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Svar på remiss gällande betänkandet 
Informationsöverföring inom vård och om-
sorg. Socialdepartementet (SOU 2021:4) 

Förslag till beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker betänkandet Informationsöverföring inom 

vård och omsorg (SOU 2021:4) med de synpunkter som framkommer i för-

valtningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har vidareremitterat Socialdepartementets remiss Betänkandet 

Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) till nämnden för funktions-

stöd för yttrande. Betänkandet syftar till att utreda och lämna förslag som rör person-

uppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utredningen 

föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitets-

uppföljning. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-04-22.  

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag om en ny lag kring sammanhållen vård- 

och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, med ett antal synpunkter som 

sammanfattas nedan.    

Förvaltningen instämmer med utredningens bedömning att det finns ett behov hos 

verksamheter inom socialtjänsten att enkelt och säkert kunna få elektronisk åtkomst till 

dokumentation om personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen instämmer också 

med utredningens bedömning om att det finns ett tydligt behov hos verksamheter inom 

socialtjänsten för personer med funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården att ta 

del av varandras dokumentation på ett enkelt och säkert sätt. Förvaltningen önskar dock 

ett förtydligande kring hur möjligheten att ta del av överskottsinformation ska 

begränsas.   

Utredningen föreslår att samtycke ska användas som en integritetsstärkande åtgärd. För-

valtningen anser att det krävs flera förtydliganden kring hur samtycke ska hanteras rent 

praktiskt. Detta är särskilt viktigt för verksamheter där omsorgsmottagaren kan ha 

intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning eller kognitivt nedsatt förmåga.  

Förvaltningen anser att det behövs en kostnadsanalys och ett förslag till kostnads-

fördelning även om systemet är frivilligt att införa. Förvaltningen konstaterar att ett 
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införande av föreslaget system kommer att innebära stora kostnader inom bland annat IT 

och kompetensutveckling.   

Förvaltningen anser att det krävs flera förtydliganden om vilken kompetensutveckling 

som behövs vid ett införande av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt att 

dessa krav ska vara en förutsättning för att få behörighet till gemensamma system. För-

valtningen belyser i detta tjänsteutlåtande behovet av kompetensutveckling inom 

områden som sekretesslagstiftning och dokumentation.  

Förvaltningen instämmer i utredningens bedömning och ser förenklade och ökade 

möjligheter att genomföra kvalitetsuppföljning av de insatser och vård- och omsorgs-

insatser som nämnden ansvarar för oavsett utförare. Förvaltningen delar utredningens 

förslag om att beslut om behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning tas av 

kommunfullmäktige. Det visar på allvaret i att samla och behandla stora mängder 

personuppgifter. Förvaltningen anser dock att frågan om det ska vara möjligt att välja 

att inte låta sina personuppgifter behandlas i kvalitetsuppföljningar, genom så kallad opt-

out, behöver utredas vidare.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningen 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 möjligheter att elektroniskt dela dokumentation som den föreslagna lagen 

ger. Därför medför den föreslagna lagen inga obligatoriska kostnader eller ekonomiska 

konsekvenser.  

I detta tjänsteutlåtande instämmer förvaltningen med utredningens bedömning av behovet 

av elektronisk åtkomst och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. För-

valtningen belyser samtidigt att det kommer att krävas omfattande investeringar i IT-

system samt kompetensutveckling för att kunna införa föreslaget system och att 

samverkan krävs mellan kommun, region och privata aktörer.   

Intentionerna med lagförslaget är att föreslaget systemet ska tas i bruk. Förvaltningen 

anser därför att det behövs en kostnadsanalys, även om systemet är frivilligt att införa, för 

att säkerställa att alla införanden av föreslaget system går till på ett säkert sätt.  

För att en part inte ska dra ut på sitt deltagande av ekonomiska skäl önskar förvaltningen 

också, utöver en kostnadsanalys, ett förslag på kostnadsfördelning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.   

