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Remissvar - Informationsöverföring inom vård och
omsorg
Ärendet
Patientnämndens förvaltning är ombedd att yttra sig över delbetänkandet
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).
Utredningens förslag i korthet
Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Förslagen innebär utökade
möjligheter att elektroniskt dela dokumentation mellan vårdgivare och
omsorgsgivare och möjligheter för regioner och kommuner att följa upp
kvaliteten på all den offentligt finansierade vård eller omsorg som de ansvarar
för.
Till den nya lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355) om
sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivilligt för vårdgivare
och omsorgsgivare 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.
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.
Den föreslagna lagen kompletterar patientdatalagen vilket innebär att
bestämmelser till skydd för den personliga integriteten, såsom bl.a. tilldelning
av behörighet och kontroll av loggar, gäller fullt ut även vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är sammantaget positiv till utredningens förslag om att ge
verksamheter inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården utökade
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möjligheter att få tillgång till varandras vård- och omsorgsdokumentation och
utökade möjligheter till kvalitetsuppföljning.
För att kunna tillgodose patienter och omsorgstagare en vård och omsorg av god
kvalité är det angeläget att hälso- och sjukvården och socialtjänsten har de
rättsliga förutsättningar som behövs för att kunna utbyta information med
varandra. Förvaltningen anser att utredningens förslag kommer att förbättra
möjligheterna till samverkan och bidra till en ökad kontinuitet i vården och
omsorgen av patienter och omsorgstagare.
Förvaltningen anser även att utredningen vid utformningen av den föreslagna
lagen i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till de aspekter som rör skyddet för
den personliga integriteten genom att föra över relevanta bestämmelser från
patientdatalagen. Här vilar dock ett stort ansvar på de vård- och omsorgsgivare
som har att tillämpa den nya lagen. Även Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
kommer i egenskap av tillsynsmyndighet spela en central och viktig roll i att
tillse att reglerna i den nya lagen efterlevs.
Förvaltningen handlägger återkommande ärenden som rör brister i
efterlevnaden av reglerna i patientdatalagen om bl.a. behörighetsbegränsningar,
patienters rätt att spärra sina uppgifter och begära loggutdrag. Det är av stor
vikt att personuppgifter behandlas med respekt för patienternas integritet.
Brister i hanteringen av personuppgifter riskerar att undergräva förtroendet för
vården och äventyra patientsäkerheten.
Förvaltningen ser därför ett stort behov av att ansvariga expertmyndigheter får i
uppdrag att utforma vägledningar eller motsvarande material som ett stöd för
vårdgivare och omsorgsgivare vid tillämpningen av den nya lagen. Vidare anser
förvaltningen att det behövs riktade informationsinsatser till patient- och
brukarorganisationer.
Konsekvenser för patientsäkerhet
De föreslagna åtgärderna förväntas kunna bidra till att förbättra
patientsäkerheten genom att ansvariga expertmyndigheter får i uppdrag att
utforma stödmaterial om den föreslagna lagen och därmed ger vårdgivare bättre
förutsättningar att tillgodose patienter en god och säker vård.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några konsekvenser för
jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.
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Förslag till beslut
Patientnämndens förvaltning föreslår att patientnämnden beslutar följande.
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande utgör patientnämndens svar på
remissen.

Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef
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