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Yttrande över Patientnämndens rapport ang. patienters
synpunkter gällande patientjournal och sekretess
Ärendebeskrivning
Vid hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 februari 2021 föredrog Patientnämndens
kansli nämndens granskningsrapport gällande patientjournal, dokumentation och
sekretess. Rapporten berörde en analys av totalt 109 ärenden. Resultatet visade att
det i journalanteckningar finns information som patienter anser är felaktig, att
anteckningar inte stämmer överens med patienters upplevelser av vårdbesöket,
samt att det finns gamla och/eller felaktiga diagnoskoder i patientjournalen. Det
framgår att väsentlig information om exempelvis vårdbesök, hälsotillstånd,
planerad vård och behandling saknas i journalen, och att vården inte dokumenterat
patientens beskrivningar av symtom. Felaktig eller utebliven dokumentation leder
till negativa konsekvenser. I resultatet framkom att uppgifter i journalen upplevs
kränkande, värderande eller irrelevant, exempelvis att patienters psykiatriska
diagnoser eller erfarenhet av psykisk ohälsa ”förföljer” dem och lyfts fram i
journalen över lång tid och oavsett av vilken anledning de söker vård. I resultatet
framkom även synpunkter på bruten sekretess och förväxlingar av patienter, samt
att det är svårt att beställa och ta del av sin journal. Det förekom även berättelser
där patienter tagit emot negativa besked via journalen på nätet innan vårdgivaren
hunnit informera patienten.
Att man som patient kan läsa sin journal via 1177 är fortfarande något relativt nytt
för medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen.
Patientnämnden lyfter fram utvecklingen mot ett personcentrerat arbetssätt och
kontinuitet i vårdkontakter som en framgångsfaktor för att undvika/minska
missförstånd i vårddokumentationen. Patientnämnden menar också att det är av
betydelse att vården har kunskap, en positiv inställning och beredskap för att ta
emot synpunkter från patienter och att eventuella korrigeringar sker snabbt.
Region Jämtland Härjedalen ser allvarligt på det resultat som Patientnämndens
rapport visar på. Den värdegrund Regionen vilar på är att ”Regionen Jämtland
Härjedalens medarbetare ska i dagliga möten och samtal handla med respekt för
alla människors lika värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn
på regionen och de som regionen är till för.”

Tjänsteskrivelse

Värdegrunden bygger på de sex grundläggande principer som gäller för all offentlig
verksamhet i Sverige där en av dessa är Respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans frihet och värdighet. Respekt är den grundläggande
värderingen. Det innebär att alla ska behandlas lika oavsett kön, ålder, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionsnedsättning, könsidentitet och könsuttryck - och att olika uppfattningar
respekteras.
Region Jämtland Härjedalen behöver tillse att samtliga medarbetare känner till,
står bakom och agerar enligt Regionens värdegrund. Detta är viktiga diskussioner
att ha i både utbildningar och på arbetsplatser och ett arbete som ständigt pågår.
Förutom ett fortsatt värdegrundsarbete är riktad utbildning/information om
journalföring, vad som ska journalföras och vad patienten kan ta del av en viktig del
i det fortsatta arbetet för att komma tillrätta med nuvarande problem gällande
patientjournal och sekretess. I det ingår också att medarbetare inom hälso- och
sjukvården behöver tänka över hur man kommunicerar med patienter och
närstående så att man är överens och att man förstått varandra rätt så att man så
långt det går kan komma bort från att patienter upplever felaktigheter i sin journal.
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