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen instämmer med utredningens bedömning om att det finns ett tydligt behov 

hos verksamheter inom socialtjänsten för personer med funktionsnedsättningar och hälso- 

och sjukvården att ta del av varandras dokumentation. Förvaltningen är beroende av att 

kunna inhämta information, oberoende av utförare, om behov och tidigare insatser som 

komplement i utredning eller uppföljning i syfte att kunna fatta rätt beslut för den 

enskilde. Förvaltningen ser förenklade och ökade möjligheter att genomföra 
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kvalitetsuppföljning av de vård- och omsorgsinsatser som nämnden ansvarar för oavsett 

utförare. Förvaltningen ser också möjligheter för en mer effektiv och kvalitativ vård och 

omsorg som ges om kommunens verksamheter på ett enkelt och säkert sätt kan ta del av 

varandras dokumentation. Detta bedöms gynna omsorgsmottagarnas möjlighet att 

snabbare få sina sammanlagda vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.   

Utredningen föreslår att samtycke ska användas som en integritetsstärkande åtgärd. 

Förvaltningen konstaterar att samtycke ställer höga krav på omsorgsmottagare och 

patienter att själva förstå och ta ställning till att känsliga personuppgifter delas mellan 

olika myndigheter, omsorgsgivare och vårdgivare.  Förvaltningen ser då ett krav på 

mycket hög kompetens inom alternativ och kompletterande kommunikation för att 

säkerställa att omsorgsmottagare förstått vad de har samtyckt eller inte samtyckt till.  

Förvaltningen menar att inhämtande av samtycke, på ett sätt där det också finns en genuin 

möjlighet att inte lämna sitt samtycke, kommer vid ett införande av föreslaget system bli 

ett viktigt och komplext moment inom förvaltningen för funktionsstöds verksamheter. 

Rätten att kommunicera har fastställts av artikel 19 i FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter. Det ställer mycket höga krav på den som ska inhämta samtycke från personer 

med alternativa kommunikationsvägar. Förvaltningen bedömer samtidigt att en samman-

hållen dokumentation skulle kunna kompensera för bristande kommunikativ förmåga och 

därigenom stärka individernas rätt att leva som andra, vilket exempelvis är en målsättning 

med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

För att skydda barnet och för att möta barnkonventionens krav på att barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad har utredningen kommit 

fram till att barn som kan lämna samtycke ska lämna samtycke själva. Utifrån barn-

perspektivet ser förvaltningen en komplexitet i detta och ser ett behov av att klargöra 

vilken funktion som har kompetens att avgöra ett funktionsnedsatt barns mognadsgrad 

och inställning när det gäller att lämna samtycke.  

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-04-15.  

Bilagor 
1. Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg. 

Socialdepartementet (SOU 2021:4)  
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Ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat Socialdepartementets remiss Betänkandet Informations-

överföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) till nämnden för funktionsstöd för 

yttrande. Betänkandet syftar till att utreda och lämna förslag som rör personuppgifts-

hantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.   

Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-04-22.  

Nämnden för funktionsstöd har att ta ställning till förvaltningens yttrande enligt 

föreliggande tjänsteutlåtande. Vidare om förvaltningens yttrande skall översändas som 

eget yttrande över Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 

2021:4).  

Beskrivning av ärendet 
Genom beslut den 27 juni 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med 

uppdrag att utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan 

socialtjänst och hälso- och sjukvård. I januari 2021 överlämnade Utredningen om 

sammanhållen information inom vård och omsorg delbetänkandet Informationsöverföring 

inom vård och omsorg (SOU 2021:4). 

Göteborg Stad är remissinstans för betänkandet och kommunstyrelsen har skickat 

ärendet som nämndremiss till nämnden för funktionsstöd för yttrande. Nämndens 

remissvar ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-04-22 och Göteborgs 

Stads samlade yttrande ska vara Socialdepartementet tillhanda 2021-05-28.    

Delbetänkandet tar upp frågorna om  

• möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i 

socialtjänst och hälso- och sjukvård,  

• utvidgade möjligheter till informationsöverföring för kvalitetsuppföljning mellan 

bland annat vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala nämnder, och  

• möjligheterna att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss hantering av 

personuppgifter i socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 

kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om 

sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Det är 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 möjligheter att elektroniskt dela dokumentation som lagen ger. Men väljer de att 

göra det, måste de följa de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen. Inom 

socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för äldre eller personer 

med funktionsnedsättningar.  

