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Riktlinjer för utlämnande av patientuppgifter vid kvalitetssäkringsarbete
och/eller vetenskapligt uppsatsarbete
Anställd personal eller personal som förlägger sin praktik till Landstinget Dalarna
kan med stöd av verksamhetschefens uppdrag bedriva projekt som syftar till att
utveckla och säkra kvaliteten i den egna verksamheten. Uppdrag kan också ges
av förvallningschefen för Hälso- och sjukvården om projektet omfattar flera
vårdenheter.
Uppdraget redovisas vanligen i form av en uppsats eller en rapport. Det är
uppdragets fal<tisl<a innehåll och inte rubricering som avgör om det är att
betrakta som kvalitetssäkring. Forskningsprojekt som kräver ett godkännande
från Etikprövningsnämnd, t.ex. för att kunna publiceras i vetenskaplig tidskrift,
hanteras enligt särskilda riktlinjer.
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Journaluppgifter kan inhämtas genom elektronisk åtkomst eller via begäran om
utlämnande ur patientjournaler och/eller ur kvalitetsregister. Hela landstinget
utgör en vårdgivare med ett enda inre sekretessområde. Det innebär t.ex. att en
vårdenhet kan utlämna patientuppgifter till landstingets övriga vårdenheter.
Vårdenheterna får använda landstingets egna identifierbara patientuppgifter i
såväl patientjournaler som kvalitetsregister för kvalitetssäkringsarbete gällande
landstingets egen verksamhet.
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Det är däremot inte tillåtet att i syftet kvalitetssäkring läsa i andra vårdgivares
patientjournaler genom elektronisk direktåtkomst - inte ens med patientens
samtycke. En skriftlig begäran om utlämnande av patientuppgifter kan göras
från andra vårdgivare (t.ex. privata vårdgivare eller kommunen). Utlämnande av
patientuppgifter sker i så fall på papper, USB eller CD och på ett sådant sätt att
Patientdatalagen och Offentlighets- och sekretesslagen följs.
Elektronisk åtkomst till alla patientuppgifter loggas och kontrolleras rutinmässigt.
Om patienter har frågor om vem som läst i deras journal och varför, är det viktigt

att kunna härleda loggen till ett diariefört kvalitetssäkringsuppdrag.
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