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Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med forskare vid Lunds universitet,
initierat ett forskningsprojekt kring vården och rehabiliteringen av patienter med covid-19.
Syftet med forskningsprojektet är att ur olika aspekter studera vård, omsorg och rehabilitering
av personer som är smittade eller sjuka i covid-19 och har insatser av kommunal vård, omsorg
eller rehabilitering men inte har behov av att vårdas på sjukhus. För att bidra till kunskapen av
covid-19 planeras studien delvis bestå av att granska journaler för de patienter som varit
inskrivna i covid-team eller varit inlagda på kohortvården i hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen.
Förvaltningen bedömer att patientjournalerna kan lämnas ut med förbehåll enligt 10 kap. 14 §
offentlighets- och sekretesslagen till forskare i studien ”Omhändertagande och rehabilitering av
covid-19-smittade och covid-19-sjuka i kommunal hälso- och sjukvård”.
Förbehållet handlar om att inte sprida patienternas personuppgifter, att förvara och hantera
journalkopior säkert och avidentifiera eller förstöra journalkopiorna när studien avslutats.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att, efter samtycke från berörda patienter,
lämna ut patientjournaler till forskare i studien ”Omhändertagande och rehabilitering av
covid-19-smittade och covid-19-sjuka i kommunal hälso- och sjukvård” med följande
förbehåll:




Patienternas personuppgifter får inte spridas till personer utanför
forskningsprojektet.
Journalkopiorna ska förvaras i låsta skåp och/eller säkra databaser och endast
personer inom forskningsprojektet ska ha tillgång till uppgifterna.
Journalkopiorna ska avidentifieras eller destrueras efter att studien avslutats.

Beslutsunderlag
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Tilläggsansökan etikprövning
Beslut om etikprövning för tilläggsansökan

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-16
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-03-24
Beslutet skickas till

Eva Ekvall Hansson, Lunds universitet
Ärendet

Pandemin av sjukdomen covid-19 har inneburit mångas sjukdom, och förvaltningen har ställt
om i sitt arbete för att möta de patienter som behöver vård och omsorg från både kommunal
hälso- och sjukvård och insatser enligt socialtjänstlagen. Covid-team och kohortvård har varit två
sätt för förvaltningen att hantera pandemin och ge bästa möjliga vård och omsorg om patienter
med covid-19.
Bakgrund
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med forskare Eva Ekvall Hansson,
docent i fysioterapi vid Lunds universitet, initierat ett forskningsprojekt kring vården och
rehabiliteringen av patienter med covid-19. Syftet med forskningsprojektet är att ur olika
aspekter studera vård, omsorg och rehabilitering av personer som är smittade eller sjuka i covid19 och har insatser av kommunal vård, omsorg eller rehabilitering men inte har behov av att
vårdas på sjukhus.
Ursprungligen bestod studiens metod bland annat av självskattningar kring hälsotillstånd och att
monitorera de med pågående covid-19 med hjälp av en sensor på lårets utsida och följa
rehabiliteringen i förloppet efter sjukdom. På grund av kognitiv svikt har en del patienter
exkluderats ur studien och andra har tackat nej till att delta i studien. För att ändå bidra till
kunskapen av covid-19 kommer studien att utökas och också bestå av att granska journaler för
de patienter som varit inskrivna i covid-team eller varit inlagda på kohortvården. Ett brev
kommer att skickas ut av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen till de patienter som varit
aktuella i dessa verksamheter. I brevet kommer det att finnas information om studien och en
blankett om samtycke att delta. För de som samtycker kommer förvaltningen att dra ut
journalkopior i berörda delar och förmedla dessa till forskaren och dess team vid Lunds
universitet. De uppgifter som behövs i studien, och kommer att användas ur journalutdragen, är
kön, ålder, sjukdom och funktion.
Studien i sitt ursprungliga utförande, samt med den utökning i metoden som gjorts med att även
granska journaler, har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.
Förbehåll för utlämnandet av patientjournaler och förvaltningens förslag till beslut
Uppgifter i en patientjournal omfattas i regel av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen. Studien som dessa patientjournaler är tänkta att lämnas ut för har fått godkänt av
etikprövningsmyndigheten och samtycken från patienterna att delta i studien kommer att vara en
förutsättning för utlämnande. Enligt 11 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen gäller också att
om en myndighet i sin forskningsverksamhet får sekretessreglerad uppgift från en annan
myndighet, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande
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myndigheten.
Med bakgrund i ovanstående bedömer förvaltningen att patientjournalerna kan lämnas ut med
förbehåll enligt 10 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen.
Uppgifterna föreslås lämnas ut med följande förbehåll:
 Patienternas personuppgifter får inte spridas till personer utanför forskningsprojektet.
 Journalkopiorna ska förvaras i låsta skåp och/eller säkra databaser och endast personer
inom forskningsprojektet ska ha tillgång till uppgifterna.
 Journalkopiorna ska avidentifieras eller destrueras efter att studien avslutats.
Uppgifterna kommer efter beslut att på ett säkert sätt överlämnas till ansvarig forskare Eva
Ekvall Hansson eller utpekad forskningsmedarbetare vid Lunds universitet.
Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör

