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Yttrande- Remiss informationsöverföring inom vård
och omsorg
Sammanfattande kommentar
Sammantaget välkomnar Norrköpings kommun utredningens förslag om
sammanhållen vård och omsorgsdokumentation, kvalitetsuppföljning och att
bestämmelserna om kvalitetsregister överförs från patientdatalagen i den
nya föreslagna lagen. Detta samt förslagen om sekretessbrytande
bestämmelser.
Norrköpings kommun anser vidare att utredningen tagit ställning till
dataskyddslagstiftningens och föreslagit integritetsstärkande åtgärder som
står i proportion till det intrång i den enskildes integritet som lagförslaget
om sammanhållen journalföring och kvalitetsuppföljning innebär.
Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande
Norrköpings kommun ser positivt på möjligheten av de utökade förslagen
att verksamhet mellan och inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ska
kunna ta del av varandras information. Detta då det till synes finns ett stort
behov av informationsutbyte i förekommande fall genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande, för att kunna utge en god hälso- och sjukvård
och insatser inom socialtjänstverksamhet och att det finns rättsliga
förutsättningar för det. Detta skulle underlätta både för den enskilde och för
verksamheten.
Förslaget om direktåtkomst möjliggör kontinuitet men det bör noteras att det
också kan komma att krävas en behovsanalys och samverkan mellan region
och kommun vid ett genomförande ut ett brukar- och
patientsäkerhetsperspektiv.
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Kvalitetsuppföljning
Norrköpings kommun ser positivt till att lagen möjliggör
kvalitetsuppföljning med personuppgifter när det gäller hälso- och sjukvård
och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar inom
socialtjänsten från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. Detta oberoende
av vem som är utförare, utifrån särskilt uttryckta och angivna ändamål som
är beslutade av fullmäktige.
Norrköpings kommun håller inte med om att den enskilde ska kunna
motsätta sig kvalitetsuppföljning (s.k. opt out) och anser att utredningen bör
ta ställning till om integritetshöjande åtgärder kan tillgodoses på annat vis.
Detta genom angivna förslag om att personuppgifterna ska vara krypterade
så långt det är möjligt samt att nämnden har en laglig grund i
dataskyddsförordningen och beslut från fullmäktige. Utredningens förslag
om opt out kan komma att påverka representativiteten i utfallet av beslutad
kvalitetsuppföljning och därmed även huvudmannens övergripande
totalansvar för en kvalitetssäkrad vård och omsorg. Huvudmannen är
beroende av tillgång till information för att säkerställa kvalitén i
uppföljningen inte minst ur ett brukar- och patientperspektiv.
Kvalitetsregister
Norrköpings kommun ser inga hinder till att bestämmelserna om nationella
och regionala kvalitetsregister i patientdatalagen förs över till den nya lagen
med tillägg om att samordningsnummer ska kunna användas. Möjligheten
till samordningsnummer medföljer att varje ansvarig verksamhet måste vara
observant på att hålla personuppgifterna korrekta och uppdaterade om den
enskilde får ett svenskt personnummer för att undvika dubbletter etc. som
kan medföra en risk utifrån brukar- och patientsäkerheten.
Sekretessbrytande bestämmelser
Norrköpings kommun anser att utredningens förslag om sekretessbrytande
bestämmelser sammantaget är bra och att sekretessbrytande bestämmelser
behövs för att kunna möjliggöra utredningens förslag.
Gällande de två alternativa förslagen om sekretessbrytande bestämmelser
för socialtjänsten vill Norrköpings kommun lyfta fram att det finns vinster i
förslag B om att en generell sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets
och sekretesslagen införs och att medföljande förslag om
integritetsstärkande åtgärder införs i lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten (SoLpuL). Detta för att dessa förslag
om integritetsstärkande åtgärder då inte enbart gäller en avgränsad del av
socialtjänsten utan generellt inom socialtjänsten.
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Behörighetstilldelning, loggning och kontroll av åtkomst
Norrköpings kommun ser positivt på att det i införs detaljreglering i lag hur
behörighetsstyrning, loggkontroller ska ske inom socialtjänstens område.
Norrköpings kommun ser positivt till en ändring i lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten (SoLpuL) och som nödvändigt att det
införas en uttrycklig reglering inom socialtjänstområdet för att stärka den
enskildes integritet och implementera grundläggande principer i
dataskyddslagstiftningen avseende skyddet av personuppgifter.
Vidare anser Norrköpings kommun att det finns behov av att införa
detaljerade bestämmelser om behörighetstilldelning och loggkontroller i
SoLpuL även om de föreslagna bestämmelserna i utredningen inte skulle
införas i sin helhet. Verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) behandlar
likt hälso- och sjukvården känsliga uppgifter och är i behov av att det vidtas
lika omfattande krav på säkerhetsåtgärder som inom hälso-och sjukvården
för att säkerställa den enskildes integritet.
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