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Remissvar över betänkandet „Informationsöverföring 
inom vård och omsorg*” SOU 2021:4 (dnr 
S2021/00850) 

 
Synskadades Riksförbund, SRF, är landets främsta företrädare för 
personer som har en synnedsättning eller som är blinda. Vi 
lämnar härmed vårt remissyttrande över betänkandet 
”Informationsöverföring inom vård och omsorg” SOU 2021:4.  
 
Vi avgränsar yttrandet till att behandla avsnitt 16.5.4 om 
patientens eller omsorgsmottagarens rätt att ta del av information 
(sid. 410 ff). 
 
I avsnitt 16.5.4 föreslår utredningen att patient eller omsorgs-
mottagare ska informeras om vad den sammanhållna 
vårddokumentationen innebär och att det finns möjlighet att 
motsätta sig överlämnande av uppgifter till en annan vårdgivare. 
 
Utifrån tidigare förarbeten till patientdatalagen (2008:355) sägs 
att det ligger på den personuppgiftsansvarige att utarbeta rutiner 
för hur informationsskyldigheten ska fullgöras. Som exempel ges 
att informationen ska översättas till personer som inte talar 
svenska. 
 
Synskadades Riksförbund förutsätter att det i rutinerna ingår att 
tillgängliggöra informationen för patienter eller omsorgsmottagare 
med nedsatt synförmåga och blinda personer. I det fall 
informationen ges elektroniskt ska den uppfylla kraven enligt 
lagen om tillgänglig digital offentlig service (2018:1937).  
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Vi anser vidare att om personen inte kan ta till sig informationen 
elektroniskt ska informationen lämnas på annat sätt. Det kan ske i 
form av tryckt punktskrift, som storstil, i inläst form eller muntligt.  
 
Det är ytterst väsentligt att, i de fall personen så önskar, ges 
möjlighet till information i skriftlig form på ett medium som 
personen kan ta till sig utan hjälp av någon annan. Muntlig 
information går inte att repetera på samma sätt som skriftlig 
information. Den kan därför inte likställas med information i 
skriftlig form. 
 
Förvaltningslagen (2017:900) föreskriver följande: 
 
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta 
handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till 
vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte 
behärskar svenska. 
 
En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och 
göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med 
någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar 
förmågan att se, höra eller tala.”       
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Synskadades Riksförbund 
 
Per Wictorsson 
Intressepolitisk chef 
 
 


