40.000-50.000 fagpersoner får adgang til det halve af
befolkningens mest intime data
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Region Hovedstadens og snart Sjællands sundhedsplatform fylder meget i pressen
og også i JP. Det meste påpeger fejl og mangler, f.eks.
at læger sidder med ryggen til patienten og er optaget af sundhedsplatformen,
mens patienter overses.
Lad det være sagt, at der er udfordringer, som skal rettes. Man har givetvis også
været for hurtig til at implementere sundhedsplatformen, men der er ikke valid viden
til at kræve den droppet. Den kan heller ikke pålægges alle problemer. F.eks.
protesterede 100 læger i psykiatrien over vilkårene og nedskæringerne et år før,
man påbegyndte implementeringen.

Mange meldinger fra personalet er enslydende og bør rettes hurtigst muligt. F.eks.
at det er en tidsrøver med mange unødvendige klik, som skaber ventetid og
frustration også hos patienterne. Men at lægerne selv skal indtaste nye
journaloplysninger, må forventes at være en midlertidig udfordring, til det ligger på
rygraden.
For nogle specialer og afdelinger kan det være en løsning at fastholde
sekretærerne. Men det, lægen indtalte på diktafonen, må kunne indtales direkte til
computeren og journalen. Som en læge fortalte mig, er det en kæmpe fordel, at
oplysningerne ligger der med det samme til andre afdelingers brug, hvor det
tidligere tog op til tre uger.
En anden fordel er, at man langt nemmere kan finde de ønskede oplysninger, som
tidligere skulle findes i 30 systemer.

Jeg har hele vejen været imod sundhedsplatformen af andre årsager, og jeg føler
mig som patient taget som gidsel i modstanden af den og finder det paradoksalt, at
netop jeg må forsvare den. Personligt er jeg kommet i sundhedsvæsenet gennem
56 år med kroniske sygdomme og har efter sundhedsplatformen besøgt syv
afdelinger på fem af regionens hospitaler.
Og nej, læger og sygeplejersker sidder ikke med ryggen til og bokser med
sundhedsplatformen. Det er professionelle mennesker med høj faglighed, der
koncentrere sig om det, jeg er der for - selvfølgelig.

Indkaldelser, også ved henvisning til andre hospitaler, kommer med digital post i
løbet af få dage og synes at køre på skinner. Selv et kræftforløb har jeg oplevet
efter sundhedsplatformens implementering på Herlev Hospital.
Fra besøg hos en praktiserende læge over en hudlæge samme dag blev jeg
opereret seks dage senere den 22. december og den 2. januar.
Professionelt arbejde, hvor ingen var bøjet over computeren. Og nej, hverken
hudlægen eller afdelingen vidste, at jeg er regionsrådsmedlem.

Som patient undrer jeg mig til gengæld over den manglende bekymring for, at
foreløbigt 40.00050.000 fagpersoner får adgang til det halve af befolkningens mest
intime data, og hvor det kun kræver en politisk beslutning at give kommuner,
lægemiddelindustri, praktiserende læger, forsikringsselskaber og andre adgang til
dataene, der vil være en ren slikbutik, som it-købmænd vil gøre alt for at få fingre i.
Om jeg begriber, at Region Sjælland skal have adgang til mine data uden mit
samtykke, når jeg i over 50 år og resten af livet behandles i Region Hovedstaden.
Et argument har været, at indlægges man bevidstløs på et hospital i en anden
region, har lægerne adgang til journalen. Hvis en læge i den situation begynder at
læse journalen, hvor relevante oplysninger kan ligge årtier tilbage, i stedet for at
stabilisere patienten og få taget relevante prøver, er det fyringsgrund.
Dertil har man det fælles medicinkort, hvor det kan ses, hvad patienten er i
behandling for - insulin, blodfortyndende, hjertemedicin osv.

Jeg begriber heller ikke, at myndighederne med Nationalt Patientindeks skal have
adgang til og blande sig i mine aftaler. Vi er på vej til, at myndigheder, industri m.fl.
har fri adgang til vore sundhedsdata og biomateriale, uden at vi ved, hvem der
bruger hvilke oplysninger til hvad. Da ophører min tryghed.

"Personligt er jeg kommet i sundhedsvæsenet gennem 56 år med kroniske
sygdomme og har efter sundhedsplatformen besøgt syv afdelinger på fem af
regionens hospitaler. Og nej, læger og sygeplejersker sidder ikke med ryggen til og
bokser med sundhedsplatformen."