Utredningen anser att det finns ett tydligt behov av att utbyta information mellan 

myndigheter inom socialtjänsten i en och samma kommun, men detta är förknippat med 

vissa integritetsrisker. Utredningen ser två möjliga sätt att begränsa riskerna med en 

sekretessbrytande bestämmelse och lämnar två alternativa förslag: Alternativ A om en 

begränsad sekretessbrytande bestämmelse och alternativ B om en generell 

sekretessbrytande bestämmelse.   
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 Enligt alternativ A får en verksamhet hos en myndighet (nämnd) inom socialtjänsten som 

avser insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar lämna uppgifter till 

andra sådana verksamheter inom samma kommun. Detta förslag förutsätter att de 

integritetsstärkande bestämmelserna i förslaget om en ny lag genomförs.   

Enligt alternativ B får alla myndigheter med verksamhet inom socialtjänsten inom samma 

kommun lämna uppgifter till varandra, om den enskilde inte motsätter sig utlämnandet. 

Detta förslag förutsätter att ytterligare generella integritetsstärkande bestämmelser införs i 

lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, som i huvudsak motsvarar 

de som finns i patientdatalagen. 

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. 

Utredningen föreslår slutligen att det införs bestämmelser som ger möjlighet till 

kvalitetsuppföljning för regioner och kommuner när det gäller hälso- och sjukvård och 

insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar inom socialtjänsten med 

personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. Behandling av person-

uppgifter för kvalitetsuppföljning får genomföras bara om fullmäktige i den ansvariga 

regionen eller kommunen har beslutat om det. 

Bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022. 

Förvaltningens bedömning 
I förvaltningens beredning av ärendet har synpunkter om utredningens förslag inhämtats 

från representanter från förvaltningens olika avdelningar, Medicinskt ansvarig sjuk-

sköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Socialt ansvarig 

samordnare (SAS) samt förvaltningens dataskyddsombud som är placerad på 

Intraservice.  

Förvaltningens samlade bedömning är att beredningens förslag om en ny lag som helhet 

verkar i riktning mot vad som är syftet; att regioner och kommuner ska kunna klara sitt 

uppdrag att leverera en god och säker vård och omsorg. Förvaltningen 

tillstyrker utredningens förslag om en ny lag kring sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, med de synpunkter som framgår i 

föreliggande tjänsteutlåtande.  

Förvaltningen tar inte ställning till om Alternativ A eller B är mest lämpligt.   

Förvaltningens synpunkter redovisas nedan utifrån betänkandets kapitelindelning.  

Kapitel 12 Sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten för äldre 

och personer med funktionsnedsättningar  

I detta kapitel berörs frågan om sammanhållen omsorgsdokumentation i socialtjänsten för 

äldre och personer med funktionsnedsättningar. Avsnittet beskriver behovet av ett snabbt 

och enkelt utbyte av omsorgsdokumentation mellan olika omsorgsgivare inom 

socialtjänsten.  

12.2 Behovet av informationsutbyte  
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➢ Utredningens bedömning: På motsvarande sätt som inom hälso- och sjukvården 

finns det hos verksamheter inom socialtjänsten ett behov av att enkelt och säkert 

kunna få elektronisk åtkomst till dokumentation om äldre och personer med 

funktionsnedsättningar.  

Förvaltningen instämmer med utredningens bedömning att det finns ett behov hos 

verksamheter inom socialtjänsten att enkelt och säkert kunna få elektronisk åtkomst till 

dokumentation om personer med funktionsnedsättningar.   

I många fall får legal företrädare och/eller anhöriga ta ett stort ansvar för att förmedla 

information mellan de olika personer som omsorgsmottagaren möter. Dessa har ofta en 

god kännedom om den aktuella omsorgsmottagaren och har den enskilda 

omsorgsmottagarens fokus. De har dock inte alltid det helhetsperspektiv och den 

kompetens som krävs för att förmedla information till personal inom olika verksamheter 

på ett adekvat sätt. Risken finns då att informationen kan omtolkas eller misstolkas på 

vägen mellan de olika omsorgsgivarna/informationsmottagarna. I dessa situationer 

bedömer förvaltningen att det vore säkrare och mer ändamålsenligt om personal från de 

olika verksamheterna kunde ta del av sammanhållen omsorgsdokumentation. Samtidigt är 

det viktigt att personalen bibehåller en nära kontakt med legal företrädare och/eller 

anhöriga och tar del av deras unika kunskap om den enskilda omsorgsmottagaren.  

