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Växjö kommuns yttrande över Socialdepartementets remiss av 
betänkandet informationsöverföring inom vård och omsorg 
(SOU 2021:4) 

Växjö kommun lämnar följande yttrande: 

  
1. Växjö kommun tillstyrker i huvudsak utredningens förslag om ny 

lagstiftning gällande sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, 
sekretessbrytande bestämmelser och kvalitetsuppföljning.  
 

2. Växjö kommun finner att det är mest lämpligt att införa den föreslagna 
generella sekretessbrytande bestämmelsen på socialtjänstområdet, med 
hänvisning till att Växjö kommuns verksamhet sker nära individen, oftast i 
omsorgstagarens eller patientens egna hem. Bättre möjlighet till relevant 
informationsbyte och samverkan med övrig socialtjänstverksamhet 
kommer att gynna den enskilde och höja de givna insatsernas kvalitet.  
 

 
3. Växjö kommun instämmer delvis i det särskilda yttrandet som lämnats av 

tre sakkunniga i utredningens slut. Växjö kommun delar uppfattningen att 
kommunernas uppföljningsansvar gör att enskilda utförare bör ha samma 
skyldighet som offentliga att lämna uppgifter för kvalitetsuppföljning. 
Däremot ser Växjö kommun att den enskilde patienten bör ha möjlighet 
att motsätta sig att journaluppgifter används även vid storskalig 
kvalitetsuppföljning: trots att risken för den enskildes integritet bedöms 
vara mycket liten även utan valmöjlighet så är detta en fråga om den 
enskildes förtroende för sjukvården.  
 

4. Växjö kommun vill betona de berörda verksamhetsområdena riktar sig till 
individer som ofta kan ha svårare än normalt att bevaka sin rätt och 
ifrågasätta dokumentation som görs av utföraren. Kravet på samtycke för 
att dela uppgifter i system för sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation måste därför skärpas. Ett lämpligt krav, utifrån 
samtliga parters perspektiv och utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, är att 
det ska finnas skriftligt samtycke från den enskilde själv, om hen har 
förmåga att lämna ett sådant, eller annars ett skriftligt samtycke från 
berörd företrädare.  
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5. Växjö kommun finner att det är önskvärt att det skapas tydliga och 
förutsägbara juridiska förutsättningar för utveckling och samverkan med 
andra utförare runt välfärdsteknik och övrigt digitalt stöd inom vård- och 
omsorgsverksamhet. Författningsförslagets definition av sammanhållen 
vård- och omsorgsdokumentation kan tolkas mycket brett, och det är 
Växjö kommuns förhoppning att detta är en riktig tolkning av förslaget. För 
att förena verksamhetens behov med dataskyddslagstiftningens krav på 
precision är det viktigt att den fortsatta utredningen, och den lagstiftning 
som eventuellt införs, tydliggör om förslaget är avsett att tillämpas på: a. 
Alla typer av elektroniska system för personuppgiftsbehandling som kan 
användas inom vård och omsorg, eller endast traditionella system för 
journalföring  
 b. Alla typer av personuppgifter, inklusive exempelvis bild och ljud, 
GPS-positionering, samtalsloggar, sensordata och biometri, som kan 
behandlas med nuvarande eller inom överskådlig framtid tillgänglig digital 
teknik.  

  
6. Slutligen ser Växjö kommun ett behov av det vid ett införande av förslaget 

om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation meddelas 
preciserande föreskrifter i enlighet med § 15 i författningsförslaget, 
exempelvis gällande hur ofta loggkontroller bör utföras inom 
socialtjänsten, för att säkerställa att känsliga uppgifter inte kommer 
obehöriga till del.  

 


	Växjö kommuns yttrande över Socialdepartementets remiss av betänkandet informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

