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Famnas remissvar avseende Informationsöverföring 
inom vård och omsorg (SOU 2021:4) 
 
Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd. Vi har för närvarande 100 
medlemmar och de största är Ersta diakoni, Stockholms Sjukhem och Bräcke 
diakoni. Därutöver har vi många andra välrenommerade medlemmar som länge 
erbjudit medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad vård och 
individuell omsorg utan vinstsyfte. Frågor om informationsöverföring inom vård 
och omsorg berör en stor del av Famnas medlemmar. 
 
En sammanfattning av Famnas ställningstaganden 
 
Famna är positiva till utredningen om informationsöverföring inom vård och 
omsorg. En ny lag kan förhoppningsvis underlätta utbyte av information mellan 
vårdgivare och omsorgsgivare vilket i sin tur kan leda till bättre bedömningar 
och insatser för patient och omsorgsmottagare.  
 
Vi är dock angelägna om att det inte uppstår situationer då information kan 
hamna i orätta händer, vi tänker främst på våldsutsatta kvinnor och barn.  
 
Nedan följer de ställningstaganden till förslagen vi väljer att yttra oss om. 
 
Våra ställningstaganden 
 
15.1 En ny gemensam lag  
 
Utredningens förslag:  
 
Möjligheten för vårdgivare och omsorgsgivare att ta del av respektive ge 
tillgång till personuppgifter genom direktåtkomst eller annat elektroniskt 
utlämnande genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation regleras i 
en ny gemensam lag. Bestämmelserna om sammanhållen journalföring flyttas 
därför från patientdatalagen till den föreslagna lagen. I den föreslagna lagen 
finns även bestämmelser som ger möjlighet att göra kvalitetsuppföljningar där 
personuppgifter samlas in från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare. Den 
föreslagna lagen har namnet lagen om sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. 
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Famnas synpunkter:  
 
Famna ser många fördelar med informationsöverföring mellan verksamheter. 
En ökad möjlighet till informationsöverföring kan öka chanserna till en så bra 
insats som möjligt för patient och omsorgsmottagare.  
 
Dock är det av största vikt att det inte skapas möjligheter för information att 
hamna i fel händer. Vi vill lyfta våldsutsatta kvinnor och barn som riskgrupp för 
sådan felhantering. Famna har medlemmar som vittnar om att förövare (ofta 
en pappa) alltför ofta kommer över information som kan utsätta offer (ofta en 
mamma och barn) för risk, till exempel information som identifierar var någon 
bor. Detta kan särskilt uppstå om en förövare får tillgång till information som 
handlar om gemensamma barn.  
 
Famna ser att sekretessbrytande bestämmelser kan rädda liv på kvinnor och 
barn. Att olika myndigheter kan dela uppgifter kan i vissa fall därför väga tyngre 
än risken för integritetsintrång. Famna har förståelse för att detta är svåra 
avvägningar men vill ändå lyfta de våldsutsatta kvinnornas och barnens 
perspektiv.  
 
Vi kan i utredningen inte se att detta perspektiv belysts och kan inte hitta 
någon information om våldsutsatta kvinnor och barn i texten. Vi utgår från att 
regeringen i den fortsatta beredningen säkerställer att förslagen till lag om 
informationsöverföring säkerställer att frågan inte glöms bort utan att alla 
risker minimeras.   
 
Famna har inget ytterligare att anföra.  
 
På Famnas vägnar 
 
 
Ulrika Stuart Hamilton 
Generalsekreterare 