12.2.2 Den beslutande nämnden behöver ta del av utförares och andra nämnders 

dokumentation  

Förvaltningen ser ett tydligt behov av att snabbt, enkelt och säkert kunna inhämta 

information om behov och tidigare insatser som komplement i utredningar i syfte att 

kunna fatta rätt beslut för den enskilda. I nuläget inhämtar socialsekreterare nämnda 

information genom dialog, e-postkorrespondens, i verksamhetssystemet Treserva samt på 

andra sätt.  

Förvaltningen noterar att det riskerar att bli olikt inom staden om privata utförare själva 

kan välja att tillhandahålla elektroniskt sammanhållen dokumentation och elektronisk 

utlämning eller ej. Redan idag finns stora privata aktörer som inte använder samma 

verksamhetssystem som Göteborgs Stad. Beslutsfattarna har då inte tillgång till deras 

dokumentation, vilket innebär att det blir svårare att följa upp verkställigheten av 

biståndsbeslut på ett säkert och effektivt sätt.  

12.2.4 Dagens informationsöverföring  

Förvaltningen menar att elektronisk åtkomst/direktåtkomst är att föredra för att motverka 

risken att viktig information inte förs vidare, misstolkas eller att obehöriga tar del av 

informationen.  

12.3 En avvägning mellan behov och integritetsrisker  
➢ Utredningens bedömning: Det är möjligt att tillåta direktåtkomst eller annat 

elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten som avser äldre 

och personer med funktionsnedsättningar om det samtidigt införs vissa 

integritetsstärkande bestämmelser. Regleringen av detta bör utformas med 

sammanhållen journalföring som förebild.  

➢ Utredningens förslag: Bestämmelser som ger verksamheter inom socialtjänsten 

för äldre och personer med funktionsnedsättningar möjlighet att få tillgång till 

varandras dokumentation genom direktåtkomst eller annat elektroniskt 

utlämnande införs. Det införs även ett antal integritetsstärkande bestämmelser 



 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 7 (15) 

som ska tillämpas av de verksamheter som väljer att använda sig av 

sådan elektronisk tillgång. Förutsättningarna för sådan elektronisk tillgång ska 

regleras i lag.  

Förvaltningen delar utredningens bedömning i denna del och kan se behov av och stora 

vinster med direktåtkomster under förutsättning att föreslagna integritetsstärkande 

bestämmelser också antas. 

12.3.3 Risker med direktåtkomst ur ett sekretessperspektiv  

En konsekvens av direktåtkomst som kan ha betydelse ur ett integritetsperspektiv är att 

en allmän handling hos en myndighet också utgör en allmän handling hos den myndighet 

som har tillgång till handlingen genom ett system med direktåtkomst.  

Förvaltningen ser liksom utredningen en risk för felaktiga utlämningar av handlingar. 

Elektroniska handlingar kan lämnas ut av samtliga som fått tillgång till handlingarna. För 

att lämna ut handlingen måste den sekretessprövas och det kan då innebära att den 

myndighet som har fått förfrågan då tar del av mer information 

än vad myndigheten egentligen har behov att ta del av. Personal inom de olika 

verksamheterna/myndigheterna kan ha olika uppfattning om vad som utgör en 

integritetskränkning och vilka förhållanden som medför risker för intrång i den personliga 

integriteten.   

Förvaltningen önskar ett förtydligande om hur möjligheten att ta del av 

överskottsinformation ska begränsas.  

12.3.9 Föreslagna integritetsstärkande åtgärder  

Utredningen föreslår som en viktig integritetsstärkande åtgärd att omsorgsmottagaren ska 

ha lämnat sitt samtycke till att en omsorgsgivare tar del av personuppgifter som en annan 

omsorgsgivare gjort tillgängliga i systemet med 

sammanhållen omsorgsdokumentation. Det ska alltså inte vara tillräckligt att den enskilde 

inte motsätter sig behandlingen, utan ett aktivt samtycke ska krävas.  

Frågan om samtycke ställer många följdfrågor på hur det ska gå till i praktiken. Hur och 

av vem ska samtycket inhämtas, när ska det inhämtas, vid inledande kontakt eller vid 

varje tillfälle som information delas? Förvaltningen anser att det krävs flera 

förtydliganden kring samtyckesfrågan. Läs vidare om Samtycke under kapitel 16.  

