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Betänkandet SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel
Swedish Medtech har fått tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens betänkande SOU
2007:48 patientdata och läkemedel m.m.
Swedish Medtech, tidigare Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF, är de medicintekniska
företagens branschorganisation och består av ca 150 företag. Tillsammans täcker
medlemsföretagen ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens behov av
medicintekniska produkter och tjänster. I organisationen ingår IT-företag som tillhandahåller
IT-system till vården organiserade i undergruppen SLITS.
Inledningsvis vill Swedish Medtech framföra att detta är ett välskrivet och konsekvent
betänkande. Vissa frågor som lämnades öppna i betänkandet Patientdatalag (SOU 2006:82)
besvaras i detta betänkande Patientdata och läkemedel. Några kommentarer vill Swedish
Medtech dock lämna angående betänkandets innehåll.
I betänkandet sägs att ett kodsystem för angivande av förskrivningsorsaker skall införas.
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett sådant kodsystem. I dagsläget används det
internationellt förankrade diagnosregistret KSH97 (Klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem) för diagnossättning inom sjukvården. Detta register finns implementerat i
befintliga IT-system och används av förskrivarna på daglig basis. I stället för att införa ett nytt
register för förskrivningsorsaker vill vi peka på möjligheten att använda det redan befintliga
diagnosregistret för angivande av förskrivningsorsak på recept. Ur ett användarperspektiv skulle
detta troligtvis underlätta arbetet väsentligt för förskrivarna.
I betänkandet görs en översyn av receptregisterlagen och det vore här tillfälle att förlänga den
tillåtna lagringstiden för förskrivningar i Läkemedelsförteckningen och ApoDos-databasen. Idag
får dessa lagras i högst 15 månader vilket i detta sammanhang utgör en kort tid. Syftet med
Läkemedelsförteckningen och ApoDos-databasen är att ge en samlad bild av hur nuläget ser ut
för patienten. Men för att förskrivaren ska kunna skapa sig denna bild kan det vara nödvändigt
att ta del av information om förskrivna läkemedel från en längre tid tillbaka. Inte sällan har
patienten prövat flera läkemedel innan avsedd effekt uppnås på ett för patienten
tillfredsställande sätt. Om förskrivaren inte har tillräcklig information kring tidigare
förskrivningar uppstår risk att ett läkemedel som tidigare visat sig olämpligt åter förskrivs för att
förskrivaren inte haft tillgång till fullständig information. Vi anser att man bör öppna för
möjligheten att lagra recept längre än 15 månader. Här kan en dialog med professionen om hur
långt tillbaka i tiden de anser sig behöva se i Läkemedelsförteckningen respektive ApoDosdatabasen. Tillgång till dessa register ska givetvis baseras på patientens samtycke.
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Det hade även varit intressant att ta del av utredningens förslag på lösningar angående vem/vad
som kommer att bära det operativa ansvaret för registren vid en avreglering av Apoteket AB.
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