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HSN § 49 Remiss av betänkandet 
Informationsöverföring inom vård och 
omsorg (SOU 2021:4) 

HSN 2021/125 

HSN-AU § 54 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till remissvar. 

 

 
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg tillsattes 2019-
06-27 med uppdrag att utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering 
inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

I sitt delbetänkande ”Informationsöverföring inom vård och omsorg” (SOU 2021:4) 
föreslår utredningen en ny lag om sammanhållen vård och omsorgsdokumentation 
och kvalitetsuppföljning. Den nya lagen är utformad i enlighet med motsvarande 
bestämmelser i patientdatalagen respektive lagen om behandling av personuppgifter 
inom socialtjänsten. Även så kallade ”integritetsstärkande bestämmelser” införs. 
Lagen är tänkt att kunna tillämpas på äldre (det vill säga personer som är 65 år och 
äldre) samt personer med funktionsnedsättningar. Det är en frivillig lag att välja att 
tillämpa sammanhållen dokumentation eller inte - men om det görs måste lagen 
följas. Utredningens förslag har nu skickats på remiss. Bestämmelserna föreslås börja 
gällas från den 1 juli 2022. 

Bedömning 

De föreslagna bestämmelserna möjliggör informationsöverföring på ett sätt som är 
önskvärt och till gagn för de patienter och omsorgsmottagare som omfattas av 
förslagen. Det är efterlängtat och angeläget, vilket också andra samhällsaktörer 
framfört, såsom Coronakommissionen i sitt delbetänkande (SOU 2020:80). 

Fler sköra grupper finns för vilka motsvarande bestämmelser om informations-
överföring och kvalitetsuppföljning skulle behövas, exempelvis barn och unga som 
inte tillhör LSS-kretsen samt personer med missbruk och beroendeproblematik. Det 
ingår inte i utredningens uppdrag men behoven som utredningen har till uppgift att 
belysa rör även dessa grupper. 

De integritetsstärkande bestämmelser som föreslås tillgodoser individens behov av 
skydd så att den direktåtkomst som möjliggörs blir proportionerlig, med undantag av 
följande: Att beslut om gemensam kvalitetsuppföljning skulle behöva tas av 
fullmäktige bedöms vara olämpligt. Det skulle försvåra processen avsevärt utan att 
tillföra det skydd för integritet som utredaren vill uppnå. Avvägning av behov av 
uppföljning mot integritetsskydd görs bättre av de myndigheter som har 
personuppgiftsansvaret, inte av fullmäktige. 
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De två alternativa förslagen till ny sekretessbrytande bestämmelse för socialtjänsten 
har inte relevans för Region Gotland, därför lämnas inga synpunkter på alternativen. 

Elevhälsan har inte involverats i framtagandet av det här remissvaret, men inom 
ramen för omställningsarbetet God och nära vård har viljan till informationsdelning 
uttryckts. 

Konsekvensanalys: Förslagen bidrar till att fler, utsatta, inkluderas – både avseende 
barn och genus. Förslagen bidrar också till hög kvalitet och effektiva processer. Det 
gagnar både medarbetare och samhälle genom att bidra till en tillitsbaserad kultur, 
likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt att alla barn får goda 
uppväxtvillkor. 

Ärendets behandling under mötet 

Gunnar Ramstedt, chefläkare, närvarar och besvarar frågor. 

Yrkande  
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Bakgrund HSN-AU 54 
Gunnar Ramstedt, chefläkare, och Öystein Berge, kvalitetschef SOF, föredrar ärendet. 

Yrkande  
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till remissvar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021 
Remissyttrande 
Remiss informationsöverföring inom vård och omsorg 
 

Skickas till 

s.remissvar@regeringskansliet.se 
henrik.moberg@regeringskansliet.se 
Socialnämnden 
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SON § 87 Remissvar. Remiss av betänkandet 
Informationsöverföring inom vård och 
omsorg (SOU 2021:4) 

SON 2021/64 

SON/AU § 50 

 

Socialnämndens beslut 

• Socialnämnden godkänner förslaget till gemensamt remissvar. 

 

 
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg tillsattes 190627 
med uppdrag att utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering inom 
och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
  
I sitt delbetänkande ”Informationsöverföring inom vård och omsorg” (SOU 2021:4) 
föreslår utredningen en ny lag om sammanhållen vård och omsorgsdokumentation 
och kvalitetsuppföljning. Den nya lagen är utformad i enlighet med motsvarande 
bestämmelser i patientdatalagen respektive lagen om behandling av personuppgifter 
inom socialtjänsten. Även så kallade ”integritetsstärkande bestämmelser” införs. 
Lagen är tänkt att kunna tillämpas på äldre (det vill säga personer som är 65 år och 
äldre) samt personer med funktionsnedsättningar. Det är en frivillig lag – att välja att 
tillämpa sammanhållen dokumentation eller inte - men om det görs lagen följas. 
Utredningens förslag har nu skickats på remiss. Bestämmelserna föreslås börja gälla 
från den 1 juli 2022. 
 

Bedömning 

De föreslagna bestämmelserna möjliggör informationsöverföring på ett sätt som är 
önskvärt och till gagn för de patienter och omsorgsmottagare som omfattas av 
förslagen. Det är efterlängtat och angeläget, vilket också andra samhällsaktörer 
framfört, såsom Coronakommissionen i sitt delbetänkande (SOU 2020:80). 
  
