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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. Många gånger är läkemedel en del av behandlingen. 

För en de som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom är reumatologen eller ortopeden för 

den med artros den naturliga kopplingen till vården men även primärvården är viktig för våra 

grupper. Självklart besöks även de olika apotekskedjorna regelbundet. Antalet kontakter inom 

alla delar av hälso- och sjukvården är med andra ord omfattande.  

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 de utredningar som gjorts inom e-hälsoområdet 

med stort intresse. Vi har även deltagit i några. Det är tydligt att frågan om e-hälsa periodvis 

har förts utifrån hälso- och sjukvårdens två skilda perspektiv. Det ena perspektivet som har 

velat hitta ett mer optimalt system för informationsöverföring och verksamhetsstöd och det 

andra som ha lyft perspektivet om integritet och säkerhet.  

För Reumatikerförbundets del är båda perspektiven viktiga och hänger ihop. De ena beroende 

av de andra. Vi har ytterligare två perspektiv som med hjälp av den teknik som eHälsa 

erbjuder kan patienterna också bli mer följsamma till vård och behandling samt att de får mer 

kunskap om varför sjukvården erbjuder det behandlingsalternativ som erbjuds den enskilde 

patienten. Med andra ord högre patientsäkerhet. 

 

Reumatikerförbundet har följande kommentarer på betänkandet: 

E-hälsa har utifrån alla de aspekter som utredningen berör varit föremål för ett omfattande 

utredningsarbete både inom kommuner, landsting och på statlig nivå. Myndigheter har byggts 

upp, lagstiftning och regelverk har kommit till. En ofantlig mängd av rapporter, seminarier, 

konferenser osv har genomförts i syfte att få mer ändamålsenliga system. Trots det så har IT-

kostnaderna för regioner och landsting inte ökat i nämnvärd omfattning de senaste 12 åren 

och omslutningen är för närvarande runt 3 procent.  
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Jämfört med andra sektorer är omslutningen vad gäller IT-kostnader 10-30 procent. Det är 

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. 

Reumatikerförbundet måste tyvärr påtala att det är delar som vi saknar i utredningen och som 

för oss definitivt berör området e-hälsa. Det är frågor om individens delaktighet, ställning och 

utvecklingen av invånartjänster. Just nu satsas stora belopp på två lika, kostsamma system för 

invånartjänster: Vårdhändelser och Journalen. Vi känner inte till en enda patientorganisation 

som velat ha en mångfald inom detta område? Lika lite som vården önskar sig två olika NPÖ, 

Bankkunder önskar sig två olika Swisch, två olika sorters BankID, etc. Hur har utredningen 

tänkt här, är höljt i dunkel.  

Enligt utredningens uppfattning kommer dock förslagen i betänkandet att bidra till att skapa 

bättre och tydligare förutsättningar även för individens tillgång till information, för skydd av 

denna information och för den framtida utvecklingen av olika invånartjänster.” Det gör oss 

verkligen oroliga. Formuleringen, journal ”på” nätet, skvallrar om att utredningen inte har 

förstått det viktiga med att använda just begreppet, journal ”via” nätet.  

 

Problembild 

Utredningen fokuserar huvudsakligen på de omfattande brister som fortfarande finns i 

informationshantering, implementering och följsamhet till lagstiftning, 

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

dessa. Dessa brister 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 

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 inser också att de nuvarande 

systemen inte heller inte understödjer professionen i deras arbete.  

 

Ny samverkansorganisation 

Utredningens förslag är att en nationell handlingsplan skall utarbetas och att ansvaret för ska 

ligga på den nya samverkansorganisationen och dess nationelle samordnare. Utredningen 

föreslår även inrättandet av en ny samverkansnämnd med en ny förordning. Jämförelser görs 

med nämnden för läkemedelsfrågor och rikssjukvårdsnämnden. Reumatikerförbundet har 

svårt att ta ställning till om detta är ett ändamålsenligt förslag, att det behövs mer av nationell 
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styrning är vi fullständigt eniga med utredningen om. Vi anser även att det är klokt att jobba 

med de befintliga strukturer och aktörer som redan finns. Samverkansnämnder i den form 

lagstiftningen tillåter idag är ett krångligt och trögt system med många olika politiska nivåer. 

