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Yttrande över promemorian Personuppgiftsbehandling m.m. i samband
med försäkringsmedicinska utredningar
Riksdagens ombudsmän har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian.
Förslag om en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska
utredningar har tidigare presenterats i betänkandet För kvalitet – Med
gemensamt ansvar (SOU 2015:17) och i promemorian Ansvar för de
försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41). Promemorian utgjorde
resultatet av den översyn av förslaget i betänkandet som socialdepartementet
ansåg nödvändig efter att ha tagit del remissinstansernas synpunkter.
Flera remissinstanser var kritiska även till det omarbetade förslaget och
framförde synpunkter på den lagtekniska lösningen angående bl.a.
personuppgiftsbehandlingen och dokumentationen. En ny arbetsgrupp har
nu tagit fram ett kompletterande lagförslag som presenteras i den
promemoria som Riksdagens ombudsmän (JO) nu har beretts tillfälle att
yttra sig över.
I sitt yttrande över den tidigare promemorian Ansvar för de
försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41) framförde JO bl.a.
synpunkter gällande tillämpligheten av det hälso- och sjukvårdsrättsliga
regelverket. JO uttalade t.ex. att för det fall försäkringsmedicinska
utredningar inte ska anses utgöra hälso- och sjukvård behövs ytterligare
överväganden för att komma fram till hur den enskilde ska kunna
tillförsäkras motsvarande skydd. Det nuvarande förslaget att
patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och patientskadelagen ska vara
tillämpliga när försäkringsmedicinska utredningar utförs utgör enligt min
bedömning en tillfredsställande lösning.
Det finns dock anledning att fundera över följderna av de särregleringar
i patientdatalagen som föreslås gälla enbart för försäkringsmedicinska
utredningar. Undersökningar av enskildas hälsotillstånd och
funktionsförmåga som inte innebär att sjukdomar behandlas eller följs
upp genomförs för olika ändamål. För att åstadkomma ett så logiskt och
enhetligt regelverk som möjligt bör det eventuella behovet av undantag
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i patientdatalagen bli föremål för närmare överväganden i ett större
sammanhang.
I detta ärende har jag samrått med chefsjustitieombudsmannen
Elisabeth Rynning som har ansvar för bl.a. hälso- och sjukvårdsområdet.
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