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Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och
omsorg SOU 2021:4
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
Informationsöverföring inom vård och omsorg. Delbetänkande av Utredningen
om sammanhållen information inom vård och omsorg SOU 2021:4.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser att det finns ett stort behov av att kunna dela
information mellan vård- och omsorgsgivare. Denna lagändring skulle ge
möjlighet till detta. Därför ställer sig Region Jönköpings län positiv till förslaget,
samtidigt som det finns utmaningar kopplat till integritet och frivilligheten att
använda sig av funktionen.

Synpunkter på förslaget
Rubricerade remiss ger vård- och omsorgsgivare möjlighet att dela dokumentation
om patienter och omsorgsmottagare elektroniskt mellan sig, samt att
tillgängliggöra data för kvalitetsuppföljning. Lagförslaget rör bara insatser för
äldre och personer med funktionshinder och om personen inte motsätter sig det.
Region Jönköpings län ser generellt att detta är positivt och att det finns ett stort
behov av att kunna dela information mellan vård- och omsorgsgivare. Det finns
också ett stort behov av kvalitetsuppföljning av den vård och omsorg som ges.
Möjligheten innebär att det blir en stor mängd med integritetskänslig information
som görs tillgänglig. Därför blir det extra viktigt med rätt hantering och även en
tydlig definition var gränserna går mellan kommunernas socialtjänst och Region
Jönköpings läns verksamhet. En loggningsfunktion inom detta område bör startas
upp och finnas i bruk när lagen träder i kraft.
Det kommer att krävas gemensamma riskanalyser för att kunna upprätthålla
grundläggande krav på informationssäkerhet och för att bibehålla
patientintegriteten. Krypteringskrav och andra säkerhetskrav måste kunna
tillgodoses för att minska risken för att känslig information sprids.
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Att ställa upp vissa formkrav för beslut gällande verksamhetsövergripande
kvalitetsuppföljning är positivt utifrån den integritetsrisk denna typ av
personuppgiftsbehandling faktiskt innebär. Det bör dock vara upp till respektive
region att avgöra huruvida fullmäktige eller annan instans behöver ta
ställning till frågan om kvalitetsuppföljning. En sådan bedömning får rimligen ske
mot bakgrund av kvalitetsuppföljningens omfattning och omständigheter i övrigt.
Frivilligheten för vård och omsorgsgivare att använda sig av funktionen att dela
information och att tillgängliggöra data för kvalitetsuppföljning kan medföra
svårigheter eftersom Region Jönköpings län arbetar gentemot ett förhållandevis
stort antal kommuner och privata vårdgivare. Om inte alla gör lika kan det
medföra svårigheter för de som ska arbeta med patienter eller omsorgsmottagare
och en osäkerhet kring vilken information som finns.
Region Jönköpings län ställer sig tveksam till förslaget att vård och
omsorgsgivare kan välja att inte lämna ut uppgifter för kvalitetsuppföljning.
Trovärdigheten till data och möjligheten till uppföljning minskar om inte all data
finns tillgänglig. Detta gäller även möjligheten för patienter att motsätta sig att
uppgifter får användas för kvalitetsuppföljning.
Det kan anses förvirrande att undantagen på samtycke ser olika ut för vårdgivare
och omsorgsgivare. Viktigt med tydlighet och information om vem som har rätt
att ta del av vad med en tydlig styrning av behörigheter. När samtycke lämnas för
dessa grupper bör samtycke gälla generellt för all vård och omsorgspersonal som
har en vårdrelation till patienten.
Om regioner och kommuner väljer att använda sig av möjligheten till
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation så kommer
detta kräva resurser för att ge administrativa och tekniska förutsättningar som
kommer att medföra ekonomiska konsekvenser.
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