Vi kan se en fara i att inrätta en ny politisk nivå för framtidens e-Hälso frågor. 

Reumatikerförbundet anser att vi har redan idag för många beslutsnivåer i det offentliga 

hälso- och sjukvårdsorganisationen vilket försvårar för en effektiv ekonomi, planering och 

organisering av sjukvården utifrån ett patientperspektiv. 

 

Behov av kompetensutveckling, stöd och rådgivning 

Reumatikerförbundet håller fullständigt med utredningen om att det finns ett behov av att 

från nationell nivå tillhandahålla olika former av kompetensutveckling, stöd och rådgivning 

till huvudmännen och dess verksamheter på e-hälsoområdet. Det är viktigt att dessa blir ett 

uppenbart stöd som kommer att underlätta arbetet och förbättra samverkan mellan profession 

och patient. Det är i vårdmötet vi kan uppnå ett bättre och mer optimalt resursutnyttjande. 

 

Krav på ändamålsenlig och säker hantering av personuppgifter 

Utredningen föreslår att patientdatalagen ska kompletteras med ett avsnitt om huvudmannens 

och vårdgivarens ansvar för ändamålsenlig och säker behandling av personuppgifter. 

Huvudmannen är också ansvarig för att se till att den följs och att informationssystemen är så 

säkra som möjligt när det till exempel gäller utbyte av personuppgifter. Det är huvudmannens 

(landstinget) ansvar att se till att oavsett vårdgivare ska överföringen av personuppgifter ske på 

ett säkert sätt. Allt detta är Reumatikerförbundet helt enig med utredningen om. Inte minst 

vill vi understryka, att när personuppgifter hanteras och förvaras ska det ske så att obehöriga 

inte får tillgång till dem. Vi kan dock konstatera att dagens system med manuell hantering 

troligtvis är en mer osäker hantering än framtidens tekniska hantering. 

 

Informationssystemens utformning 

Reumatikerförbundet håller inte med om att svensk hälso- och sjukvård sedan länge haft en 

hög datoriseringsgrad. Ett exempel på det skulle vara att alla landsting har elektroniska 

informationssystem. Vi kan kanske hålla med om att vi är bättre än vissa andra länder när det 

gäller datorisering inom hälso- och sjukvården, men definitivt inte om man jämför med andra 

sektorer. Vi tror tyvärr som konstateras i utredningen, att professionen anser att 

informationssystemen inte ger dem tillräckligt stöd i arbetet, stämmer. Vårdgivaren är 

ansvarig för att se till att upphandla informationssystemen som är ändamålsenliga, säkra och 

kan användas som stöd i arbetet. Alltför ofta påpekas det dock att tillgången på datorer inte är 

tillräcklig, att de inte är uppdaterade med användbar programvara osv. Vår erfarenhet är att ett 

av problemen är att många av systemen inte är kompatibla och det går inte att överföra 

information från ett till ett annat, det är något som hälso- och sjukvården har brottats med i 

många år. Reumatikerförbundet anser även att sjukvårdens strukturer och organisering måste 

ses över i takt med att det införs bättre informationssystem, informationsteknik, telemedicin, 
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interaktiva lösningar, virtuella vårdmöten och datoriserat beslutsstöd. Vi anser att vi står inför 

ett paradigmskifte och här krävs förutom detta en nationell infrastruktur inom e-hälso- 

området. Det kan heller inte vara fritt valt arbete för enskilda offentligt finansierade 

vårdgivare eller enskilda medarbetare att vara delaktiga i den struktur som byggs upp. 

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

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

struktur”. Nu pågår det ett samarbete mellan VGR, Skåne o SLL för att kunna köpa ett nytt 

journalsystem. Varför? Inte speciellt bra att halva Sverige går ihop för att bestämma över den 

andra halvan. Det skickar inga bra signaler och underlättar inte ett införande av ett 

gemensamt system. Tyvärr tror vi att det finns för många ”småpåvar” runt om i våra regioner 

och landsting och så länge det inte finns någon e-Hälsomyndighet som har mandat att säga 

”så här ska det vara”, så fortgår denna missriktade kreativitet. Om vi lyfter blicken utanför vår 

lilla ”ankdamm” och ser på Taiwan, där har de har infört, trots ett mycket kommersiellt 

tankesätt, ett gemensamt journalsystem med infrastruktur, för ett land med 23 miljoner 

invånare och 50 000 läkare. Det borde inte vara så svårt att lyckas med det även här i Sverige. 
 

