelsbehandling på grund av bristfälliga system. Vi anser också att de nuvarande 

systemen inte heller inte understödjer professionen i deras arbete.  

Det finns förslag på att patientdatalagen ska kompletteras med ett avsnitt om huvudmannens 

och vårdgivarens ansvar för ändamålsenlig och säker behandling av personuppgifter. Att det 

även är huvudmannen ansvar att se till att den följs och att informationssystemen är så säkra 

som möjligt när det till exempel gäller utbyte av personuppgifter, att se till att oavsett 

vårdgivare ska överföringen av personuppgifter ske på ett säkert sätt. Allt detta tycker 

Reumatikerförbundet är oerhört viktigt. Sammantaget finns det mycket att vinna på att 

utveckla eHälso-området och att fler och bättre digitala tjänster kommer till. 

Det som är avgörande för om vi ska få ett hållfast och säkert system är att staten också tar sitt 

ansvar och pekar med hela handen och säger: ”Alla landsting och kommuner ska jobba i 

samma struktur”.  

 

Reumatikerförbundet vill även att Sverige ska arbeta för ett bättre beslutstöd för hälso- och 

sjukvårdsprofessionen. Det finns idag embryon till sådana i interaktiva beslutsstöd framtagna 

och används exempelvis i USA, dr Watson är ett sådant. Sverige borde vara mer aktiva i att 

titta på andra länder som kommit längre än oss i dessa frågor och vi ska inte lägga tid och 

kraft på att uppfinna eget när annat redan finns. 

Idag pågår stor aktivitet för att ge patienter åtkomst till exempelvis journalen. Landstingen 

har kommit olika långt och har på olika sätt arbetat fram ett system som möjliggör detta. 

Uppsala läns landsting har kommit längst och var först ut att ge sina invånare rätt att kunna 

läsa i journalen. För Reumatikerförbundets del ser vi att staten bör ta på sig ett större ansvar 

och bidra till goda förutsättningar för landstingen att gå vidare i att detta arbete stimuleras. Vi 

anser även att den modell som Uppsala har valt ska vara riktmärke eller baseline. Alla andra 

nu igångsatta system har mer begränsningar för patienten när det gäller åtkomst av uppgifter i 

journalen, men även när i tid patienten kan komma åt den. Detta är inte acceptabelt. 

Vi anser att det ska finnas en informationskälla men att det inte betyder att alla ska ha 

möjlighet att hämta ut all information om patienten i den.  Det måste vara patienten som ska 

avgöra vem som ska ha behörighet att läsa de olika delarna beroende på vilket syftet är. Vi vill 
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dock understryka att det ska vara ett uttryckligt samtycke från patienten vilket ska 

dokumenteras i journalen. Samtycket kan ändras över tid av skäl som patienten själv avgör. Vi 

värjer oss även bestämt emot att apotekspersonal har rätt att se patientens hela läkemedelslista. 

När det gäller kraven i Sveriges konsumenters strategi har vi följande kommentarer: 

Vi håller med om kravet på att garantera nätneutraliteten så att det inte går att blockera 

tjänster på internet. Här behövs både regelverk och kontrollfunktioner.  

Vi anser även att det alltid måste finnas möjligheter att ta till sig information och delges 

information även om individen är ovan vi internettjänster. Alla ska få bästa tänkbara vård och 

behandling och fullt ut kunna delaktiga i sin egen vård oavsett digitaliseringsmognad och IT-

kunnande.  

Att använda offentliga data i forskningssammanhang är Reumatikerförbundet positiva till. Vi 

ser en oerhört stor utvecklingspotential på det digitala området. Tillgänglighet kan ökas, 

kvaliteten höjas och patienterna kan få bättre stöd för att bli en mer påläst och kunnig patient 

som tar aktiv del i sin vård och behandling. Professionen kan för sin del få ett kvalificerat 

beslutsstöd som hjälp vid diagnosticering, bättre och mer ändamålsenliga register, journaler 

vilka alla är kompatibla. Det skapar goda forskningsförutsättningar och kan komma många 

patienter och medborgare till del. 

 

Stockholm den 15 december 2015 

Reumatikerförbundet 
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