Interpellation
Till ansvarigt regionråd

Hur säkerställer regionen att journalinformation finns
tillgänglig även efter spärr av journal?
Journalen är ett viktigt verktyg för vården. I dag har även patienten möjlighet att läsa
journalanteckningarna som är gjorda i sin egen journal via nätet.
Patientdatalagen ger patienten rätt att ”spärra sin journal”, vilket innebär att informationen
inte ska vara tillgänglig för andra vårdenheter (klinik eller vårdcentral) eller vårdgivare
(region, kommun eller privat vårdgivare) än där spärren effektuerats.
Ett antal personer väljer dock att spärra sina journaler så att olika vårdgivare inte får åtkomst
till tidigare antecknar med mera. Det är självklart en risk för den enskilde patienten att göra
detta, men många väljer dock detta av exempelvis integritetsskäl.
I samband med att journalen spärras så upprättas en så kallad ”komplementjournal” där de
uppgifter som tidigare fanns i journalen samlas. Det kan exempelvis vara laboratoriesvar
eller röntgenbilder.
Patienten har all rätt att när som helst både spärra och öppna upp sin journal igen. Det
ställer stora krav på att hantera den data som finns i journalerna och att all information kan
återskapas på ett säkert sätt. Därför är det av högsta vikt att det finns rutiner som
säkerställer detta och att det också finns möjligheter till ”back-up” om något skulle inträffa.
Region Östergötland har riktlinjer för hur detta ska genomföras, men hur säkerställer vi att
det fungerar i praktiken?
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
-

Hur många patienter har valt att spärra sina journaler i Region Östergötland? Och hur
många har valt att återöppna dem igen?

-

Hur säkerställer regionen att data som fanns i journalen när den spärrades finns
tillgänglig om patienten vill återöppna journalen?

-

Gäller detta alla delar av journalen, även röntgenbilder, labb-svar med mera som till
stora delar hanteras i andra system än Cosmic?
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