Strukturerad läkemedelsinformation och en ändamålsenlig läkemedelsprocess 

I utredningen står det att utgångspunkten och den grundläggande förutsättningen för 

läkemedelsprocessen är att ordinatören har tillgång till en patients samlade 

läkemedelsinformation. Skälet är att det är en avgörande förutsättning för en ändamålsenlig 

och säker läkemedelsbehandling. Det finns oerhört mycket att förhålla sig till på detta område 

och Reumatikerförbundet anser att läkemedelsprocessen är väldigt komplex i sitt slag.  Vi 

anser givetvis att det ska kunna gå att få en samlad bild av en patients hela aktuella 

läkemedelsbehandling inom olika delar av vården oavsett var den ges eller inom vilken 

verksamhet.  

Patienten har givetvis ett stort intresse av att få se hela bilden av sin läkemedelsbehandling. 

Samtidigt måste den enskilda individens integritet och säkerhet kunna skyddas. 

Utredningen konstaterar att individen har behov av information om sin egen medicinering. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen och apotekspersonalen har behov av en samlad, korrekt och 

aktuell bild av patientens läkemedelsbehandling för att kunna erbjuda en god och säker vård. 

Information om patientens läkemedelsbehandling är idag utspridd på olika informationskällor 

inom hälso- och sjukvården och i apoteksledet, dessutom regleras förutsättningarna för 

åtkomst till informationskällorna av olika författningar som alla anger vem som får ta del av 

informationen och för vilka ändamål det får ske.  

Det finns med andra ord en hel del att göra innan informationshanteringen i 

läkemedelsprocessen blir optimal om det ens går. Dock har Reumatikerförbundet en 

reflektion på hela detta avsnitt. Vi kan se att ambitionen är att ge den bästa möjliga vård och 

behandling i varje givet skede till patienten. Det innebär att vårdens alla grenar inklusive 

apoteken ska kunna ta del av patientens samlade läkemedelsbehandling. De svårigheter som 

utredningen tar upp är att en korrekt information saknas, att informationen finns på en 

mängd olika platser och regelverk och lagstiftning ställer till problem. Detta sammantaget gör 

att vårdpersonal inte får rätt förutsättningar och att patientsäkerheten hotas. I detta 
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resonemang anser Reumatikerförbundet att det är högst avgörande vad patienten själv anser. 

Vill patienten att allt ska gå att se, för alla? Finns det inga risker men den utgångspunkten? 

Kan det vara möjligt för patienten att spärra vissa uppgifter om sin läkemedelsbehandling eller 

att den bara visas för vissa som patienten själv har valt?  

Reumatikerförbundet anser att dessa perspektiv på informationshanteringen i 

läkemedelsprocessen måste belyses ytterligare och då även ur ett patientperspektiv. Med andra 

ord vi anser inte, att alla i läkemedelskedjan automatiskt ska kunna se alla förskrivna 

läkemedel. 

I utredningen står det, ” Ett regelverk som tillåter att en patient kan spärra sådan information 

som behövs för att systemet ska kunna stödja en patientsäker vård och vara kunskapsstyrande 

för yrkesutövarna ger uttryck för att tillåta och ha överseende med osäkerhetsfaktorerna”. Det 

beror helt och hållet på hur ett sådant system konstrueras anser vi. Utrednings förslag om att 

en patient kan privatmarkera uppgifter tycker vi är intressant och tänkvärt. Det står att ”en 

patient ska kunna privatmarkera uppgifter. En sådan markering ska innebära att uppgifterna 

finns potentiellt tillgängliga för behöriga användare, men att det endast är tillåtet att ta del av 

dessa om patienten samtycker eller om det är nödvändigt i en nödsituation”. Dock måste vissa 

förutsättningar då vara givna. Reumatikerförbundet anser att med dessa förslag så har 

utredningen tagit höjd för att både ge professionen bra förutsättningar och samtidigt med 

respekt för patientens integritet och säkerhet. Det behöver dock ordentligt regleras hur detta 

ska ske i praktiken. 

