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Fråga nr 1-2017 om Sensias
patientjournaler
Av Gunilla Wallsten (M):

Till regionrådet Agneta Granström (MP):
Alla Sensias journaler som tidigare varit en integrerad del i VAS, det landstingsgemensamma datoriserade journalsystemet, som används av regionens
alla hälsocentraler och sjukhus togs den 1/1 2017 bort från VAS. Journalerna
kan alltså ej längre ses av någon hälsocentral eller klinik någonstans i hela
regionen.
Det rör sig om ca 20.000 journaler, dvs journaler för ca 8% av regionens
befolkning.
Åtgärden baseras på ett beslut från IVO efter Sensiakonkursen . IVOs beslut
baseras på en bestämmelse som går ut på att journaler från nedlagda verksamheter skall arkiveras på ett sätt så att de därefter inte skall vara åtkomliga
för obehöriga. Regionen har trots detta beslut, av säkerhetsskäl ,låtit journalerna finnas kvar i VAS för att vara åtkomliga till 1/1 2017 för de hälsocentraler där dessa 20 000 patienter nu är listade. Men nu är de alltså borta.
Jag har kontaktats av läkare på hälsocentraler i Piteå som berättat om de
stora problem som åtgärden inneburit i de dagliga patientkontakterna när
plötsligt alla journalunderlag, provsvar, utredningsresultat, röntgenbilder,
uppgifter om medicinering etc saknas från tiden före juni 2013. Man beskriver en osäkerhet som får negativa konsekvenser i det dagliga arbetet. Patienterna har ofta oklara minnesbilder om tidigare undersökningar, om man tidigare fått eller tolererat en viss medicinering och många andra liknande frågeställningar. Allt sådant kan nu inte längre återfinnas vid läkarens möte med
patienten. Patienterna känner sig dessutom åsidosatta och negativt särbehandlade jämfört med sådana patienter som inte tidigare varit vårdvalslistade
på Sensia. De borttagna journalerna har ju varit en del av det landstingsgemensamma vårdvalet som skall vara konkurrensneutralt.
Jag har nu blivit informerad om att landstinget, i strid med IVOs beslut,
låtit BVC-journalerna för de barn som var listade på Sensia fortsatt vara
tillgängliga på de hälsocentraler dit de nu listats om.
Med stöd av ovanstående ställer jag därför frågan till Agneta Granström:


Kan regionen begära omprövning av IVOs beslut även för övriga patientjournaler med hänvisning till de svåra konsekvenser det visat sig ha
fått för personalen i det dagliga patientarbetet samt även för patientsäkerheten?
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