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Remissyttrande: Betänkande från E-hälsokommittén Nästa fas i e-
hälsoarbetet (SOU 2015:32) 
 
 
SPF Seniorerna, som företräder 270 000 pensionärer, har inbjudits att 
lämna synpunkter på rubricerade utrednings betänkande och får med 
anledning av detta anföra följande.  
 
SPF Seniorerna begränsar, med hänsyn till sitt uppdrag, sitt yttrande till den 
del som mera påtagligt berör patienters och brukares situation dvs. förslagen 
som rör information och dokumentation i läkemedelsprocessen i en  
gemensam läkemedelslista. 
 
Gemensam läkemedelslista 
 
SPF Seniorerna ställer sig inledningsvis helt bakom kommitténs 
utgångspunkt att en ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- 
och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten, kan förbättra 
såväl patient- och brukarsäkerheten som kvaliteten i dessa verksamheter. 
SPF Seniorerna anser liksom kommittén att det inte är acceptabelt att 
patienters och brukares säkerhet riskeras till följd av brister i 
informationshanteringen.  Det är enligt SPF Seniorerna helt oacceptabelt att 
det är på det sättet och särskilt för äldre multisjuka och personer med många 
olika mediciner. Kommittén redovisar fakta kring äldre och 
multimedicinering på s. 275f i betänkandet. 
 
Utredningen har enligt SPF Seniorerna på ett förtjänstfullt sätt redovisat de 
viktigaste problemen när det gäller dokumentation och information kring 
läkemedelsordinationer. Att just läkemedelssituationen är viktig när det 
gäller äldre har inte gått någon förbi. Äldre multisjuka med många olika 
mediciner men även äldre med enstaka läkemedel löper risk att bli 
felmedicinerade och råka ut för läkemedelsrelaterade problem av bland 
annat de skäl som utredningen redovisar dvs. att olika uppgifter redovisas i 
de olika register, journalavsnitt och listor som är gällande idag. Att samla 
uppgifterna i en gemensam läkemedelslista innebär enligt SPF Seniorerna 
förhoppningsvis ett steg mot en bättre och säkrare läkemedelshantering i alla 
led. SPF Seniorerna ställer sig således generellt positiv till förslaget om en ny 
lag om en gemensam läkemedelslista. 
 
SPF Seniorerna vill emellertid - liksom utredningen - understryka vikten av 
att skyddet för den enskildes integritet samtidigt måste vara starkt. Detta är 
enligt SPF Seniorerna självklart lika viktigt oavsett patientens eller brukarens 
ålder. Känsliga personuppgifter måste således skyddas mot obehörig 
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åtkomst. Med tanke på den vindkantring som skett under senare år när det 
gäller avsteg från vad som ursprungligen reglerades i den sedan 2009 ersatta 
sekretesslagen angående möjligheterna att göra uppgifter tillgängliga, är det 
enligt SPF Seniorerna viktigt att se upp med hur känsliga personuppgifter 
kan tillgängliggöras. Om den möjliga tillgängligheten ökar så att 
informationen kan komma obehöriga till del så måste detta kombineras med 
system som slår larm om att detta varit fallet samt att ansvaret för den 
obehörige som på tagit del av uppgifterna prövas. 
 
SPF Seniorerna avstår ifrån att lämna synpunkter på den föreslagna 
författningens utformning. 
 
Övriga förslag och frågor 
 
SPF Seniorerna avstår likaså ifrån att kommentera utformningen av 
utredningens förslag till en ny förordning om krav på interoperabilitet vid 
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, på 
öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten mer än att uttrycka att detta i sig är 
ett vällovligt förslag. Samtidigt är det SPF Seniorernas uppfattning att 
genomslaget av en sådan reform riskerar att ta lång tid att genomföra med 
hänsyn till att det finns redan ingångna bindande avtal som eventuellt måste 
löpa ut och risk för bristande följsamhet ute i de enskilda verksamheterna. 
Man kan i denna del jämföra med hur lång tid det tagit att få genomslag för 
en del av åliggandena i patientdatalagen. 
 
SPF lämnar även kommitténs förslag om en nationell samordnare, 
samverkansorganisation och övriga ansvars- och organisationsfrågor – 
tydligare myndighetsuppdrag - för det fortsatta utvecklingsarbetet inom e-
hälsoområdet, utan kommentarer.  
 
SPF Seniorerna noterar slutligen utredningens resonemang angående den 
komplikation som den kommunala självstyrelsen utgör i förhållande till de 
pålagor som informationssystems funktionalitet innebär. 
 
Detta yttrande har beslutats av SPF Seniorernas styrelse efter föredragning 
av Jan Vikenhem. 
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