 

Beslut/kunskapsstöd 

Användningen av beslutsstöd är också en viktig komponent i att stärka säkerheten och 

kvaliteten i verksamheterna. I utredningen hänvisas till studier från SBU om kliniska 

beslutsstöd som inte bara ger information till vårdpersonal utan även riktar sig till patienter 

vilka har visat sig vara är effektiva. Däremot fungerar inte beslutsstöd som riktar sig till stöd i 

arbetsflödet och som ger varningar ”alerts”. Det finns en risk att dessa till slut gör att om de 

uppträder alltför ofta slutar personalen att uppfatta eller tar notis om dem. Enligt 

Reumatikerförbundet borde den slutsatsen leda till att bättre system måste utformas. Vi vet 

idag att antalet medicinska artiklar som publiceras, mängden forskningsstudier som 

presenteras aldrig har varit så omfattande. Det finns ingen möjlighet för hälso- och 

sjukvårdspersonal att hålla sig uppdaterade på de senaste medicinska rönen och eller nya och 

mer effektiva behandlingsmetoder. Det finns ingen som kan vara fullt uppdaterat inom sitt 

verksamhetsområde. Av den anledningen måste bättre beslutstöd för professionen utformas. 

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. 

Vi vet att det svåraste som finns är att utrangera gamla behandlingsmetoder ibland beroende 

av kultur och tradition inom verksamheterna. Det är inte försvarbart. Många av de tusentals 

vårdskador som skulle kunna vara undvikbara, eller alla de diagnoser som patienter får som 

sedan visar sig inte stämma, skulle kunna undvikas med ett bättre beslutsstöd. 
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Reumatikerförbundet anser att frågan om beslutstöd, hur det ska utformas och vem som ska 

”äga dem” måste utredas vidare. Men ska hälso- och sjukvården bli en sektor som fullt ut 

använder sig av informationsteknologi och digitala lösningar så måste dels frågorna som 

denna utredning tar upp lösas, och dels måste både sjukvårdshuvudmännen och inte minst 

staten involveras.   

 

Förbättrad informationshantering i läkemedelsprocessen  

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 se 

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. 

I avsnittet om informationshantering redogörs för hur systemet ser ut idag, vilka som har 

tillgång och inte till den fullständiga informationen. Reumatikerförbundet bejakar 

inriktningen om att det inte ska finnas parallella system. 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. Utredningens förslag om att det ska finnas en gemensam 

läkemedelslista som alla aktörer, då inklusive patienten, arbetar mot tycker 

Reumatikerförbundet är en bra inriktning.  Det måste dock vara patienten som ska avgöra 

vem som ska ha behörighet att läsa de olika delarna beroende på vilket syftet är. Utredningens 

förslag om privatmarkering skulle kunna diskuteras vidare. Förslaget som säger att det krävs 

samtycke från patienten för att uppgift om ordinationsorsak ska visas för apotekspersonal är vi 

helt emot. Vi vill 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. 

Reumatikerförbundet instämmer i utredningens förslag att patienten ska ha direktåtkomst till 

den gemensamma läkemedelslistan och därmed tillgång till dokumentation och åtkomst till 

loggar. Den enskilde kan även välja att annan fysisk person än den enskilde kan ha denna 

direktåtkomst. Vi instämmer även i förslaget att det ska vara E-hälsomyndigheten som 

ansvarar för behörighet och åtkomstkontroll. Patienten ska via journalen kunna se vilka son 

loggat in på läkemedelslistan  

 

Informationssäkerhet 

Reumatikerförbundet anser att utredningens förslag om att E-hälsomyndigheten får ett 

instruktionsenligt ansvar för att verka för god informationssäkerhet vid behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapotek och i socialtjänsten, är bra. 

Likaså måste myndigheten få rätt förutsättningar och rätt resurser att utöva sin roll.   



7 
 

Reumatikerförbundet anser att utredningen som sådan är viktig och angelägen. Dock har det 

varit ett digert arbete att ta sig igenom alla delar i utredningen och vi förbehåller oss rätten att 

i den vidare hanteringen av de olika förslagen komma med kompletterande synpunkter eller 

förslag.  

 

Stockholm den 27 oktober 2015 

Reumatikerförbundet 

 

Anne Carlsson 


