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Svar på Remiss - delbetänkandet
Informationsöverföring inom vård och omsorg
(SOU 2021:4)
Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till svar på remiss godkänns
Sammanfattning
Region Värmland har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss
avseende delbetänkande av utredningen om sammanhållen information inom
vård och omsorg.
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 vård- och omsorgsgivare att använda de
utökade möjligheter att elektroniskt dela information som lagen ger. Inom
socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar.
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. 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. Särskilda regler gäller för dem
som inte kan samtycka. Patienten eller omsorgsmottagaren får ges
elektronisk tillgång till sin dokumentation.
Kvalitetsuppföljning innebär i lagen uppföljning av kvaliteten på hälso- och
sjukvård, som en region eller kommun ansvarar för, och insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar, som en region eller kommun
ansvarar för, med hjälp av personuppgifter från flera vårdinstanser
(myndigheter och privata företag som ansvarar för eller bedriver hälso- och
sjukvård) eller omsorgsgivare. Det är bara 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 kvalitetsuppföljningen.
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Utredningen förslår även sekretessbrytande bestämmelser. En myndighet
med hälso- och sjukvårdsverksamhet ska få lämna uppgifter till en enskild
med sådan verksamhet som myndigheten anlitat, om uppgifterna behövs i
den individinriktade hälso- och sjukvården.
Bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.
Förslaget till remissvar har tagits fram i samarbete med Region Dalarna,
Region Gävleborg och Region Sörmland.
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