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Yttrande till Informationsöverföring inom vård och
omsorg (SOU 2021:4)
Ärende
Danderyds kommun lämnar synpunkter till Delbetänkande av Utredningen
om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4) med
diarienummer S2021/00850. Remissvaren ska ha kommit in till
Socialdepartementet senast den 28 maj 2021.
Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2021/0086 daterad 202103-23 att lämna förslaget till yttrande som sitt eget.
Bakgrund
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har under de senaste decennierna
genomgått stora strukturförändring vilket har påverkat förutsättningarna för
att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst. Hit hör ökningen av antalet
utförare samt den demografiska förändringen med en ökande andel äldre i
befolkningen.
Därtill har det skett en snabb teknisk utveckling. Den tekniska utvecklingen,
och de effektivitetsvinster som den kan medföra, har lett till en allt högre
grad av digitalisering i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samtidigt
innebär den ökade digitalisering och möjligheten till elektroniska
utlämnanden av känsliga personuppgifter att det uppstår nya sorters risker
för intrång i den personliga integriteten.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård- och
omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgsmottagare
elektroniskt tillgänglig mellan sig, om personen samtycker till det. Det är
frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda möjligheterna att
elektroniskt dela dokumentation som lagen ger. De måste då följa de
integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen.
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Utredningen föreslår att möjligheten för vård- och omsorgsgivare att ta del
av, respektive ge tillgång till, personuppgifter genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation regleras i en ny gemensam lag. I den nya
gemensamma lagen ska ingå bestämmelser om kvalitetsuppföljning och de
bestämmelser om kvalitetsregister som i dag finns i patientdatalagen.
Utredningen anser att det finns ett tydligt behov av att utbyta information
mellan myndigheter inom socialtjänsten i en och samma kommun, men att
detta är förknippat med vissa integritetsrisker. Utredningen lämnar förslag
till möjlighet att begränsa riskerna med en sekretessbrytande bestämmelse.
Utredningen föreslår vidare en sekretessbrytande bestämmelse som innebär
att en myndighet med hälso- och sjukvårdsverksamhet får lämna uppgifter
till en enskild med sådan verksamhet som myndigheten anlitat, om
uppgifterna behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården.
Socialkontorets yttrande
Mot bakgrund av de förändringar och utmaningar som hälso- och
sjukvården och socialtjänsten har genomgått, och står inför, är utredningens
förslag en positiv och välkommen utveckling.
De utökade möjligheterna för vård- och omsorgsgivare att använda och
elektroniskt dela dokumentation är ett väsentligt stöd för att stärka
förutsättningarna för en mer sammanhållen hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Socialkontoret bedömer att utredningen förslag är nödvändiga för att möta
framtidens vård och omsorg och instämmer med utredningens förslag.
Ekonomiska konsekvenser
De möjligheter som utredningens förslag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning ger är frivilliga att
tillämpa. Enligt utredningens bedömning förväntas inte förslagen i sig
medföra några samhällsekonomiska kostnader

Britt-Marie Ekström
Socialdirektör
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Handlingar i ärendet
1. Delbetänkande av utredningen om Sammanhållen information inom
vård och omsorg (SOU 2021:4)
2. Yttrande till Socialdepartementet
Expedieras
Regeringskansliet, Socialdepartementet
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