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Uppdrag
• Analys av tidigare framtagna rapporter såsom t.ex. Manolis 

rapport ”Laglighetsprövning av realtidsregister 
inom cancervården”, ”Kvalitetsregister och beslutsstöd” m.fl.

• Analys av hur dataskyddsförordningen påverkar tidigare 
bedömningar. Även förändringarna i patientdatalagen och 
forskningslagstiftning som skett utifrån 
dataskyddsförordningen.

• Dokumentera resultat utifrån ovanstående analys samt lämna 
förslag på juridiskt angreppssätt.



Laglighetsprövning av realtidsregister

• Patientdatalagen tillåter inte att ett Nationellt Kvalitetsregister 
försörjer ett realtidsregister med patientuppgifter för enskild 
vård och behandling.

• Inget hindrar att realtidsregister och Nationella 
Kvalitetsregister finns inom samma system eller 
tjänsteplattform om än logiskt åtskilda.



Kvalitetsregister och beslutsstöd
• Två sidor av samma mynt

• Kvalitetsregister samlas in data som i efterhand analyseras för 
att se vårdkvalitén för en population.

• Beslutsstöd använder medicinsk kunskap för att påverka 
vårdkvalitén framåt för en individ.

• Myntet är att dessa använder sig av samma underlag och 
tillsammans skapar en bättre hälsa genom bättre vård.

• I och med att beslutsstöd och kvalitetsregister skiljer sig åt 
faller de också under olika legala regelverk.



Kort sammanställning GDPR

• Dataskyddsförordningen är till stor del lik 
personuppgiftslagen.

• Uppgiftsminimeringsprincipen och 
lagringsminimeringsprincipen.

• Dataskyddsförordningen påverkar inte tidigare legala 
bedömningar.



Rättslig grund

De olika grunderna ger olika rättigheter för de registrerade.



Kort checklista GDPR



Patientdatalagen
• Patientdatalagen har ändrats marginellt av 

dataskyddsförordningen.

• Något som redan fanns tidigare är begräsningen i PDL vad 
som ska och får journalföras vilket kan begränsa möjligheten 
att insamla en stor mängd data ifrån patienterna.

• Något som ibland är problematiskt är definitionen på 
vårdgivare och ansvaret som huvudman att tillhandahålla en 
god hälso- och sjukvård.



Forskning
• Forskningen regleras via lagen om etikprövning och andra 

registerlagstiftningar.

• Ingen ny forskningsdatalag i dagsläget.

• Uppstått viss problematik i gränsdragningen 
mellan EPN:suppdrag och Datainspektionen då EPN uttalar sig 
om personuppgiftsbehandlingen.



Förslag på angreppssätt



• Mycket går att göra idag men lagstiftningen gör ibland att 
det blir komplext och krångligt.



• Flera personuppgiftsansvariga på samma plattform

- Informationen ska vara logiskt åtskild

- Vårdgivarna delar information med stöd av regelverket för sammanhållen 
journalföring

- Vårdgivarna kan via plattform överföra uppgifter till kvalitetsregister

- Patienten kan föda journal och kvalitetsregister

- Uppgifter kan lämnas ut av vårdgivarna för forskning (eventuellt via ett 
personuppgiftsbiträde)

- Patienten skulle kunna ha en egen area på plattform för hälsodata mm 
(något oklart rättsläge)



Personuppgiftsansvar
• En personuppgiftsansvarig

• Gemensamt personuppgiftsansvariga

• Flera personuppgiftsansvariga



Framtidsdiskussion
• Generella samtycken och ett nationellt samtyckesregister.

• Dataportabilitet som krav för samtliga lagliga grunder och alla 
personuppgifter.

• Uppgiftsminimeringsprincipen och lagringsminimeringsprincipen

• Begränsningen i PDL om vilka patientuppgifter som får samlas in och 
dokumenteras.

• En personuppgiftsansvarig med möjlighet att samla in och behandla 
personuppgifter för flera olika syften och från ett stort antal vårdgivare.
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Uppdrag (för WP SEMANTIK)

A. Nationella Lexikon för Cancer Kvalitetsregister
"Pilot"-diagnos: Urinblåse Cancer.   SNOMED CT baserat & Maskinläsbart.

