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Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 
2021:4) 

Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge 
stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga 
vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll 
som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare. 

Vetenskapsrådet lämnar följande synpunkter. 

3 kap. 3§ i förslag till lag om sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning 

De kvalitetsuppföljningar som görs med stöd av förslaget till lag om 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljnings tredje 
kapitel kan komma att utgöra viktigt underlag för forskning. Särskilt sådan 
forskning som är till nytta för de grupper av patienter och omsorgstagare som 
uppföljningarna avser.  

Vetenskapsrådet anser att det inte kan likställas med spridning av 
kvalitetsuppföljningarna att dessa lämnas ut för forskningsändamål. Detta 
eftersom uppgifterna inom ramen för forskningen skyddas både av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt av regleringarna i 
tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Vetenskapsrådet anser därför att 3 kap. 3 § i förslaget till lag om sammanhållen 
vård- och omsorgsdokumentation ska ändras på sätt som möjliggör att 
genomförda kvalitetsuppföljningar får användas för forskningsändamål. 

4 kap. i förslag till lag om sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning 

Vetenskapsrådet ställer sig tveksam till förslaget att regleringen av 
kvalitetsregister flyttas från patientdatalagen till den föreslagna lagen om 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Detta eftersom 
kvalitetsregister består av för registret relevanta uppgifter som hämtas från 
journalföringen och det torde därför vara lämpligt reglera detta i samma lag. 
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Vidare anser Vetenskapsrådet att detta kan försvåra genomförandet av 
nödvändiga regleringar för att kunna genomföra kliniska studier i Sverige som 
rör både uppgifter i journaler och kvalitetsregister. T.ex. förslaget om 
personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 
2020:53). 

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av 
rådsdirektören Maria Thuveson, chefsjuristen Anna Hörnlund, administratören 
Birgit Postol och juristen Victoria Söderqvist, föredragande.  

Sven Stafström  
Generaldirektör 
  

Victoria Söderqvist 
Jurist 
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