ÄLDRENÄMNDEN

Svar på interpellation om journaler i kommunal hälso- och
sjukvård
Jonas Segersam (KD) har i en interpellation ställt frågor om journaler i kommunal hälso- och
sjukvård
IVO har tidigare granskat kommunens journalsystem och anmält bister. Anmälan föranledde
att de akuta bristerna i Siebels journaldelar åtgärdades efter en omfattande
uppgradering/utvecklingsarbete. Med det avslutades också ärendet av IVO.
Inom kommunen arbetar legitimerad HSL-personal och undersköterskor inom vård och
omsorg i samma system, men med olika journaldelar utifrån profession/lagrum, vilka också
måste vara separerade i enlighet med styrande regelverk i detta avseende. Det är med andra
ord journalföring enligt Socialtjänstlagen för undersköterskor samt journalföring enligt Hälsooch sjukvårdslagen för legitimerad personal. Kommunikationen mellan olika professioner
(undersköterskor och legitimerad personal) sker idag via Siebel. Funktionaliteten är uppsatt i
enlighet med de regelverk som är styrande, t.ex. visibilitetsregler kring sekretessen i systemet.
Möjlighet till informationsutbyte mellan kommunal HS-personal och primärvårdens och
sjukhusets personal löses genom att uppgifter kan inhämtas via Siebel från Nationell
Patientöversikt (NPÖ). En målsättning är samtidigt att utveckla kommunikationen så att
publicering även kan ske inom NPÖ. Idag kan kommunen bara läsa sjukhusets information
Förutom möjligheterna till inhämtande av patientuppgifter från NPÖ via Siebel finns också,
sedan något år tillbaka, möjlighet till sammanhållen journalföring inom de kommunala
verksamheterna (egen regi och likaså privat regi) utifrån samtycke från patienterna själva.
Teoretiskt sätt kan det finnas möjlighet att använda Cosmic för att dokumentera HSL. Dock
uppstår problem att kommunicera med omvårdnadspersonalen/undersköterskorna eftersom
Cosmic inte har funktionalitet för journalföring enligt Socialtjänstlagen. Återigen kan erinras
om att lagstiftning i vissa fall begränsar möjligheterna till kommunikationen mellan olika
professioner.
Det pågår en större översyn av kommunens stödsystem för journalföring inom ramen för
arbetet kring HVO 2019. Inom det arbetet genomförs inventeringar i samarbete med berörd
personal i syfte att identifiera angelägna utvecklingsområden. Dessa inventeringar
sammanställs och bearbetas för närvarande.
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