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Förslag till beslut
1. Fastställa Riktlinje för utbyte av personuppgifter vid digital utomlänsfakturering

Sammanfattning
Landsting och regioner fakturerar varandra för utförd vård av patienter som
bor i annat landsting/region. Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag
som en faktura refererar till kan hanteringen göras effektivare och säkrare.
Alla landsting och regioner har avgett en s.k. avsiktsförklaring till Inera
(Landsting och regioner i samverkan för e-hälsa) om att ansluta sig tjänsten
att överföra fakturaunderlag via säkra tjänster i Ineras tjänsteplattform. Region Norrbotten upprättat en Riktlinje för utbyte av personuppgifter vid digital utomlänsfakturering. Riktlinjen överensstämmer med Ineras regelverk
som är gemensamt för samtliga landsting/regioner.

Ärendet
Det föreligger ett behov för landsting och regioner att effektivt fakturera
varandra för utförd vård av patienter som bor i annat landsting/region. Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen utföras effektivare och säkrare. Alla landsting och regioner har
avgett en s.k. avsiktsförklaring till Inera om att ansluta sig tjänsten att överföra fakturaunderlag via säkra tjänster i Ineras tjänsteplattform. Målbilden är
att samtliga landsting och regioner är anslutna till tjänsten utomlänsfakturering vid utgången av 2018.
Utbyte av patientrelaterade individuppgifter kräver en hantering i enlighet
med gällande lagstiftning. Det kräver att landsting/region som sänder informationen också kan utgå från att informationen hanteras hos mottagande
landsting/region på ett sätt som också överensstämmer med gällande lagstiftning och fastslagna principer.
Region Norrbotten har upprättat en riktlinje för utbyte av personuppgifter för
faktureringsändamål.
Riktlinjen i korthet
Hälso-och sjukvårdssekretessen är som utgångspunkt en "stark" sekretess.
Det finns dock lättnader kring utbyte av patientrelaterade individuppgifter
bl.a. för administration på verksamhetsområdet. Som exempel anges i förarbetena faktureringsunderlag. Bestämmelse till stöd härför finns i 25 kap. 11
§ 5 p. offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Utgångspunkten är att uppgifterna kan lämnas ut men sekretess råder om det kan antas att patienten
eller närstående kan lida men om uppgifterna röjs. Som regel ska en myn-
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dighet göra en konkret och individuell prövning av ett utlämnande, uppgift
för uppgift. Ibland kan dock en sådan procedur vara praktiskt ogenomförbar
vid utlämnande av mer omfattande poster eller volymer om enskilda, något
som aktualiseras vid utomlänsfakturering. I sådana situationer får istället en
myndighet göra en schabloniserad menprövning. De kunskaper som myndigheten har om mottagaren eller mottagarna, hur dessa kommer att hantera
uppgifterna och vilken risk för ytterligare spridning som finns, kan då – tillsammans med en bedömning av den skaderisk som typiskt sätt är förbunden
med uppgifter av aktuellt slag samt med regelbundna interna kontroller – ge
tillräckligt underlag för bedömning av om sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt och om sekretess gäller eller inte gentemot mottagaren.
Menprövningen ska göras med hänsyn bl.a. till uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren samt den tekniska utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
Region Norrbotten har gått igenom Ineras regelverk samt den patientrelaterade individinformation som kommer att lämnas ut och som förväntas hanteras i Ineras tjänsteplattform samt av mottagaren på ett säkert sätt i enlighet
med gällande lagstiftning och regelverk. Region Norrbotten bedömer att en
schabloniserad menprövning kan göras och att de uppgifter som finns angivna i fakturaunderlaget kan lämnas ut.
Bilaga:
Riktlinje för utbyte av personuppgifter vid digital utomlänsfakturering
Protokollsutdrag skickas till:
Inera
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Division Länsteknik, FO Ekonomi
Division Service, Administrativt stöd och utveckling
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