Utredningen skriver att det torde underlätta för omsorgsmottagaren att ta ställning 

till frågan om direktåtkomst om hen själv kan kontrollera vilka 

uppgifter dokumentationen innehåller. Utredningen föreslår därför att 

omsorgsmottagaren ska kunna få åtkomst till sina personuppgifter och annan 

dokumentation genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Förvaltningen 

menar att detta ställer mycket höga krav på att dokumentationen ska vara möjlig att 

förstå.  

Förvaltningen ser det i grunden som positivt att omsorgsmottagaren kan få 

direktåtkomst till sin egen dokumentation, då detta skulle kunna öka 

medinflytandet. Redan idag har omsorgsmottagaren rätt att ta del av sin egen 

dokumentation genom partsinsyn. Förvaltningen noterar samtidigt att det finns risker 

kopplat till direktåtkomst av dokumentation. Många inom förvaltningens målgrupp 

behöver aktivt stöd att ta in och hantera den här typen av dokumentation. Avsaknaden av 
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detta kan stöd kan leda till oro och ångest. Behov av stöd kan bättre tillgodoses om 

personal vet när individen får tillgång till materialet och vi kan förebygga försämrat 

mående genom att aktivt erbjuda stöd. Direktåtkomst minskar möjligheten att erbjuda 

detta stöd aktivt och preventivt.  

12.3.12 Konsekvensbedömning avseende dataskydd  

Utredningen gör bedömningen att den riskanalys som genomförts i avsnitt 12.3 och 13.3 

samt de gjorda avvägningarna mellan behov och risk för integritetsintrång är en sådan 

konsekvensbedömning avseende dataskydd som krävs enligt artikel 35.10 i 

dataskyddsförordningen.   

Utredningen menar att det innebär att en särskild konsekvensbedömning 

avseende dataskydd i de allra flesta fall inte behöver göras av varje omsorgsgivare som 

inför sammanhållen omsorgsdokumentation enligt den föreslagna lagen. Detta uttalar 

utredningen i enlighet med bestämmelsen i artikel 35.10 om konsekvensbedömning som 

redan genomförts av lagstiftaren.   

Förvaltningen vill dock lyfta vikten av att vid en eventuell tillämpning framöver bör den 

personuppgiftsansvarige ta ställning till om den konsekvensbedömning som gjorts i 

kapitel 12.3 och 13.3 uppfyller kraven för den specifika verksamheten särskilt med 

beaktande av de tekniska förutsättningar som är tänkta att användas.  

Kapitel 13 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan hälso- och 

sjukvård och socialtjänst  

Kapitlet beskriver behovet av elektronisk åtkomst till personuppgifter mellan hälso- och 

sjukvården och verksamheter inom socialtjänsten som avser äldre och personer med 

funktionsnedsättningar. Kapitlet berör frågan om vilka generella integritetsrisker ett 

system med elektronisk tillgång i form av direktåtkomst kan antas innebära samt vilka 

konkreta risker det medför i hälso- och sjukvården och verksamheter inom socialtjänsten 

som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar.  

13.1 Inledning  
Utredningen föreslår ett system för omsorgsdokumentation som innebär att 

omsorgsgivare inom socialtjänstens verksamhet för äldre och personer med 

funktionsnedsättningar får möjlighet att på frivillig basis föra in omsorgsdokumentation i 

ett elektroniskt system som andra omsorgsgivare har tillgång till genom direktåtkomst 

eller annat elektroniskt utlämnande.  

Förvaltningen anser att det behövs en kostnadsanalys även om systemet ska vara frivilligt 

att införa. Det krävs ett mycket omfattande arbete i nuvarande verksamheter, vilket kräver 

stora resurser, för att fungera i linje med nuvarande förslag. Att införa ett sådant system 

kommer att innebära stora kostnader inom bland annat IT och kompetensutveckling. 

Förvaltningen menar att detta behöver förtydligas för att säkerställa lag, ordning och 

personlig integritet. Förvaltningen menar också att ett förslag på kostnadsansvar mellan 

parterna vore önskvärt.  

