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§ 44 Remissvar avseende SOU 2021:4, 
Informationsöverföring inom vård och omsorg 

Diarienummer ON2021/39 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Socialdepartementet 

som nämndens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning 

I tidigare fattat beslut den 21 april 2021 avseende SOU 2021:4, 

Informationsöverföring inom vård och omsorg, Diarienummer ON2021/39. 

Ärendet ska inte skickas vidare till Kommunstyrelsen utan 

Omsorgsförvaltningen är det högsta beslutande organet i remissyttrandet. 

Utifrån detta föreslås Omsorgsnämnden att besluta att remissyttrandet SOU 

2021:4, Informationsöverföring inom vård och omsorg, skickas direkt till 

Socialdepartementet. 

Ärendet 

Då Omsorgsnämnden är högsta beslutandeorgan i remissyttrandet SOU 

2021:4, Informationsöverföring inom vård och omsorg, ska detta skickas 

direkt till Socialdepartementet. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse: Yttrande avseende SOU 2021:4, 

Informationsöverföring inom vård och omsorg, dnr ON2021/39 

remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 

2021: 4), dnr ON2021/39 

Protokollsutdrag skickas till 

Socialdepartementet 

Nämnd/Styrelse 

Omsorgsnämnd 

Dokumenttyp 

Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum 

2021-05-19 
Mötets diarienummer 

ON2021/6 



 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 

Fax 

026-27 39 80 

E-post 

kommun@sandviken.se 

Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 

PlusGiro 

3 22 28-9 
 

 

Andreas Örnehag, 026-24 19 38 
andreas.ornehag@sandviken.se 
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Omsorgsnämnden 

 

Yttrande avseende SOU 2021:4, Informationsöverföring 
inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsen har översänt betänkandet Informationsöverföring inom 

vård och omsorg (SOU 2021:4) till Omsorgsnämnden för yttrande. 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar följande:  

 

Att Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till 

kommunstyrelsen som nämndens yttrande. 

Sammanfattning 

SOU 2021:4 behandlar ett lagförslag, ”lagen om sammanhållen vård och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning”. Vilket skapar möjligheter 

för kommuner/regioner att frivilligt inrätta ett system, kallat sammanhållen 

vård- och omsorgsdokumentation, som ger verksamheter inom socialtjänsten 

som avser äldre eller personer med funktionsnedsättningar (benämns 

hädanefter socialtjänst) och hälso- och sjukvården möjlighet att få tillgång 

till varandras vård- och omsorgsdokumentation genom direktåtkomst eller 

annat elektroniskt utlämnande. Vidare kommer den föreslagna lagen även 

kunna användas inom arbetet med kvalitetsuppföljningar. Det finns behov av 

att behandla personuppgifter och att samla in dessa från andra vårdinstanser 

och omsorgsgivare i arbetet med att följa upp och utveckla kvaliteten i vård- 

och omsorgsverksamheterna. Det ska även införas ett antal 

integritetsstärkande bestämmelser som ska tillämpas av de verksamheter som 

väljer att använda sig av sådan elektronisk tillgång. Förutsättningarna för 

sådan elektronisk tillgång ska regleras i lag.  

 

Sammantaget ställer förvaltningen sig positiv till betänkandets två 

huvudförslag om att införa möjlighet till sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation respektive kvalitetsuppföljning. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat betänkandet Informationsöverföring inom 

vård och omsorg (SOU 2021:4) på remiss för Omsorgsnämndens yttrande 

som underlag till Kommunstyrelsens remissvar till Socialdepartementet. 
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Utredningens förslag  

SOU 2021:4 föreslås det i delbetänkandet en ny lag om sammanhållen vård- 

och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Lagförslaget innebär i 

korthet att det till lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten, patientdatalagen (2008:355) samt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) kommer göras tillägg om en sammanhållen 

journalföring och kvalitetsregister. Detta berör således både offentliga- och 

privata aktörer/utförare som omfattas av förslagen i utredningen. Det betyder 

att det är frivilligt för omsorgstagaren/patienten att använda de utökade 

möjligheterna att elektroniskt dela dokumentation.   

 

Lagförslaget medför således ökade möjligheter till att elektroniskt dela 

dokumentation mellan olika vård- och omsorgsinstanser samt tillika utökade 

möjligheter till kvalitetsuppföljning. Huvudregeln för att överföringen av 

dokumentation mellan olika vård- och omsorgsinstanser ska vara möjlig är 

att patienten/omsorgstagaren lämnar sitt samtycke till 

informationsöverföringen. Patienten/omsorgstagaren får elektronisk tillgång 

till den egna dokumentationen och ska enligt lagförslaget kunna begära 

information om vilka vårdgivare/omsorgsintsanser som haft åtkomst till den 

elektroniska dokumentationen om den enskilde.   