B. Metod (SNOMED CT mapping). 

Urologer/Läkare: Anna Rossander & Truls Gårdmark

Projektledning: Ulf Lönqvist

SWEPER-projektet(SWELife(Vinnova delfinansierat)): https://swelife.se/projekt/sweper/

Delprojekt team:

https://swelife.se/projekt/sweper/


Kvalitetsregister för blåscancer
• Välfungerande register med hög täckningsgrad: 97,1% 

(jmf med Cancerregistret 2017)

• Kvalitetsutvärdering & Forskning

Mappningsuppdrag i registret:

330 Registervaribler och 405 Specifika Svarsvärden (”List of Values”) 

=> Dessa 735 st Mappningar (identifiering av SNOMED CT koder/termer) 

skapar kärnan i Lexikonet för blåscancer. 



Problemen med (register)data
• Dubbelinmatning i olika system

• …. Få överblick över patientens sjukdomsförlopp

• …. Dela data för forskning

• .... Dela data till andra intressenter, tex Life Science

• Dåliga möjligheter för beslutsstöd eller AI



Systemperspektiv

Nationella semantiska lexikon

Patient

Systematiska Hälsodata:
*Pati. Översikt/Journalsystem/Kval.Reg.
*Pat. egen data: (App:ar, Mät, Sensorer,...)

Kräver 

- IT System lösningar med…..
Högre Kvalitet & Lägre  kostnader....

Läkare

ger      Data kvalitet
IT Lösningar Läkemedel (Studie)



SNOMED CT

System of

NOmenclature
in

MEDicince

Clinical

Terms

Varje begrepp är definierat av dess relation till andra 
begrepp i nomenklaturen. 
SNOMED International: www.snomed.org

360 000 medicinska begrepp

>= 50 länder

Del av Gemensam informationsstruktur, det vill säga 
de kodverk och nomenklatursystem som 
Socialstyrelsen beslutat ska användas i Sverige.



Exempel SNOMED CT: Selektiv cytologi



Resultat Lexikonarbete
Variablerna och svarsvärden
gick att mappa till SNOMED CT

Krävde relativt stor 
arbetsinsats.

Utbildning viktigt.

45,4%

9,0%7,6%

4,9%

33,1%



Resultat: MappningsMetod

Befintligt metod dokument(Socialstyrelsen, 2013) var en bra grund.

Våra projekterfarenheter inkluderas i ett uppdaterat dokumentet.

Metoddokumentet klart kvartal 3 2019.



Slutsatser från Delprojektet

Vårdverksamhet/kliniker behöver ha

kompetens för SNOMED CT Mapping 
Kan möjligöra Strukturerad datainsamling. 

Nationell samlingsplats behövs: 
Lista över lexikon, delning & underhåll.



Tomas Borgegård, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik Mårtensson Djäken, VGR

Stefan Persson, Innovation Skåne

WP - Konkurrensneutralitet



En SPELPLAN har tagits fram i samverkan mellan 
Region Stockholm, Region Västra Götaland, Innovation Skåne, Region Västerbotten

Konkurrensneutralitet

Varför en SPELPLAN?

Vilka är behoven och för vem?

Delprojektet ska tydliggöra hur utveckling av tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan 
med andra regioner utan att snedvrida eller blockera konkurrenssituationen för privata aktörer







SPELPLANEN finns att ladda ner: swelife.se/projekt/sweper/

Tomas Borgegård, Karolinska Universitetssjukhuset
Tomas Gustafsson, Region Västerbotten

Morgan Lindhé, Region Stockholm
Erik Mårtensson Djäken, VGR

Stefan Persson, Innovation Skåne
Elin Strand, VGR

Anette Cederberg, SKL
Charlotta Palmgren, Upphandlingsmyndigheten

Karin Lilja, SWElife
Lars Lindsköld, SWElife/VGR

Projektteamet:



Tack för oss!

Frågor?

Kontaktuppgifter:

Lars Lindsköld, VGR, Portföljansvarig SWEPER lars.lindskold@vgregion.se
Tomas Borgegård, Karolinska Universitetssjukhuset tomas.borgegard@sll.se
Fred Kjällsson, Innovation Skåne Fred.Kjellson@innovationskane.com
Moa Malviker Wellermark, Secure State Cyber AB moa.malviker.wellermark@securestatecyber.com>; 
Ulf Lönqvist, Regionalt Cancer Centrum Väst ulf.lonqvist@rccvast.se
Erik Mårtensson Djäken, VGR erik.martensson.djaken@vgregion.se
Stefan Persson, Innovation Skåne stefan.persson@innovationskane.com
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