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Beslut av Regionstyrelsen 2013-04-11
• Vårddokumentation kring en patient som väljer
vård i Region Skåne eller hos en privat
vårdgivare som Region Skåne har avtal med
skall hanteras enligt samma princip om
kontinuitet

Denna princip innebär att Region Skåne som
sjukvårdshuvudman ansvarar
för att i avtal reglera:
• att vårddokumentation rörande patienten finns samlad och tillgänglig
för patient och vårdgivare vid övergång mellan olika driftsformer
och vid byte av utförare
• att alla som bedriver vård på Region Skånes uppdrag följer det
regelverk för dokumentationen som gäller för verksamhet i egen regi
• att uppföljning och kontroll av vårdentreprenader också innefattar
tillsyn över vårddokumentationen
• att finansiering enligt denna innebär ett kostnadsansvar för
vårdgivaren

OM EN PRIVAT VÅRDGIVARE UPPHÖR
• Om en privata vårdgivare upphör med sin verksamhet, eller om det av andra skäl
finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand, kan ansökan om
omhändertagande göras via IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som sedan
beslutar om eventuellt omhändertagande. Vårddokumentation som tillhör läkare och
fysioterapeuter/sjukgymnaster som bedrivit vård enligt LOL eller LOF, samt privata
vårdinrättningar som är verksamma i Skåne utan avtal med Region Skåne,
omhändertas endast av Regionarkivet efter beslut från IVO.

•

För att tillgodose kontinuitetsprincipen efter att ett vårdavtal avslutas ska Region
Skåne och den privata vårdgivaren teckna ett nytt avtal om fortsatt förvaring och
sammanhållen journalföring. Syftet med avtalet är att journalerna ska finnas kvar i
Region Skånes system och därmed finnas tillgängliga för Region Skånes
verksamheter, andra vårdgivare och patienten själv. Avtal om förvaring och
sammanhållen journalföring tecknas endast med vårdgivare som haft vårdavtal enligt
LOV eller LOU och ska ske i samband med att det ursprungliga vårdavtalet avslutas.

•

Genom avtalet förbinder sig Region Skåne också att utföra vissa tjänster på uppdrag
av den privata vårdgivaren under tiden som vårddokumentationen förvaras.
Tjänsterna omfattar utlämnande av vårddokumentation, loggutdrag, registerutdrag
enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordningen, spärr/hävning av spärr och
journalförstöring. En förutsättning för att teckna avtal är att den privata vårdgivaren
fortfarande finns kvar och kan fatta beslut som rör vårddokumentationen.

Regional till kommunal eller statlig verksamhet
• När en verksamhet kommunaliseras eller förstatligas är det oftast en definitiv åtgärd.
Ett exempel på detta är kommunaliseringen av regionens vårdgymnasier. Enligt
arkivlagen ska en upphörd myndighets arkiv överlämnas till arkivmyndigheten,
Regionarkivet i Regions Skånes fall, inom tre månader. Då ska arkivet vara avslutat,
det vill säga att inga nya handlingar får tillföras efter övergångsdagen, och
överlämnat till Regionarkivet i enlighet med Regionarkivets instruktioner. Kontakta
alltid Regionarkivet innan leverans sker. Under förutsättning att Regionfullmäktige så
beslutar kan verksamhetens allmänna handlingar lånas ut till den nya verksamheten.
Regional till enskild verksamhet
• Om regional verksamhet övergår till att vara enskild, ska den ursprungliga
verksamhetens handlingar avslutas och överlämnas till Regionarkivet inom tre
månader. Behöver det enskilda organet de gamla handlingarna kan
Regionfullmäktige, i enlighet med förvaringslagen, besluta om utlåning och förvaring
av dessa hos den nya verksamheten. Handlingar som förvaras med stöd av
förvaringslagen bibehåller sin status som allmänna handlingar och Regionarkivet har
befogenheter att utöva tillsyn över hanteringen av förvarade handlingar.

Hur har vi hanterat det praktiskt?
•

Kontinuitetsprincipen finns med i ackrediteringsavtalen

•

Kraven på bevarande och kontinuitet tas med i LOU

•

Instruktion: Vårdgivare i Skåne

Utmaningar
• Tvinga PV in i våra system
• Andra system än de vi har i Region Skåne som det ska arkiveras ifrån
• Ingen motpart som skriver på avtalet
• Förståelsen hos PV
• Nu byter Region Skåne journalsystem – nya utmaningar
• Hur gör vi när informationen är 10 år gammal
• Om privat vårdgivare avlider
• Om privat vårdgivare går i konkurs under
pågående förvaring
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A
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B
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