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Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 24 mars 2011 kommittédirektiv om 

en stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning 

(dir. 2011:25). Den huvudsakliga inriktningen av utredningens 

uppdrag gäller även fortsättningsvis. Vissa delar av uppdraget 

överlappar eller hänger emellertid nära samman med Utred-

ningen om förbättrad tillgång till personuppgifter inom och 

mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m. 

(S 2011:13, dir. 2011:111). Det finns därför behov av att klar-

göra gränsdragningen mellan de båda utredningsuppdragen och 

delvis förändra omfattningen av dem.  

Ändring i uppdraget 

Utgångspunkten för utredarens arbete ska vara att analysera och 

lämna förslag till hur patientens ställning och inflytande i hälso- 

och sjukvården generellt kan stärkas.  

Fånga upp och dra lärdom av patientupplevelser för att 

utveckla verksamheten 

Den del i utredarens uppdrag som handlar om hur vårdgivare 

bättre kan fånga upp och dra lärdom av patientens upplevelser 

för verksamhetsutveckling sammanfaller till viss del med det 
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uppdrag som lämnats till Utredningen om förbättrad tillgång till 

personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten m.m. Den utredningen har bl.a. uppdraget att 

föreslå nationella kriterier för vad som kan betecknas som 

patientrapporterade utfallsmått. Utredarens uppdrag att föreslå 

en modell för webbaserad inrapportering av patientupplevd 

kvalitet hänger nära samman med de nationella kriterierna för 

utfallsmått och förs därför över till Utredningen om förbättrad 

tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjuk-

vården och socialtjänsten m.m.  

Informationsutbytet mellan patient och vårdgivare 

I den del av utredarens uppdrag som gäller hur informations-

utbytet mellan patient och vårdgivare kan underlättas och ut-

vecklas görs flera ändringar.  

Utredaren har uppdraget att ”föreslå praktiska och tekniska 

lösningar som möjliggör för patienten att utöva sin rätt att 

spärra hela eller delar av den egna journalen i förhållande till 

andra vårdenheter”. Utredningen om förbättrad tillgång till per-

sonuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten m.m. har uppdraget att föreslå förändringar i lag-

stiftningen och andra nödvändiga åtgärder som ökar patient-

säkerheten och stärker den enskildes faktiska möjligheter att 

utöva sin rätt att spärra hela eller delar av sin journal. Det är de 

rättsliga förutsättningarna för möjligheten för den enskilde att 

spärra sin journal som i första hand bör utredas. Det är inte 

nödvändigt att utreda de praktiska och tekniska lösningarna 

innan de rättsliga förutsättningarna är klarlagda. Denna del tas 

därför bort ur utredarens uppdrag.  

I Dagmaröverenskommelsen för 2012 (S2011/1708/FS, 

S2012/1972/FS delvis) framgår att det gemensamma arbetet 

med att utveckla ett hälsokonto för medborgaren prioriteras 

under 2012. Ett enhetligt gränssnitt gentemot kommersiella 

aktörer ska garanteras. Staten kommer att ansvara för att med-

borgaren erbjuds en säker infrastruktur för datalagring samt 

tillgång till egen patientöversikt och läkemedelsinformation. En 

elektronisk hälsodagbok på nätet faller inom ramen för arbetet 
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med hälsokontot. Utredarens uppdrag att undersöka möjlig-

heterna och formerna för att tillhandahålla en elektronisk hälso-

dagbok på nätet tas därför bort. 

Utredningen om förbättrad tillgång till personuppgifter inom 

och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m. ska 

analysera och lämna förslag som juridiskt tydliggör gränsen 

mellan patientens egen personuppgiftsbehandling och vård-

givarens personuppgiftsbehandling enligt dennes personupp-

giftsansvar för sådana känsliga uppgifter som den enskilde själv 

rapporterar in till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. 

Utredarens uppdrag att undersöka de legala förutsättningarna 

för att patienten ska kunna dela med sig av sin egen doku-

mentation till vårdgivaren har en bredare ansats än ovanstående, 

och innefattar frågor om sekretess och om innebörden av 

patientens direktåtkomst till uppgifter. De juridiska frågorna bör 

behandlas ur ett helhetsperspektiv. Utredarens uppdrag att 

”undersöka de legala förutsättningarna för att patienten på ett 

strukturerat sätt ska kunna dela med sig av sin egen doku-

mentation till vårdgivaren”, att ”beakta erfarenheterna från 

Socialstyrelsens arbete med nationell informationsstruktur och 

nationellt fackspråk för vård och omsorg” samt att ”vid behov 

utarbeta nödvändiga författningsförslag” överförs därför till 

Utredningen om förbättrad tillgång till personuppgifter inom 

och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m. Ut-

redaren ska emellertid undersöka förutsättningar utöver de 

legala, för att patienten på ett strukturerat sätt ska kunna dela 

med sig av sin egen dokumentation till vårdgivaren. 

Mot bakgrund av det ovan anförda begränsas utredarens 

uppdrag i denna del till att 

 undersöka hur patientens tillgång till sin egen journal via 

nätet kan påskyndas och underlättas, 

 undersöka om det finns behov av att ytterligare stärka 

patientens kontroll över den egna journalen, och  

 undersöka andra än de legala förutsättningarna för att 

patienten på ett strukturerat sätt ska kunna dela med sig av 

sin egen dokumentation till vårdgivaren.  

Övriga strecksatser som anges i tidigare direktiv (dir. 

2011:25) i denna del faller därmed utanför utredarens uppdrag. 
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Utredarens analys behöver inte beakta den utveckling av 

elektroniska beslutsstöd som ställer nya krav på vård-

dokumentationens struktur och utformning. Utredaren behöver 

inte heller analysera om förslagen får några konsekvenser från 

sekretess- eller tystnadspliktssynpunkt eller föreslå ändringar i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och patientsäker-

hetslagen (2010:659). 

Utredaren ska särskilt beakta patientens perspektiv i arbetet 

med att undersöka hur dennes tillgång till sin egen journal via 

nätet kan påskyndas och underlättas och om det finns behov av 

att ytterligare stärka patientens kontroll över den egna jour-

nalen. 

Utredaren ska redovisa uppdraget i denna del senast den 30 

juni 2012. 

Förlängd tid och ändringar av redovisningstillfällen för 

uppdraget 

Utredningstiden förlängs. Kvarstående delar av uppdraget när 

det gäller hur informationsutbytet mellan patienten och vård-

givaren kan förbättras ska som nämnts ovan redovisas senast 

den 30 juni 2012. 

En redovisning med förslag i de delar som avser  

– en ny patientlagstiftning 

– hur patientens valmöjligheter i vården kan stärkas ytter-

ligare, och 

– hur patientens behov av stöd, råd och information bör 

hanteras inom ramen för bl.a. vårdgarantin  

ska lämnas senast den 31 januari 2013. Denna redovisning ska 

innehålla utredarens samlade författningsförslag. 

En slutredovisning med utredarens övriga förslag, dvs. i de 

delar som rör 

 hur vården kan ges på mer likvärdiga villkor, 

 en modell för systematisk insamling och bearbetning av 

patientberättelser i klagomåls- och anmälningsärenden, 

 hur berörda myndigheter bör arbeta för att stärka patientens 

ställning, och 
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 kartläggning av barnets ställning som patient inom hälso- 

och sjukvården 

ska lämnas senast den 30 juni 2013. Utredaren är dock oför-

hindrad att vid behov lämna kompletterande författningsförslag 

i slutredovisningen. 

(Socialdepartementet) 

 


