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Yttrande över betänkandet
”Informationsöverföring inom vård och omsorg”
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen arbetsutskott har översänt betänkandet ”informationsöverföring
inom vård och omsorg” (SOU 2021:4) på remiss till socialnämnden för yttrande som
underlag till Fagersta kommuns remissvar till Socialstyrelsen.
Kort sammanfattning av bakgrunden till betänkandet
Utifrån att det har kommit signaler från flera håll om att sättet att bedriva vård och
omsorg kommer att behöva förändras för att regioner och kommuner ska kunna klara
sina uppdrag att leverera god och säker vård och omsorg även i framtiden, blir det allt
viktigare att utforma de juridiska förutsättningarna för att effektivt och säkert överföra
information mellan verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det finns
i dag tekniska möjligheter att enkelt överföra digital information på ett sätt som
tidigare inte varit möjligt. Samtidigt innebär den ökade digitaliseringen och
möjligheten till elektroniska utlämnande av känsliga personuppgifter att det uppstår
nya sorters risker för intrång i den personliga integriteten.
Kort sammanfattning av utredningens förslag
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i
delbetänkande Informationsöverföring inom vård- och omsorg (SOU 2021:4) en ny
lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till
lagen överförs bestämmelser i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och
kvalitetsregister. Förslagen innebär att det är frivilligt för vård- och omsorgsgivare att
använda de utökade möjligheterna att elektroniskt dela dokumentation.
Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar
Den av utredningen föreslagna lagen innebär utökade möjligheter att elektroniskt dela
dokumentation mellan vårdgivare och omsorgsgivare och utökade möjligheter för
kvalitetsuppföljningar. En förutsättning för att någon inom vården eller omsorgen ska
få ta del av dokumentationen hos någon annan är dock enligt huvudregeln att
patienten eller omsorgstagaren samtycker till det.
Patienten eller omsorgstagaren får, enligt den föreslagna lagen, ges elektronisk tillgång
till sin dokumentation och ska på begäran få information om den elektroniska åtkomst
som förekommit till dokumentationen om honom eller henne.
Utredningen föreslår därför att det ska bli möjligt att frivilligt inrätta ett system, kallat
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som ger verksamheter inom
socialtjänsten som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar och hälsooch sjukvård möjlighet att få tillgång till varandras vård- och omsorgsdokumentation

2

genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Det föreslås även införas
ett antal integritetstärkande bestämmelser som ska tillämpas av de verksamheter som
väljer att använda sig av elektronisk tillgång. Förutsättningarna för sådan
elektronisk tillgång ska regleras i lag och ska enligt förslaget benämnas ”sammanhållen
vård och omsorgsdokumentation.
Kvalitetsuppföljning innebär i den föreslagna lagen uppföljning av kvalitet på hälsooch sjukvård som region eller kommun svarar för, och insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar, som en region eller kommun ansvarar för, med hjälp av
personuppgifter från flera vårdinstanser.
Att det bara är fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen som får besluta
om kvalitetsuppföljning. Patienter och omsorgsmottagare har rätt att motsätta sig att
deras personuppgifter används vid kvalitetsuppföljning och ska få information om
den rätten.
Utredningen lämnar vidare två alternativa förslag till ny sekretessbrytande
bestämmelse för socialtjänsten. Enligt det ena förslaget får verksamheten hos en
myndighet (nämnd) inom socialtjänsten som avser insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar lämna uppgifter till andra sådana verksamheter inom
samma kommun. Detta förslag förutsätter att de integritetsstärkande bestämmelserna i
förslaget om ny lag genomförs. Enligt det andra förslaget får alla myndigheter med
verksamhet inom socialtjänsten inom samma kommun lämna uppgifter till varandra,
om den enskilde inte motsätter sig utlämnandet. Detta förslag förutsätter ytterligare
generella integritetsstärkande bestämmelser införs i lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten, som i huvudsak motsvarar de som finns i
patientdatalagen.
Bestämmelserna ska enligt utredningsförslaget börja gälla den 1 juli 2022.
Eftersom det är frivilligt att använda de möjligheter den nya lagern ger, bedöms lagen
inte föra med sig några ekonomiska konsekvenser.
Slutsats
Socialförvaltningen är mycket positiv till förslaget gällande Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation som ger verksamheterna inom socialtjänsten som avser äldre
eller personer med funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvård möjlighet att få
tillgång till varandras vård- och omsorgsdokumentation. Förslagen möjliggör
kontinuitet i vården och omsorgen. Förslaget förväntas få oförändrade konsekvenser
för ekonomin eftersom det är frivilligt.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet gällande betänkandet Informationsöverföring inom
vård och omsorg som sitt eget att överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för
vidare behandling.
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