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Justerare och justeringsdag
Ordförande och Victor Harju utses att justera beredningens protokoll.
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§24
I n v å n a r e n s direktåtkomst till journalinformation samt
regelverk f ö r invånarens direktåtkomst till
journalinformation inom Stockholms l ä n s landsting
LS 2015-1549
Kim Nordlander och Sten Jacobsson informerar i ärendet.
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att landstingsfullmäktige beslutar om att invånare i
Stockholms läns landsting ska beredas elektronisk direktåtkomst till sin
journalinformation. Ärendet innehåller även förslag på ett
landstingsgemensamt regelverk för ändamålet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 maj 2016
Regelverk för enskilds direktåtkomst till sin egen journalinformation
inom Stockholms läns landsting.
Förklaringar till nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till
journalinformation, Inera.
Förslag och yrkande
Ordförandes förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag.
Innovationsberedningens beslut
Innovationsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att Stockholms läns landsting skall erbjuda sina invånare direktåtkomst
till sin egen journalinformation via en nationell e-tjänst med successivt
införande från och med år 2016
att anta förslag till regelverk för enskilds direktåtkomst till sin egen
j ournalinformation
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samverkan med
landstingets utförare av hälso- och sjukvård verkställa beslutet om att
erbjuda direktåtkomst till journalinformation via en nationell e-tjänst samt
implementera regelverket genom att besluta om nödvändiga ändringar och
kompletteringar i befintliga avtal med landstingets utförare av hälso- och
sjukvård

Exp. datum

Sign.
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att förvalta och följa upp
regelverket i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande och vid behov besluta om ändringar av eller tillägg till
regelverket
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att efter samråd med berörda
utförare av hälso- och sjukvård besluta om vilka informationsmängder som
obligatoriskt ska tillgängliggöras genom elektronisk direktåtkomst för
patienten
Protokollsanteckning
S-ledamöterna låter anteckna till protokollet att det i den vidare
behandlingen av ärendet tydliggörs behovet av ett invånarperspektiv i
införandet. Socialdemokraterna anser att det saknas ett perspektiv om hur
informationen och tillgängliggörandet ska ske gentemot invånarna.
Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt

Ordförande

Justerare
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§25
Alliansens förslag till budget 2017 - Nyheter inom
innovations-och digitaliseringsområdet
Daniel Forslund informerar om alliansens förslag till budget 2017.
Beredningen tackar för informationen.

Exp. datum
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§26
Innovations- och digitaUseringsstrategin samt nytt
ledningssystem
Susanne Bayard, Henrik Gaunitz och Jakob Hellman informerar i ärendet.
Beredningen tackar för informationen.

Exp. datum
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§27
Kroninnovation — erfarenheter från f ö r s t a halvåret med ny
ersättningsmodell i primärvården
Erik Lucht, Jan-Olov Wiklund och Adam Wiman informerar i ärendet.
Beredningen tackar för informationen.

Exp. datum

Sign.
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§28
Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuteras.

Ordförande

Exp. datum

Sign.