13.2 Behovet av informationsutbyte  
➢ Utredningens bedömning: Det finns ett tydligt behov hos verksamheter inom 

socialtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättningar och hälso- och 

sjukvården att ta del av varandras dokumentation på ett enkelt och säkert sätt.  
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Förvaltningen instämmer med utredningens bedömning om att det finns ett tydligt behov 

hos verksamheter inom socialtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättningar 

och hälso- och sjukvården att ta del av varandras dokumentation på ett enkelt och säkert 

sätt.  En sammanhållen vård och omsorgsdokumentation ger bättre förutsättningar för en 

god och säker vård och omsorg för de personer som är i behov av insatser från både 

hälso- och sjukvård samt omsorgen. Beslutsunderlaget för bedömningar av 

vårdåtgärder eller omsorgsinsatser förbättras genom att en helhetsbild lättare 

framkommer och risken att vård- och omsorgskedjan bryts minskar.  

Risken för missförstånd kommer att minska då muntlig överrapportering inte längre 

behövs och att omvårdnadspersonal, legal företrädare och/eller anhörig inte behöver vara 

”budbärare” mellan vård och omsorg. Idag finns stora risker för brister i 

informationsöverföring då det inte finns en samlad dokumentation vilket medför risk för 

både vårdskada och missförhållande.  

Förvaltningen menar att fördelarna med direktåtkomst väger tyngre än riskerna. Samtidigt 

kan förvaltningen konstatera att de övervägande fördelarna med informationsutbyte finns 

hos vård och- omsorgsgivare och de största riskerna finns hos omsorgsmottagarna.  

13.3 En avvägning mellan behov och integritetsrisker  
➢ Utredningens bedömning: Det är möjligt att tillåta tillgång 

genom direktåtkomst eller annat elektronisk utlämnande till 

personuppgifter mellan verksamheter inom socialtjänsten som avser äldre eller 

personer med funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården om det samtidigt 

införs vissa integritetsstärkande bestämmelser.  

➢ Utredningens förslag: Det ska var möjligt att frivilligt inrätta ett system, kallat 

sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som ger verksamheter inom 

socialtjänsten som avser äldre eller personer med funktionsnedsättningar och 

hälso- och sjukvården möjlighet att få tillgång till varandras vård- och 

omsorgsdokumentation genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. 

Det införs ett antal integritetsstärkande bestämmelser som ska tillämpas av de 

verksamheter som väljer att använda sig av sådan elektronisk tillgång. 

Förutsättningarna för sådan elektronisk tillgång regleras i lag.  

Förvaltningen menar att införandet av ett system för sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation kräver utveckling av befintliga IT-system alternativt utveckling 

av ett helt nytt användarvänligt IT-stöd. Detta arbete behöver ske i samarbete 

mellan socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och regionens öppen- och 

slutenvård. Dagens dubbeldokumentation kommer att förhindras om det blir möjligt 

med direktåtkomst till varandras dokumentation. Den samverkan som krävs över 

organisatoriska gränser kommer att underlättas då målgruppen ofta har behov av insatser 

både från socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

Förvaltningen vill lyfta erfarenheter av att arbetet har påverkats kraftigt då ärendesystem 

har legat nere eller underhållits. Förvaltningen ser risker med att samla information från 

flera verksamheter på ett och samma ställe och därmed också behovet av att säkerställa 

driftsäkerheten i gemensamma IT-system. 

Förvaltningen vill betona vikten av att det i sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentationen ska framgå vad som är att betrakta som en vårdinsats 

respektive omsorgsinsats. Kravet är att det ska gå att följa både vård och 
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omsorgsförloppet. Det är nödvändigt och viktigt att alla använder sig av ett gemensamt 

nationellt språk för dokumentation, det vill säga dokumentation enligt ICF.  

För att säkerställa att två skilda områden, omsorg och sjukvård, använder ett gemensamt 

språk, dokumentationssätt och samsyn i hur olika bedömningar ska utföras kräver 

omfattande analys av organisation, utbildning och samverkan över gränserna.  

Förvaltningen ser också att frivilligheten och därigenom brist på finansiellt stöd i 

praktiken innebär en risk för att samverkan kring frågan och även införandet skjuts på 

framtiden. Förslag på hur denna samverkan ska gå till, kostnadsanalys inklusive 

kostnadsfördelning av densamma vore därför önskvärt.  

3.3.1 Integritetsrisker  

Utredningen redogör för att direktåtkomst innebär att en allmän handling hos en 

myndighet också utgör en allmän handling hos den myndighet som har tillgång till 

handlingen genom ett system med direktåtkomst. En begäran om utlämnande kan 

därmed göras hos alla de anslutna myndigheterna. Den myndighet som får en framställan 

om utlämnande av allmän handling måste ta del av handlingen för att kunna göra en 

sekretessprövning. Detta förhållande skulle därför kunna innebära en oförutsebar 

spridning av uppgifterna utanför den myndighet som samlat in dem från patienten eller 

omsorgsmottagaren.  

