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Remiss Hemställan från Socialstyrelsen om 
ändring av förordningen (2001:707) om 
patientregister hos Socialstyrelsen 

Beslut 

 Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård besluta att godkänna föreliggande yttrande som 

remissvar till Socialdepartementet. 

 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle 

att yttra sig över ovan rubricerade hemställan. 

 

Region Jönköpings län ställer sig positiv till föreslagen ändring av 

förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. 

Patientregistret används för att följa hälsoutvecklingen i 

befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla 

sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta 

ska omfatta all vård varför inga undantag ska göras. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-04 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Yttrande - Hemställan från Socialstyrelsen 
om ändring av förordningen (2001:707) om 
patientregister hos Socialstyrelsen, 
S2015/04616/FS 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att godkänna föreliggande yttrande 

som remissvar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig 

över ovan rubricerade hemställan. 

 

Region Jönköpings län ställer sig positiv till föreslagen ändring av förordning 

(2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. Patientregistret används för att 

följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och 

behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Detta ska 

omfatta all vård varför inga undantag ska göras. 

Bakgrund 
Förslag föreligger om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos 

Socialstyrelsen. Förslaget syftar till att undantaget vad gäller koder för abort och 

därtill sammanhängande diagnoser tas bort. 

 

Patientregistret innehåller samtliga vårdtillfällen och genomförda läkarbesök inom 

den specialiserade vården. Uppgifterna avser såväl somatisk som psykiatrisk vård 

och inkluderar även diagnoser och åtgärder för patienter som vårdats i psykiatrisk 

tvångsvård enligt LPT eller LRV. Uppgifterna levereras kontinuerligt av regionen 

varje månad. Uppgifterna lagras i en säker datamiljö och omfattas av sekretess 

enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket innebär att 

sekretessen som huvudregel är absolut.  

Syftet med patientregistret är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra 

möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar och att bidra till hälso- och 
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sjukvårdens utveckling. Ytterligare ett syfte med patientregistret är att påvisa att 

den verksamhet som bedrivs håller kvalitet och är säker, detta innebär att det 

också är ett redskap i ett kontinuerligt pågående patientsäkerhetsarbete. Mot denna 

bakgrund är det av största vikt att all vård inom ramen för ovanstående verksam-

hetsområden rapporteras in. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Region Jönköpings län Telefon: 036-32 40 00 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11   Jönköping     

      

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Socialdepartementet 

s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fs.@regeringskansliet.se  

Yttrande - Hemställan från Socialstyrelsen 
om ändring av förordningen (2001:707) om 
patientregister hos Socialstyrelsen, 
S2015/04616/FS 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade hemställan. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar föl-

jande yttrande. 

Aktuella synpunkter 
Region Jönköpings län ställer sig positiv till föreslagen ändring av förordning 

(2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. 

 

Patientregistret innehåller uppgifter om samtliga vårdtillfällen och genomförda 

läkarbesök inom den specialiserade vården. Uppgifterna avser såväl somatisk som 

psykiatrisk vård och inkluderar även diagnoser och åtgärder för patienter som 

vårdats i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV. Uppgifterna levereras kon-

tinuerligt av regionen varje månad. De lagras i en säker datamiljö och omfattas av 

sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket 

innebär att sekretessen som huvudregel är absolut.  

Syftet med patientregistret är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra 

möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar och att bidra till hälso- och 

sjukvårdens utveckling. Ytterligare ett syfte med patientregistret är att påvisa att 

den verksamhet som bedrivs håller kvalitet och är säker, detta innebär att det 

också är ett redskap i ett kontinuerligt pågående patientsäkerhetsarbete.  

Mot denna bakgrund är det av största vikt att all vård inom ramen för ovanstående 

verksamhetsområden rapporteras in. Region Jönköpings läns uppfattning är att 

samtliga grupper ska erbjudas samma möjligheter, vilket kräver att all vård obero-
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ende av diagnos och/eller åtgärd ska ingå. Undantaget vad gäller aborter och där-

till sammanhängande diagnoser bör därför tas bort. 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 












