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Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom
vård och omsorg (SOU 2021:4)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot remissförslaget.
Beslutsunderlag
Begäran om yttrande remissvar SOU 2021:4 Remiss av betänkandet Informationsöverföring
inom vård och omsorg daterad 2021-02-01
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07
Ärendet
Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om
sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vårdgivare (statliga
myndigheter, regioner, kommuner och privata företag som ansvarar för
eller bedriver hälso- och sjukvård) och omsorgsgivare (myndigheter
och privata företag som ansvarar för eller utför insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar) att använda de utökade
möjligheter att elektroniskt dela dokumentation som lagen ger. Men
väljer de att göra det, måste de följa de integritetsstärkande bestämmelser
som finns i lagen.
Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Den som
fått eller får sådana insatser eller som fått eller får behovet av sådana
insatser bedömda kallas i lagen omsorgsmottagare.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård och insatser bedömda
kallas i lagen omsorgsmottagare.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård och
omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgsmottagare
elektroniskt tillgänglig mellan sig, om personen inte motsätter sig det. Olika utförare och den
ansvariga nämnden inom socialtjänsten kan därmed ta del av varandras dokumentation,
liksom vårdgivare kan ta del av socialtjänstens dokumentation och vice versa.
En förutsättning för att någon inom vården eller omsorgen ska få ta
del av dokumentation hos någon annan är dock enligt huvudregeln att
patienten eller omsorgsmottagaren samtycker till det.
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Särskilda regler gäller för de som inte kan samtycka. Patienten eller omsorgsmottagaren
får ges elektronisk tillgång till sin dokumentation och ska på
begäran få information om den elektroniska åtkomst som förekommit
till dokumentationen om honom eller henne.

Lagen föreslås träda i kraft from 2022-07-01
Beslut skickas till
Socialdepartementet
Verksamhetschef Omsorg och stöd
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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