STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Folkpartiet liberalerna

MOTION

Motion av Maria Wallhager m fl (fp) om policy och regler beträffande den
personliga integriteten.
Utvecklingen inom IKT (Informations- och kommunikationstekniken) gör det möjligt för
landstinget att öka servicen, rationalisera verksamheten och förbättra både sjukvården och
trafiken. Tekniken förändrar verksamheten på ett närmast oöverskådligt sätt. Låt oss ta några
exempel:
o Genom mer kompatibla och öppna system, liksom genom samordning, kommer så
småningom alla patientjournaler att kunna nås av varje anställd inom landstinget.
o Genom utvecklingen av telemedicin kommer allt mer hjälp att kunna ges på distans
vid t.ex. olyckor eller operationer.
o Genom utveckling av webbgränssnitt och digitala certifikat kommer patienten att
kunna kommunicera med sjukvården via Internet.
o Genom Vårdguiden kommer patienten att kunna boka tid direkt via Internet och få råd
via e-post.
o Snart kan periodkorten av papper inom kollektivtrafiken ersättas av smarta kort med
information inbyggd i korten. Då kan också resenären ”tanka” nya resperioder digitalt.
o Genom det allt bättre digitala informations- och kommunikationssystemet kommer
t.ex. husläkaren att kunna följa sin patient helt och hållet digitalt och boka tider hos
andra läkare och få alla provsvar via datasystemet.
o Äldre och andra som behöver vårdas hemma och ha tillsyn kan ha direktkontakt med
vården via bl.a. webbkameror i hemmen.
Detta är bara några exempel på vad som är möjligt och håller på att implementeras.
Samtidigt väcker denna utveckling en rad frågetecken och här finns risker inte minst för den
personliga integriteten. Transparens, centrala stora informationsbanker och digitala
spårsystem kan lätt missbrukas och det är viktigt att Landstinget har en tydlig policy och ett
klart regelverk för hur information skall hanteras och vem som skall äga rätten till information
om individen. Vi anser att några principer som skall vara vägledande är:
o Att individen själv skall äga rätten till all information om henne. Det innebär bl.a. att
det skall krävas tillstånd av individen för att kunna ta del av hennes journal. Ett sådant
tillstånd kan vara allmänt eller krävas för varje enskilt tillfälle förutom av den egna
husläkaren; det skall vara upp till individen själv att avgöra vad som får lämnas ut och
till vem.
o Att framtida system med personuppgifter inte får vara centrala utan så långt möjligt
skall decentraliseras. Genom kommunikationstekniken är det ändå lätt att idag
kommunicera informationen mellan enheter, samtidigt som ett decentralicerat system
försvårar kopiering och onödigt intrång.
o Att så kallade smarta kort inte får vara möjliga att identifiera på personnivå om
individen inte uttryckligen medger det. Det innebär t.ex. att framtida biljetter i form av
smarta kort inte automatiskt skall knytas till specifik person.
o Att en integritespolicy och övergripande regler beträffande den personliga integriteten
skall gälla i hela landstingskoncernen.

Eftersom Landstinget saknar en genomarbetad policy i dessa frågor föreslår vi att:
att landstingsfullmäktige beslutar uppdra till Landstingsstyrelsen att återkomma med förslag
till policy och övergripande regler beträffande IKT och den personliga integriteten.
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