
 

 
 

 

 

 
Omsorgsförvaltningen Administration    

   
Tel 0480-45 00 00 vx │asa.strandlund@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Åsa Strandlund 2021-03-05 ON 2021/0028 
52743 

Rev. 2021-05-04 
 
 
Omsorgsnämnden 

 
 
 

Remiss av betänkandet Informationsöverföring 
inom vård och omsorg (SOU 2021:4) 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden överlämnar upprättat förslag till yttrande gällande remissen, 
delbetänkande informationsöverföring inom vård och omsorg, till kom-
munstyrelsen. 

Bakgrund 

Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar inom hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Dessa rör bland annat ett ökat antal utförare som är 
verksamma inom områdena. Dessutom har det skett en stor utveckling avse-
ende tekniska lösningar och de effektiviseringsvinster dessa kan leda till. Samti-
digt med de möjligheter som digitaliseringen öppnat upp för har det också till-
kommit en risk för intrång i den personliga integriteten där de frågor som han-
teras inom ramen för hälso- och sjukvård och socialtjänst i högsta grad ingår.  
 
Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdoku-
mentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i pati-
entdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är frivil-
ligt för vårdgivare och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheterna att 
elektroniskt dela dokumentation som lagen ger. Sammanhållen vård- och om-
sorgsdokumentation innebär att vård- och omsorgsgivare får göra dokumentat-
ion om patienter och omsorgstagare elektroniskt tillgänglig mellan sig, om per-
sonen inte motsätter sig det. Men väljer de att göra det, måste de följa de in-
tegritetsstärkande bestämmelserna som finns i lagen.  
 
Remissvar  
Omsorgsnämnden Kalmar kommun instämmer i remissförslaget gällande in-
formationsöverföring inom vård och omsorg och ser att nyttan med åtkomst 
till uppgifter vid sammanhållen omsorgsdokumentation och kvalitetsuppfölj-
ning sannolikt överväger riskerna. Nedanstående reflektioner önskas dock lyf-
tas fram: 
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• Samtycke  
I delbetänkandet trycker man på vikten av att det ges ett aktivt sam-
tycke från den enskilde. I denna fråga vill vi framhålla att den enskilde i 
många fall befinner sig i beroendeställning till vård- och/eller omsorgs-
givare och att detta kan påverka dennes ställningstagande. Det behöver 
också ställas höga krav på ett säkerställande av att den enskilde faktiskt 
har förstått vad dennes samtycke innebär och vad det får för konse-
kvenser.  
 

• Risk med att användandet av den aktuella lagstiftningen är frivilligt 
I förslaget lutar sig lagstiftningen mot en frivillighet hos kommuner och 
regioner att använda sig av den. Med anledning av detta uppkommer en 
risk för att den enskildes möjligheter att få ut det mervärde av sin vård 
som denna lag skulle komma att innebära blir beroende av var i landet 
denne är bosatt. Detta kan leda till en ojämlik vård och omsorg utifrån 
ett jämställdhets- och socioekonomiskt perspektiv. 
 

• Sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten inom en kommun  
Utredningen lägger fram två alternativa förslag på hur riskerna med en 
sekretessbrytande bestämmelse ska begränsas. Här anses utredningens 
alternativ B om en generell sekretessbrytande bestämmelse vara att fö-
redra framför alternativ A om en begränsad sekretessbrytande bestäm-
melse. Om lagen öppnar upp för en generell sekretessbrytande be-
stämmelse skulle detta innebära en vinst för den enskilde då myndig-
heterna ges möjlighet att få en fullständig bild av den enskildes situat-
ion och behov av vård och omsorg vilket inte fullt ut skulle vara möj-
ligt med alternativ A.  

 

• Informationsöverföring för kvalitetsuppföljning 
Beträffande möjligheten att använda personuppgifter från flera vårdin-
stanser i arbetet med kvalitetsuppföljning, så ses detta som en klar för-
del för berörda verksamheter.  Detta då det möjliggör för ett bredare 
perspektiv med flera informationskällor och även flera infallsvinklar i 
utvecklingsarbetet. Då detta bedöms bidra till en högre kvalitet i ut-
vecklingsarbetet kommer det också vara den enskilde till gagn. Även 
här går det dock att se en risk i frivilligheten i användandet av lagen då 
det utifrån ett kostnadsperspektiv kan leda till olika förhållningssätt i 
olika kommuner och regioner. Det är också viktigt att det finns en tyd-
lighet i vem som ska ges tillgång till aktuella uppgifter för att inte ris-
kera att känsliga personuppgifter hamnar hos obehöriga.  

 
 
Åsa Strandlund Mattias Ask 
Kvalitets- och miljöstrateg Förvaltningschef 
 
 
Bilagor 
- Missiv: Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och 
omsorg (SOU 2021:4) 
- Informationsöverföring inom vård och omsorg: Delbetänkande av Utred-
ningen om sammanhållen information inom vård och omsorg 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 

 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 19 maj 2021. 
 

§ 93 

Yttrande över Socialdepartementets betänkande 
Informationsöverföring inom vård och omsorg  
(SOU 2021:4) 

Dnr KS 2021/0094 

Handlingar 

Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 25 mars 2021, § 16. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 5 mars 2021. 
 
Remiss. 

Bakgrund 

Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgs-
dokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i 
patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är 
frivilligt för vårdgivare och omsorgsgivare att använda de utökade 
möjligheterna att elektroniskt dela dokumentation som lagen ger. 
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård- och 
omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgstagare 
elektroniskt tillgänglig mellan sig, om personen inte motsätter sig det. Men 
väljer de att göra det, måste de följa de integritetsstärkande bestämmelserna 
som finns i lagen. 
 
Omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över betänkandet.  

Överläggning 

Under överläggningen föreslår Hanne Lindqvist (M) att yttrandet ska 
förtydligas med att understryka vikten av att det är behörig personal som har 
tillgång till aktuella uppgifter. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att omsorgs-
nämndens yttrande ska kompletteras med följande tillägg: 
”Det är också viktigt att det finns en tydlighet i vem som ska ges tillgång till 
aktuella uppgifter för att inte riskera att känsliga personuppgifter hamnar hos 
obehöriga.” 
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Kommunstyrelsen UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2021-05-04 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt med följande 
tillägg: ”Det är också viktigt att det finns en tydlighet i vem som ska ges tillgång 
till aktuella uppgifter för att inte riskera att känsliga personuppgifter hamnar 
hos obehöriga.”  
 
Yttrandet översänds till Socialdepartementet som Kalmar kommuns svar på 
betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4). 
 
 

Sekreterare 

Anette Mellström 
 
 

Justeras 

 
Johan Persson Liselotte Ross 
ordförande  
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