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Remissvar: Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna
med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45)
Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter över rubricerade
delbetänkande.
Alla patienter har rätt till en god och säker vård. En viktig förutsättning för detta är att
personalen som ska ge vården har tillgång till nödvändig information om patientens
tidigare vård. Att patienter med nedsatt beslutsförmåga med dagens lagstiftning ställs
utanför möjligheterna att finnas med i ett system med sammanhållen journalföring eller
i ett nationellt kvalitetsregister är inte acceptabelt. Samtidigt är det viktigt att beakta
patientens självbestämmande och integritet vid informationshanteringen. Förbundet
anser att utredningens förslag är väl avvägda mellan patientsäkerhet och patienten
integritet. Psykologförbundet ställer sig således bakom utredningens förslag till att
personuppgifter avseende personer som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga
under vissa förutsättningar får behandlas i ett system för sammanhållen journalföring
samt i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.
Bedömning av patientens beslutsförmåga
Psykologförbundet delar utredningens uppfattning att en nedsatt beslutsförmåga inte
ska betraktas synonymt med en viss diagnos. Som utredningen lyfter fram kan en
persons beslutsförmåga vara tillfällig eller varaktig och graden av beslutsförmågan kan
variera över tid. Det är därför viktigt att bedömningen av en patients förmåga att ta
ställning till en viss personuppgiftsbehandling föregås av ett övervägande i det enskilda
fallet och bör göras i varje ny situation som uppstår. Detta torde minska risken att
vårdpersonal förlitar sig på tidigare gjorda bedömningar och därmed förbiser att
undersöka möjligheten att patienten kan ta ställning i den aktuella frågan.
Att bedöma en patients beslutsförmåga kan i vissa fall vara komplicerat och kunskap
krävs för att veta hur informationen måste anpassa efter mottagarens förmåga att ta till
sig informationen, t.ex. om patienten har en utvecklingsstörning eller autism. Här finns
möjlighet för vårdpersonal att söka kunskap hos landets habiliteringar.
Förbundet vill i detta sammanhang särskilt framhålla vikten av att vårdgivaren tar fram
rutiner och riktlinjer som ger hälso- och sjukvårdspersonalen stöd för hur bedömning
av beslutsförmågan ska göras.
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Dokumentation
Psykologförbundet anser att det i de fall samtycke inte kunnat inhämtas på grund av att
patienten saknar beslutsförmåga i frågan bör det dokumenteras på vilken grund
personuppgifterna ändå registreras eller hälso- och sjukvårdspersonal bereder sig
tillgång till journalen. Förbundet delar utredningens uppfattning att hälso- och
sjukvårdspersonalen inte ska belastas med ytterligare krav på omfattande
dokumentation. Men som utredningen också tar upp bör detta kunna lösas genom att i
IT-systemen kryssa i alternativ.
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