 

Enligt förslaget ska det vara möjligt för vård- och omsorgsinstanser vara 

möjligt att inrätta ett elektroniskt system som ska benämnas, sammanhållen 

vård och omsorgsdokumentation. Systemet ska vara frivilligt för vård- och 

omsorgsinstanserna om de avser att inrätta ett system för sammanhållen 

vård- och omsorgsdokumentation vilket innebär att socialtjänsten samt häls- 

och sjukvården möjlighet till åtkomst av de övriga verksamheternas 

dokumentation om patienten/omsorgstagaren genom en elektroniskt 

”direktåtkomst” eller annan form av elektroniskt utlämnande. För att 

upprätthålla rättssäkerheten för den enskilde individen kommer det därför 

införas integritetsstärkande bestämmelser som ska efterföljas av de 

verksamheter som avser att införa en sammanhållen vård och 

omsorgsdokumentation, vilket då kommer regleras av den föreslagna lagen.   

 

I SOU 2021:4 föreslås därför ändringar i lagen (2001:454) om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten, patientdatalagen (2008:355) samt 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som stipulerar de 

förutsättningar som ska gälla för vård- och omsorgsverksamheternas tillgång 

till personuppgifter genom sammanhållen vård och omsorgsdokumentation. 

Regleringarna i de tre lagstiftningarna är ett antal integritetshöjande 

bestämmelser. 

 

I utredningen förslås även kvalitetsuppföljning vilket innebär uppföljning av 

kvaliteten på hälso-och sjukvård som en region eller kommun har ansvar för 

avseende insatser för äldre eller individer med funktionsnedsättning, med 

hjälp av personuppgifter från flera vårdinstanser (offentliga och privata 

aktörer/utförare som ansvarar för eller bedriver hälso- och sjukvård) eller 

omsorgsgivare. 
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Vid både sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 

kvalitetsuppföljning gäller vissa integritetsstärkande bestämmelser om 

tilldelning av behörighet att ta del av personuppgifter, loggning och kontroll 

av loggar.  

 

Sammanfattningsvis är syftet med lagförslaget att verksamheter som ger 

individinriktade insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar 

ska kunna delta i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som 

innebär att vård och omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och 

omsorgsmottagare elektroniskt tillgänglig mellan sig, om personen inte 

motsätter sig det. 

Synpunkter  

Omsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun ställer sig positiv till 

utredningens förslag avseende ny lag om sammanhåller vård och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.  

 

Omsorgsförvaltningen instämmer med utredningens bedömning om att 

verksamheterna inom Socialtjänsten samt hälso- och sjukvården finns ett 

klart och tydligt behov av att kunna dela information/dokumentation mellan 

berörda verksamheter på ett enklare sätt mot idag, både utifrån rättssäkerhet 

men även effektivitet. Den nya lagen skulle innebära en ökad säkerhet för att 

ge en god och säker vård- och omsorg för den enskilde individen.  

 

Avseende utredningens förslag om direktåtkomst mellan verksamheter inom 

socialtjänsten samt att det införs vissa integritetsstärkande bestämmelser i 

den nya lagen ställer sig Omsorgsförvaltningen bakom förslaget i sin helhet. 

Tillika gäller det utredningens förslag om elektronisk direktåtkomst till 

journaler och att detta ska regleras i lag.  

 

Precis som det framgår i utredningen om vinsterna med att kunna ta del av 

dokumentation mellan socialtjänsten, utförare, beställare och mellan region 

och kommun kring vissa delar av dokumentation är positivt för berörda 

verksamheter och skapar en ökad rättssäkerhet samt ett effektivare arbete. 

Det skapar en samordningsvinst kring individens insatser och att det skapar 

förutsättningar för att dessa ska fungera bättre för den enskilde individen 

vilket enbart är positivt.   

 

Omsorgsförvaltningen ställer sig även positiv till förslaget om utvidgade 

möjligheter till informationsöverföring avseende kvalitetsuppföljning inom 

vård och omsorg där huvudmannen ansvarar för i syfte att förbättra/utveckla 

vården och omsorgen på verksamhetsnivå. Vidare att detta regleras i lag är 

en förutsättning för att skapa en likriktighet i landet.   

 

Omsorgsförvaltningen föreslår Omsorgsnämnden att godkänna 

förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som 

svar på remissen.  
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Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanfattning av Betänkandet 

Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021: 4)  

Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021: 4) 

Protokollsutdrag skickas till 

Diariet Kommunstyrelsen, kommun@sandviken.se 

Underskrifter 

Anette Wikblom 

Socialchef 

Andreas Örnehag 

Utredare/utvecklare 
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