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Förslag till beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S
2019:01) har lämnat ett delbetänkande med förslag på en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. I förslaget överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen
journalföring och kvalitetsregister till den nya lagen. Lagen föreslås gälla för
äldre personer och vissa personer med funktionsnedsättning och träda i kraft
1 juli 2022.
Förslaget innebär att personuppgifter kan delas genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. Det ska vara frivilligt för vårdgivare och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheterna. Väljer vårdgivare och omsorgsgivare att använda möjligheten måste de följa de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagförslaget.
Vidare föreslås att det införs bestämmelser som ger möjlighet för kommuner
och regioner att för kvalitetsuppföljning dela personuppgifter när det gäller
hälso- och sjukvård och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar inom socialtjänsten.
Ombud föreslås kunna ges åtkomst till patientjournalen. Denna fråga utreds
nu och förslag kommer att lämnas i utredningens slutbetänkande.
Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till utredningens syfte, men
delar inte i alla delar de förslag som lämnas i delbetänkandet.

Ärendet
Regeringen lämnade i januari 2021 sitt delbetänkande gällande utredningen
Informationsöverföring inom vård och omsorg SOU 2021:4.
Utredningens uppdrag var att se över möjligheterna att;



införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst
och hälso- och sjukvård,
tillåta en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan
bland annat vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala nämnder,
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införa sekretessbrytande bestämmelser för viss personuppgiftshantering i
socialtjänst och hälso- och sjukvård, och
ge ombud åtkomst till patientjournal.

Utredningens förslag
Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning samt förändringar i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, patientdatalagen
(2008:355) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).





Förslag till lag (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lagförändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård och omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgsmottagare
elektroniskt tillgänglig mellan verksamheterna.
Delbetänkandet föreslår att det ska vara frivilligt för vårdgivare (statliga
myndigheter, regioner, kommuner och privata företag som ansvarar för eller
bedriver hälso- och sjukvård) och omsorgsgivare (myndigheter och privata
företag som ansvarar för eller utför insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar) att använda de utökade möjligheterna att elektroniskt dela dokumentation som lagen möjliggör.
Utredningen föreslår vidare att det införs bestämmelser som ger regioner,
kommuner och socialtjänst möjlighet att för kvalitetsuppföljning dela personuppgifter från flera vårdinstanser och omsorgsgivare när det gäller hälsooch sjukvård och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Förutsättningarna för sådan kvalitetsuppföljning föreslås regleras i lag.
Personuppgifter ska inte få behandlas för kvalitetsuppföljning om patient
eller omsorgsmottagare motsätter sig det, så kallad opt-out (avanmälan).
Förslaget innebär således att personuppgifter kan delas genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten
och hälso- och sjukvården. För att möjliggöra detta införs vissa integritetsstärkande bestämmelser. Utredningen lämnar förslag på tre sekretessbrytande bestämmelser:
1. Verksamhet inom socialtjänsten (nämnd) får lämna uppgifter som avser
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar till andra
myndigheter inom samma kommun, alternativt;
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2. Alla myndigheter med verksamhet inom socialtjänsten inom samma
kommun får lämna uppgifter till varandra, om den enskilde inte motsätter sig utlämnandet.
3. 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.
Bilagor:
Remissyttrande avseende informationsöverföring inom vård och omsorg
SOU 2021:4
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
HR-direktör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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