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Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden

Svar på remiss från Socialdepartementet – Informationsöverföring
inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att avge remissvar enligt nedan.
Sammanfattning av ärendet
Skara kommun har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Informationsöverföring inom
vård och omsorg SOU 2021:4.
MAS, verksamhetsutvecklare och kvalitets- och utvecklingschef på omsorgsförvaltningen har
utgjort arbetsgrupp som tagit fram förslag till yttrandet.
Yttrande
Skara kommun är i huvudsak positiv till att tydliggöra regelverket gällande
informationsöverföring inom vård och omsorg i en sammanhållen lagstiftning.
Skara kommun vill framföra att det finns delar i förslaget som väcker frågetecken gällande
tydlighet, jämlikhet och praktisk tillämpning:
-

Förslaget riktar sig till målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Som
vägledning för en definition av målgrupperna förespråkar utredningen att utgå från
insatser som beskrivs i den lagstiftning som riktar sig mot målgrupperna.
De delar i den nämnda lagstiftningen som ger utrymme för olika tolkningar lämnas till
respektive kommun och region att genom egna riktlinjer definiera vad som anses vara
målgrupp äldre och målgrupp funktionsnedsättning. (Avsikten är att respektive region
och kommun genom interna riktlinjer får avgöra när någon är äldre. Sid 368. Avsikten är
att respektive region och kommun genom interna riktlinjer får avgöra vad som är en
funktionsnedsättning i detta avseende. Sid 371.)
Skara kommun menar att en sådan ordning riskerar att målgrupperna definieras på olika
sätt och därmed ges olika förutsättningar beroende på var i landet den enskilde bor.
En andel av de enskilda kommer inte att kunna sorteras in enbart i de förslagna
målgrupperna utan har också behov av annat stöd och hjälp utifrån andra behov än
normalt åldrande och funktionsnedsättning. Eftersom förslaget inte inbegriper den delen
av dokumentationen som rör dessa andra typer av stöd och hjälp uppstår svårigheter att
skilja ut viss dokumentation från annan dokumentation.
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-

Skara kommun menar att det därmed finns risk att målgrupper med sammansatt
problematik exkluderas utifrån den föreslagna målgruppsindelningen på ett sätt som kan
verka missgynnade för den enskilde.
Lagstiftningen föreslås vara av frivillig art och varje kommun och region får själva välja
om lagstiftningen ska användas eller inte.
Skara kommun menar att det medför olikheter i hur den enskildes information hanteras i
olika delar av landet med ojämlikhet som följd och det finns risk att det snarare beror sig
på skilda förutsättningar i kommuner och regioner att kunna anamma den nya
lagstiftningens möjligheter utifrån exempelvis resurser, kompetens och teknisk kapacitet,
än vad som ger bäst möjligheter för en god och jämlik vård för den enskilde.

-

Samtycke från den enskilde
En förutsättning för att någon inom vården eller omsorgen ska få ta del av dokumentation
hos någon annan är enligt huvudregeln att patienten eller omsorgsmottagaren samtycker
till det.
Samtycke från den enskilde är en central del i utredningens förslag. Det är redan idag en
grundregel vid informationshantering. Det kan tyckas som en självklarhet och enkel sak
att förhålla sig till men vid den praktiska tillämpningen uppstår en rad frågor som
behöver definieras och tas ställning till och som redan idag begränsar ett
informationsflöde som många gånger vore gynnsamt för den enskilde;
Hur ska ett samtycke vara utformat?
o För vilka uppgifter gäller samtycket?
o Hur länge gäller samtycket?
o För vem gäller samtycket?
Skara kommun menar att om enskilda tjänstemän ska våga använda sig av de nya
möjligheterna med informationsöverföring behövs ett klarare regelverk kring
samtyckesfrågor än vad som finns idag.

Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingschefens tjänsteskrivelse 2021-05-10 Svar på remiss från
Socialdepartementet – Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Beslutet ska skickas till
Socialdepartementet
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Svar på remiss från Socialdepartementet – Informationsöverföring
inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att avge remissvar enligt nedan.
Sammanfattning av ärendet
Skara kommun har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Informationsöverföring inom
vård och omsorg SOU 2021:4.
MAS, verksamhetsutvecklare och kvalitets- och utvecklingschef på omsorgsförvaltningen har
utgjort arbetsgrupp som tagit fram förslag till yttrandet.
Yttrande
Skara kommun är i huvudsak positiv till att tydliggöra regelverket gällande
informationsöverföring inom vård och omsorg i en sammanhållen lagstiftning.
Skara kommun vill framföra att det finns delar i förslaget som väcker frågetecken gällande
tydlighet, jämlikhet och praktisk tillämpning:
-

Förslaget riktar sig till målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Som
vägledning för en definition av målgrupperna förespråkar utredningen att utgå från
insatser som beskrivs i den lagstiftning som riktar sig mot målgrupperna.
De delar i den nämnda lagstiftningen som ger utrymme för olika tolkningar lämnas till
respektive kommun och region att genom egna riktlinjer definiera vad som anses vara
målgrupp äldre och målgrupp funktionsnedsättning. (Avsikten är att respektive region
och kommun genom interna riktlinjer får avgöra när någon är äldre. Sid 368. Avsikten är
att respektive region och kommun genom interna riktlinjer får avgöra vad som är en
funktionsnedsättning i detta avseende. Sid 371.)
Skara kommun menar att en sådan ordning riskerar att målgrupperna definieras på olika
sätt och därmed ges olika förutsättningar beroende på var i landet den enskilde bor.
En andel av de enskilda kommer inte att kunna sorteras in enbart i de förslagna
målgrupperna utan har också behov av annat stöd och hjälp utifrån andra behov än
normalt åldrande och funktionsnedsättning. Eftersom förslaget inte inbegriper den delen
av dokumentationen som rör dessa andra typer av stöd och hjälp uppstår svårigheter att
skilja ut viss dokumentation från annan dokumentation.
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-

Skara kommun menar att det därmed finns risk att målgrupper med sammansatt
problematik exkluderas utifrån den föreslagna målgruppsindelningen på ett sätt som kan
verka missgynnade för den enskilde.
Lagstiftningen föreslås vara av frivillig art och varje kommun och region får själva välja
om lagstiftningen ska användas eller inte.
Skara kommun menar att det medför olikheter i hur den enskildes information hanteras i
olika delar av landet med ojämlikhet som följd och det finns risk att det snarare beror sig
på skilda förutsättningar i kommuner och regioner att kunna anamma den nya
lagstiftningens möjligheter utifrån exempelvis resurser, kompetens och teknisk kapacitet,
än vad som ger bäst möjligheter för en god och jämlik vård för den enskilde.

-

Samtycke från den enskilde
En förutsättning för att någon inom vården eller omsorgen ska få ta del av dokumentation
hos någon annan är enligt huvudregeln att patienten eller omsorgsmottagaren samtycker
till det.
Samtycke från den enskilde är en central del i utredningens förslag. Det är redan idag en
grundregel vid informationshantering. Det kan tyckas som en självklarhet och enkel sak
att förhålla sig till men vid den praktiska tillämpningen uppstår en rad frågor som
behöver definieras och tas ställning till och som redan idag begränsar ett
informationsflöde som många gånger vore gynnsamt för den enskilde;
Hur ska ett samtycke vara utformat?
o För vilka uppgifter gäller samtycket?
o Hur länge gäller samtycket?
o För vem gäller samtycket?
Skara kommun menar att om enskilda tjänstemän ska våga använda sig av de nya
möjligheterna med informationsöverföring behövs ett klarare regelverk kring
samtyckesfrågor än vad som finns idag.
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