Fler sköra grupper finns för vilka motsvarande bestämmelser om 
informationsöverföring och kvalitetsuppföljning skulle behövas, exempelvis barn och 
unga som inte tillhör LSS-kretsen samt personer med missbruk och 
beroendeproblematik. Det ingår inte i utredningens uppdrag men behoven som 
utredningen har till uppgift att belysa rör även dessa grupper. 
  
De integritetsstärkande bestämmelser som föreslås tillgodoser individens behov av 
skydd så att den direktåtkomst som möjliggörs blir proportionerlig, med undantag av 
följande: Att beslut om gemensam kvalitetsuppföljning skulle behöva tas av 
fullmäktige bedöms vara olämpligt. Det skulle försvåra processen avsevärt utan att 
tillföra det skydd för integritet som utredaren vill uppnå. Avvägning av behov av 
uppföljning mot integritetsskydd görs bättre av de myndigheter som har 
personuppgiftsansvaret, inte av fullmäktige. 
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De två alternativa förslagen till ny sekretessbrytande bestämmelse för socialtjänsten 
har inte relevans för Region Gotland, därför lämnas inga synpunkter på alternativen. 
  
Elevhälsan har inte involverats i detta remissvar, men inom ramen för 
omställningsarbetet God och nära vård har viljan till informationsdelning uttryckts. 
  
Konsekvensanalys: Förslagen bidrar till att fler, utsatta, inkluderas – både avseende 
barn och genus. Förslagen bidrar också till hög kvalitet och effektiva processer. Det 
gagnar både medarbetare och samhälle genom att bidra till en tillitsbaserad kultur, 
likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt att alla barn får goda 
uppväxtvillkor. 
 

Ärendets behandling under mötet 

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet. 
 
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 210315 – Remiss informationsöverföring inom vård och omsorg 
Remissvar 
Remiss. Informationsöverföring inom vård och omsorg, delbetänkande (SOU 
2021:4) 
  
 

Skickas till 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

henrik.moberg@regeringskansliet.se 
 

 



 

Besöksadress Visborgsallén 19 

Postadress SE-621 81 Visby 

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl 

E-post registrator-hsn@gotland.se 

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 

Org nr 212000-0803 

Webbplats www.gotland.se 

facebook.com/regiongotland 

 

 

Socialnämnden 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Yttrande 
SON 2021/64  

HSN 2021/125   
15 april 2021 

  

  

   

   

 Socialdepartementet 

 

Svar på remiss ”Informationsöverföring inom vård och 
omsorg” SOU 2021:4 
 
Syftet med utredningen: Att mot bakgrund av ökande utbud av utförare inom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård som – ofta flera utförare i samspel - ska 
utföra insatser till individer som är utsatta på olika sätt, samt en växande äldre 
befolkning med ökat behov av vård och omsorg, tillgodose behoven av 
informationsutbyte mellan dessa utförare med fortsatt hänsyn till individens 
behov av integritetsskydd. 
 
Specifika uppdrag i detta delbetänkande: 

• Möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa 
verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård 

• Utvidgade möjligheter till informationsöverföring för kvalitets-
uppföljning mellan bl.a. vårdgivare i hälso- och sjukvård och 
kommunala nämnder 

• Möjligheterna att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss 
hantering av personuppgifter i socialtjänst och hälso- och sjukvård 

 
Socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att de 
föreslagna bestämmelserna möjliggör informationsöverföring på ett sätt som är 
önskvärt och till gagn för de patienter och omsorgsmottagare som omfattas av 
förslagen. Det är efterlängtat och angeläget, vilket också andra samhällsaktörer 
framfört, såsom Coronakommissionen i sitt delbetänkande (SOU 2020:80). 
 
Nämnderna anser att det finns fler sköra grupper för vilka motsvarande 
bestämmelser om informationsöverföring och kvalitetsuppföljning skulle 
behövas, exempelvis barn och unga som inte tillhör LSS-kretsen samt personer 
med missbruk och beroendeproblematik. Det ingår inte i utredningens 
uppdrag men behoven som utredningen har till uppgift att belysa rör även 
dessa grupper.  
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De integritetsstärkande bestämmelser som föreslås tillgodoser individens 
behov av skydd så att den direktåtkomst som möjliggörs blir proportionerlig, 
med undantag av följande: Att beslut om gemensam kvalitetsuppföljning skulle 
behöva tas av fullmäktige bedöms vara olämpligt. Det skulle försvåra 
processen avsevärt utan att tillföra det skydd för integritet som utredaren vill 
uppnå. Avvägning av behov av uppföljning mot integritetsskydd görs bättre av 
de myndigheter som har personuppgiftsansvaret, inte av fullmäktige. 
 
De två alternativa förslagen till ny sekretessbrytande bestämmelse för social-
tjänsten har inte relevans för Region Gotland, nämnderna lämnar därför inga 
synpunkter på alternativen. 
 
 
Socialnämnden   Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 

 

Rolf Öström   Mats-Ola Rödén 

Ordförande   Ordförande 

 

 

Marica Gardell   Marie Loob 

Socialdirektör   Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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