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Yttrande över remissen patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny
patientdatalag (SOU 2006:82)

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över remissen
patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny patientdatalag.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till socialdepartementet överlämna landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande och i övrigt anföra
Miljöpartiet de Gröna vill framhålla det alternativ som innebär att patienter
utrustas med elektroniska journalkopior i de delar som inte är hemliga i
förhållande till patienten själv exempelvis på ett s.k. smartkort eller minneskort
eller annat medium som efter hand kan fyllas på med ny information av nya
vårdgivare. Vi menar att en sådan hantering är ett värdefullt komplement och ge
patienten en större delaktighet och en starkare ställning i vården.
För skyddet av patientens integritet är det är viktigt att det även fortsättningsvis är
möjligt att få journalanteckningar rättade och/eller förstörda. Denna möjlighet får
ännu större betydelse om man skapar stora sjukhusgemensamma journaler eller
om flera vårdgivare deltar i sammanhållen journalföring, eftersom
journalanteckningarna då kan komma att läsas av fler personer inom hälso- och
sjukvården än idag. Patientens rättighet att spärra uppgifter i journalen måste
garanteras genom kontinuerliga informationsinsatser både till patient och
vårdpersonal.
Idag finns flera patientgrupper, speciellt inom området miljörelaterade
sjukdomstillstånd, där det finns svårigheter att ställa diagnos och ge rätt
behandling. För dessa patientgrupper är det av största vikt att journalföringen sker
på ett etiskt riktigt sätt och att de själva ges ökad kontroll över vad journalen
innehåller. För att dessa personer inte ska behandlas på ett felaktigt sätt i vården
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måste uppgifter som är att hänföra till tidigare felaktigt ställda diagnoser kunna
rättas eller förstöras.
Angående den idag lagstadgade bevarandetiden vill vi framhålla att det kan finnas
skäl att för vissa sjukdomstillstånd, implantat m.m. samt för forskningsändamål,
ha en längre bevarandetid än tre år efter sista anteckningen.

