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Regeringen föreslår att två
nya lagar ska reglera IT-an-
vändningen i sjukvården. En lag
ska reglera hälsodataregister
och en vårdregister. Hälsodata-
register gäller centrala register
för t ex statistik och forskning.
Vårdregister gäller bl a all do-
kumentation av vård.

Regeringens förslag finns i proposi-
tionen Hälsodata- och vårdregister,
prop 1997/98:108, som avlämnades till
riksdagen förra veckan. Propositionen
följer till stora delar det förslag som
Hälsodatakommittén lade fram i sitt be-
tänkande Hälsodataregister, Vårdregis-
ter, SOU 1995:95, (LT 19/96).

Regeringen föreslår att behandling
av personuppgifter hos centrala förvalt-
ningsmyndigheter ska regleras i en häl-
sodataregisterlag medan personuppgif-
ter i och för regionalt och lokalt vårdar-
bete regleras i en lag om vårdregister.

Enligt lagförslaget ska hälsodatare-
gister få inrättas för tre typer av ända-
mål. Det är för framställning av statis-
tik, uppföljning, utvärdering och kvali-
tetssäkring av hälso- och sjukvård samt
forskning och epidemiologiska under-
sökningar. Denna begränsning innebär
att hälsodataregister inte kan användas
för myndigheters tillsyn. Men sedan
personuppgifterna anonymiserats kan
dessa överföras till ett annat register
som kan användas i tillsynsarbetet.

Ett hälsodataregister ska bara få in-
nehålla de personuppgifter som behövs
för ändamålet med registret. Samtliga
uppgifter i ett hälsodataregister får, en-
ligt lagförslaget, användas som sökbe-
grepp.

Ingen anonymisering
I princip menar regeringen att per-

sonnummer ska kunna användas för att
identifiera personer i ett hälsodataregis-
ter. Hälsodataregister ska alltså i nor-
malfallet inte föras med anonyma eller
pseudonyma uppgifter. Regeringen gör
bedömningen att en anonymisering av
hälsodataregistren skulle minska an-
vändbarheten avsevärt.

Regeringen föreslår också att det ska
vara tillåtet med samkörning för att på
det viset kunna hämta uppgifter till ett
hälsodataregister. De uppgifter som
hämtas genom samkörning måste dock
stämma med registrets ändamål. 

Samkörning blir genom förslaget

möjligt mellan olika hälsodataregister.
Dessutom blir det tillåtet att hämta upp-
gifter från vårdregister och andra lokalt
eller regionalt förda register och från
befolkningsregister.

Enligt lagförslaget blir den som be-
driver hälso- och sjukvård skyldig att
lämna uppgifter till hälsodataregister.

Den centrala förvaltningsmyndighet
som utför behandlingen av personupp-
gifter i ett hälsodataregister är person-
uppgiftsansvarig. Endast den som är
personuppgiftsansvarig får ha direktåt-
komst till uppgifter i ett hälsodataregis-
ter. Med direktåtkomst menas samma
sak som förut kallades terminalåtkomst.
Uppgifter i ett hälsodataregister får bara
lämnas ut om de ska användas för något
av de ändamål som gäller för hälsodata-
register.

Alla former av vård
Regeringen föreslår att Lagen om

vårdregister ska gälla för automatiserad
behandling av personuppgifter inom
vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen,
Lagen om psykiatrisk tvångsvård, La-
gen om rättspsykiatrisk vård, tandvård
enligt Tandvårdslagen samt smittskydd
enligt Smittskyddslagen. Även person-
uppgifter inom privatvård som förs med
IT-teknik omfattas av lagförslaget.

Vårdregister ska användas för doku-
mentation av vården eller för sådan ad-
ministration som rör patienter och som
syftar till att bereda vård i enskilda fall.
Uppgifter i vårdregister får också be-
handla personuppgifter för den ekono-
miadministration som rör vården i det
enskilda fallet. 

Uppgifter i ett vårdregister får också
användas för framställning av statistik,
för uppföljning, utvärdering och kvali-
tetssäkring och för administration på
verksamhetsområdet. 

Ett vårdregister får innehålla sådant
som enligt lag ska antecknas i en pati-
entjournal, andra uppgifter som behövs
för vården samt uppgifter som behövs
för administrationen. Ett vårdregister
får inte innehålla andra uppgifter av
ekonomiadministrativ natur än som be-
hövs i det enskilda fallet.

Uppgifter om en patient som behövs
för vården och uppgifter som behövs för
ekonomiadministrationen i det enskilda
fallet får hämtas från andra register ge-
nom samkörning.

Denna bestämmelse innebär t ex att
analysresultat från laboratorier och re-
missvar kan hämtas från andra register

genom samkörning. Men i propositio-
nen påpekar regeringen att innehållet i
lagförslaget inte bryter Sekretesslagens
bestämmelser om prövning vid utläm-
nande av uppgifter.

Uppgifter om sjukdom och hälsotill-
stånd samt uppgifter om att någon varit
föremål för tvångsingripande enligt La-
gen om psykiatrisk tvångsvård eller La-
gen om rättspsykiatrisk vård ska kunna
användas som sökbegrepp.

Bara den som behöver uppgifterna i
ett vårdregister i sitt arbete ska kunna ha
direktåtkomst till uppgifterna. Direktåt-
komsten får bara gälla de uppgifter som
behövs för arbetet.

Bestämmelsen innebär att administ-
rativ personal inte får direktåtkomst till t
ex samtliga journaluppgifter. Den per-
sonuppgiftsansvarige måste göra en be-
dömning av vilka uppgifter olika anställ-
da behöver tillgång till för sitt arbete.

Den som är personuppgiftsansvarig
ska se till att de personer som registre-
ras får information om vårdregistret.
Men något krav på att informationen
lämnas muntligen till varje patient finns
inte. 

Det finns ett flertal bestämmelser i
olika lagar, som t ex Sekretesslagen och
Patientjournallagen, som reglerar  vad
och hur uppgifter får lämnas ut.

Regeringen föreslår att personupp-
gifter ska få registreras i vårdregister el-
ler hälsodataregister oberoende av den
enskildes samtycke. Inte heller ska den
enskilde ha rätt att få uppgifter strukna
ur registren.

Förslag till Personuppgiftslag
Regeringen har också lagt fram ett

förslag till personuppgiftslag, prop
1997/98:44. Den ska ersätta Datalagen
och innebär att Europaparlamentets och
rådets direktiv 95/46/EG från 1995 om
skydd för enskilda personer vid behand-
ling av personuppgifter genomförs i den
svenska lagstiftningen.

En del av innehållet i förslaget till
personuppgiftslag gäller också hälsoda-
taregister. Bestämmelser om t ex infor-
mation, bevarande och gallring finns i
personuppgiftslagen. Samma förhål-
lande gäller vårdregisterlagen, som
hänvisar till personuppgiftslagen t ex
när det gäller bevarande och gallring,
rättelse och skadestånd.

Regeringen föreslår att samtliga tre
lagförslag ska träda i kraft den 24 okto-
ber 1998.
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