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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Alla mikrofilmade patientjournaler som är arkiverade hos regionarkivet
ska digitaliseras.
2. Finansiering sker via budgeten för styrelsens oförutsedda utgifter.

Sammanfattning
Region Norrbotten har 300 000 patientjournaler på mikrofilmsrullar. Skicket
på dessa mikrofilmsrullar blir sämre med tiden då de har exponerats för
dagsljus under en lång tid. Enligt regionens dokumenthanteringsplan ska
patientjournaler bevaras. En förstöring av patientjournalerna innebär en
okontrollerad gallring, brott mot arkivlagen (1990:782) samt förlust av patientinformation.

Ärendet
I regionarkivet förvaras 1394 mikrofilmsrullar. På dessa rullar finns ca
300 000 patientjournaler lagrade, vilka tillhör både avlidna och levande personer. Sedan 1990-talet har de förvarats i ställningar på sjukhusen i Luleå,
Piteå och Kiruna där de har exponeras för dagsljus under en lång tid. Det
innebär att informationen på rullarna bleknar med tiden. Mikrofilmernas
kvalitet skiftar beroende på ålder och rullarnas skick. Vissa delar av informationen har redan ljusskadats och kan inte läsas in av den mikrofilmsskanner
som regionarkivet har.
Patientjournalerna kan innehålla hela eller delar av en patientjournal. Resterande journal kan finnas inskannad eller på papper, ibland båda delarna. Vid
en förstöring av mikrofilmerna kommer därför patientinformation från olika
kliniker försvinna vilket kan leda till att en patient saknar journaluppgifter
från vårdtillfällen hos regionen. Följande kliniker och sjukhus har patientjournaler på mikrofilm:
 Kirurgkliniken, Sunderby sjukhus
 Medicinkliniken, Piteå sjukhus
 Barnmedicinkliniken, Piteå sjukhus
 BB, Kiruna sjukhus
 Medicinkliniken, Kiruna sjukhus
 Kirurgkliniken, Kiruna sjukhus
Enligt regionens dokumenthanteringsplan ska patientjournaler bevaras. Detta
gäller även patientjournaler på mikrofilm, vilket specifikt uttrycks i dokumenthanteringsplanen. Förstörelse av mikrofilmsrullarna innebär en okon-
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trollerad gallring av patientinformation och regionens allmänna handlingar.
Detta är i sin tur ett brott mot arkivlagen (1990:782) som meddelar att en
myndighet inte får gallra allmänna handlingar utan ett gallringsbeslut. Patientjournaler innehåller även värdefull information för framtida forskning.
För att säkra ett bevarande av patientjournalerna måste de digitaliseras. Den
mikrofilmsskanner som används på regionarkivet är inte anpassad till att
skanna in den stora mängd mikrofilmade patientjournaler som finns. Därför
måste skanningen skötas av en extern part. Kostnaden för en digitalisering är
beräknad till ca 1 400 000 kronor.
Om inte de mikrofilmade journalerna kan digitaliseras måste regionen ta ett
gallringsbeslut för dem. Enligt patientdatalagen (2008:355) § 17 ska en journalhandling bevaras minst 10 år efter det att den sista uppgiften fördes in i
handlingen. Enligt samma lag § 18 gäller arkivlagen för journalhandlingar
som utgör allmänna handlingar.
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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