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Dataprogram anmält till JO
GISLAVED (VN)
Dataprogrammet är full-
ständigt horribelt och väl-
digt kränkande.

Det skriver en gode man
från Gislaveds kommun i

en anmälan ti'll Justitieom-
budsmannen, JO.

Den gode mannen har anmält
Gislaveds kommun f'ör ar.rvänd-
ningen av ett datasystem till
både Datainspektionen, läns-
styrelsen, Socialstyrelsen och
nu till JO. Anmälaren konstate-
rar dock att det inte finns nå-
gon instans som ser till helhe-
ten, för helheten ligger inte på
någons bord.

Dataprogrammet används in-
om hela det kommunala om-
sorgsområdet och syfiet är att
det ska vara lättare att samar-
beta mellan de olika avdelning-
arna i kommunen. Information
läggs ut på kommunens intra-
nät vilket, enligt anmälaren,
gör all alla som arbetar inom

omsorgen kan logga in sig och
läsa allt om alla vårdtagare.

Alla vårdtagare inom omsor-
gen ska dokumenteras och do-
kumentationen är till för att
personalen ska kunna ge rele-
vant vård exempelvis till dem
som har nedsatta minnesfunk-
tioner. I en sådan situarion
tycker den gode mannen att det
här systemet är bra men inte i
andra sammanhang.

Detaljerad dagbok
Här samlas också personupp-
gifter, ekonomi, levnadsberät-
telse, alla vardagliga rutiner,
fritidsaktiviteter. vem som har
hälsat på och vem vårdtagaren
i sin tur har hälsat på, hur'fru-
kosten har varit, om de går pro-
menad eller inte motionerar
alls, för att ge några exempel.

Den gode r.nannen beskriver
systemet som att "en persons
mest privata detaljerade dag-
bok" läggs ut på kommunens
intranät.

"Hur kan del komma sig att

det är okej att dokumentera
vårdtagare in i minsta detalj?
En normalbegåvad Svensson
skulle aldrig acceptera att få
sitt liv utlagt på internet till
100 procent. För det är verkli-
gen 100 procent ", skriver den
gode mannen.

Lämnar inte bostaden
I dag finns det lag på att doku-
mentera det som rör vårdtagare
och det anser den gode mannen
vara okej.

"Den stora skillnaden är den
att det är behötig personal som
läser det, ingen information
lämnar bostaden och inget av
det privata står där. Där doku-
menteras bara det som behövs
lör att personalen ska klara sitt
jobb, inget mer'1.

För att få lägga in uppgif-
terna i dataprogrammet krävs
ett medgivande/samtycke från
vårdtagaren eller dess gode
man/förvaltare.

Men den gode mannen säger
att varken vårdtagare. god

man/förvaltare eller anhöriga
får någon som helst informa-
tion, innan man ger sitt sam-
tycke. Hur, undrar den gode
mannen, ska man då kunna ve-
ta vad man ger sitt samtycke
ti1l? Den gode mannen frågar
också varför vårdtagarna doku-
menteras i dataprogrammet
innan samtycke har getts?

"Jag vet ju att mina huvud-
män redan är dokumenterade
fast att samtycke inte finns",
skr-iver den gode mannen.

Aven om det finns lagar, vil-
ket länsstyrelsen har påpekat i
ett brev till Gislaveds kommun,
som styr att inga obehöriga ska
komma åt uppgifterna, är an-
mälaren rädd för att detta inte
räcker.

Att i efterhand hålla koll på
vilka som varit inne i systemet
och läst uppgifter, är att kom-
ma för sent, menar den gode
mannen.

GUNVOR KARLSSON
gunvorkarlsson@varnamonyheter.se

"Ett missförstånd"
GISLAVED (VN)

- Jag har svårt tro att etl
50-tal kommuner skulle
ha köpt in systemet om
det är så värdelöst och in-
te tar hänsyn till sekretess
och integritet, säger soci-
alnämndens ordförande
Bengt Petersson (C),

Bengt Petersson säger att han
inte kan gå in i detaljer kring
hur dataprogrammet fungerar
och hur det används. Men det
han har fått berättat för sig är
att anmälan från den gode
mannen bygger på missför-
stånd.

- Den gode mannen har
inte tagit reda på fakta först.
Men vi ska kalla personen till
oss för att lösa och reda ut
detta. Vi har fått en skrivelse

d2ir den gode mannen hul
ställt ett antal frågol och drl
tycker jag att man kanskc
borde avvakta tills man l'ått
svar innan man går viclarc,
säger Bengt Petersson.

Vad han har förstått är dct
både andrahands- och tred.jc-
handsuppgifter som kirs l'rarrr
i skrivelsen, och att det iir
uppgifter som håirrör l'rån clt
arbetsmaterial. Petersson he-
rättar att man under höstcn
genomfört en omfattandc ut-
bildning av personalen och att
han hört att flera i och mcd ut-
bildningen ändrat uppfattning
om systemet till det positiva.

- Skrivelsen och anmitlan
bygger på ett missförstånd,
den grundar sig inte på rikti-
ga uppgifter.

GUNVOR KARLSSON
gunvorkarlsson@varnamonyheter.so

Trogna gäster tär
rabatt på hyran

GISLAVED (VN)
Det blir en tidig och glad

Annu en hyresgäst kommer
att få besök i dagarna. Det iir

Uppvaktas. I 28 år har Maj-
Britt C/aesson varit hyresgäst
hos Gis/avedshus. Som tack
vid företagets 6O-årsfirande
blev hon uppvaktad av Gis/a
yedshus vd, Stanley Guldmyr,
och områdeschefen, Kjell
Martinsson.
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