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   ■ nyheter patientdatalagen

»Det mesta är möjligt – det handlar om    hur vi gör det«

Uppsala:

»Vi gör en strikt  
tolkning av PDL«
Enligt Uppsalas tolkning får kollegor-
na inte ens muntligen berätta för en 
läkare vad som hänt med en patient 
som han eller hon tidigare var med och 
handlade. 

Nej, nej och åter nej. Mats Holmberg, 
landstingsjurist i Uppsala läns lands-
ting, är inte nådig. Bara i ett fall (fråga 
4) ger han grönt ljus till att gå in i jour-
nalen. Den strikta hållningen baseras 
på formuleringen att endast den som 
»deltar i vården av patienten eller av 
annat skäl behöver uppgifterna för sitt 
arbete inom hälso- och sjukvården« får 
ta del av journaluppgifter. 

– Det sista ledet är lite luddigt, och 
man skulle kunna hävda att det här är 
en del i kompetensuppbyggnaden för de 
här personerna. Men vi vill hålla en 
ganska strikt linje från början för att 
inte sedan behöva dra åt, utan hellre 
vidga efter hand när vi har tagit fram 
interna regler för när och hur det får 
ske.

Att det finns ett behov av att följa upp 

tidigare insatser är han medveten om, 
och tanken är alltså att det ska bli möj-
ligt när rutinerna är på plats. Exakt hur 
det får gå till för att vara inom lagens 
råmärken är dock inte helt klart, och 
Mats Holmberg anser att det vore vär-
defullt med exempelvis riktlinjer från 
Socialstyrelsen. 

– Men om de inte vill får vi väl göra 
det själva, och så får Datainspektionen 
pröva om vi gått över gränsen.

Till skillnad från majoriteten av de 
svarande anser Mats Holmberg att inte 
heller överläkaren i fallet med bak-
jouren (fråga 2) är behörig i lagens me-
ning.

– I princip är det nej, men där är jag 
inte riktigt bekväm med att man inte 
skulle kunna göra en journalkoll. Bak-
joursfallet liknar ju situationen när 
man uppdaterar sig inför ett patientbe-
sök, vilket är okej. Här skulle vi behöva 
få ut Socialstyrelsen på banan, det är en 
patientsäkerhetsfråga. 

Michael Lövtrup
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– Man glömmer ofta nästa knorr »...
eller av annat skäl behöver uppgifterna 
för sitt arbete«. Det är klart att de upp-
gifter som dokumenterats behöver vi 
återanvända så mycket vi kan för att 
göra vården bättre.

Han illustrerar med narkos läkaren i 
enkäten.

– Handlar det om att kvalitetssäkra 
verksamheten är det ointressant att 
hon den vecka när patienten opererades 
inte hade del i vården, eftersom hon va-
rit inblandad i att sätta upp vårdproces-
sen.

Många som svarat verkar ha ha-
kat upp sig på att kvalitetsarbetet 
ska vara »systematiskt«. Man ser 
det som att den individuella uppfölj-
ningen inte lever upp till det kravet.

– Jag skulle inte våga säga att den in-
dividuella uppföljning du talar om inte 
skulle kunna vara systematisk om 
vårdgivaren tagit fram rutiner som sä-
ger att i vissa verksamheter blir upp-
följningen av vissa patientfallfall mer 
individuell.

Efter rapporteringen kring fallet med 
smärtläkaren vid Karolinska i Hud-
dinge har krav rests på att PdL måste 
ändras. Utredningens uppdrag är att se 
över vilka utmaningar och hinder som 
finns för en mer ändamålsenlig infor-
mationshantering i vårdsektorn, och 
om dagens lagstiftning svarar mot be-
hoven. 

– Det här är en sådan utmaning som 
kan handla lite grann om lagstiftning, 
men – som vi ser det – väldigt mycket 
om implementeringen, där vi kan ge 
förslag på åtgärder som stöder den, sä-
ger Patrik Sundström, som menar att 
det är svårt att analysera om lagstift-
ningen ger tillräckliga möjligheter inn-
an vårdgivarna arbetat aktivt med frå-
gan och tagit fram verksamhetsnära 
rutiner.

– Det är ju ett tag kvar innan utred-
ningen ska vara färdig, så förhopp-
ningsvis har det hänt en del där ute, 
man har infört mer rutiner och man har 
sett i verksamheterna om man har fått 
det stöd som behövs för att utföra sitt 
arbete eller om lagen inte tillåter det.

Vissa av svaren i Läkartidningens en-
kät verkar dock tyda på att det inte bara 
rör sig om bristande implementering, 
utan om en genuin osäkerhet även på 
ledningsnivå om hur lagen ska tilläm-
pas. 

I ett landsting har man infört en rikt-
linje och en särskild inloggning för in-
dividuell uppföljning, vilket väl är ett 
tecken på att man arbetat med frågan. 
Samtidigt säger man i en kommentar 
till Läkartidningen att man är osäker 
på hur den aktuella lagparagrafen ska 
tolkas.

Vilket ansvar har lagstiftaren om 
det finns en sådan osäkerhet?

– Det lagstiftaren kan göra om det 
finns en för stor osäkerhet och otrygg-
het är att i till exempel förarbeten ex-
emplifiera mer vad intentionerna med 
lagen är. Men man kommer aldrig att 
komma till en punkt där allt är solklart 
utan ledningarna måste sätta ned foten 
och säga att »den här bedömningen gör 
vi«, och sedan får man pröva den om 
den är hållbar.

Michael Lövtrup