Förvaltningen menar att det inte är rimligt att den myndighet som fått in begäran ska 

hantera sekretessprövningen om den själv inte upprättat handlingen. Det kan innebära att 

en inkommen begäran behöver vidarebefordras till den myndighet som upprättat 

handlingen och som får hantera utlämnandet och att detta meddelas den som gjort 

begäran. Detta förfarande behöver i så fall lagstöd.   

Behörighetstilldelningen får betydelse då inte all vård och omsorgspersonal ska ha 

tillgång till all den information som enligt lagstiftning krävs för en säker vård och 

omsorg. Behörighetstilldelning behöver utformas på olika sätt mellan och inom vården 

liksom mot verksamheter inom socialtjänsten. Av utredningen framgår inte vem som 

ansvarar för denna tilldelning av behörigheter inom vårdens olika delar liksom inom 

socialtjänsten. Rimligen måste detta ligga på varje enskild vårdgivare respektive 

omsorgsgivare.  

Förvaltningen ser en risk att det kommer att finnas personer som arbetar i systemet som 

inte har tillräcklig kunskap om sekretesslagstiftningen och att det därför alltid finns en 

stor risk att uppgifter hamnar i fel händer och kan missbrukas. Förvaltningen vill lyfta att 

det många gånger handlar om mycket integritetskänslig information inom förvaltningen 

för funktionsstöd.  

Utredningen menar att de sätt som finns att förhindra att personer som inte har rätt till det 

tar del av uppgifter är att begränsa tillgången på uppgifter och kontrollera åtkomsten, 

exempelvis genom loggning och tekniska åtgärder. Regelbunden loggning av 

behörigheter, åtkomst samt vem som varit inne i den enskildes journal liksom om en 

vårdrelation föreligger tillhör loggningen. Förvaltningen vill betona att detta 

arbete behöver ske nära verksamheten.  

Erfarenheter från tidigare system finns där IT-systemet inte fullt ut har kunnat integreras i 

ordinarie verksamhet utan har medfört att verksamheten snarare har behövt organisera sig 
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efter systemet. En konsekvens skulle kunna bli att endast särskilda personer i 

verksamheten får lov att dokumentera i systemet för att säkerställa att rätt saker 

dokumenteras, vilket inte blir ett effektivt arbetssätt i det dagliga arbetet. 

Förvaltningen har i detta avsnitt belyst behovet av kompetensutveckling inom flera olika 

områden såsom sekretess och höga krav på ändamålsenlig 

dokumentation. Förvaltningen anser att det krävs förtydliganden om vilken 

kompetensutveckling som behövs vid ett införande av delade informationssystem – och 

på vilket sätt - samt att dessa krav ska vara en förutsättning för behörighet till 

gemensamma informationssystem.  

13.3.5 Konsekvensbedömning avseende dataskydd  

Utredningen anser att inte heller vårdgivare i regel behöver göra någon 

konsekvensbedömning avseende dataskydd innan de inför sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation enligt den föreslagna lagen.  

Förvaltningen vill även här lyfta vikten av att vid en eventuell tillämpning framöver bör 

den personuppgiftsansvarige ta ställning till om den konsekvensbedömning som gjorts i 

kapitel 12.3 och 13.3 uppfyller kraven för den specifika verksamheten särskilt med 

beaktande av de tekniska förutsättningar som är tänkta att användas.  

Kapitel 14 Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser 

och omsorgsgivare  

Utredningen har gjort en översyn av möjligheterna att samla in personuppgifter från 

andra vårdinstanser och omsorgsgivare i samband med åtgärder som görs för att förbättra 

och utveckla kvaliteten i vård- och omsorg. Utredningen poängterar att tanken inte är att 

kvalitetsuppföljning ska användas för att följa upp insatser för en viss patient eller 

omsorgsmottagare, utan det ska vara fråga om en mer generell uppföljning 

på verksamhetsnivå. För att göra detta, behöver man dock utgå från uppgifter om 

patienter och omsorgsmottagare som hämtats från vården och 

omsorgen. Utredningen framhåller att den nya lagen är tillämplig just när personuppgifter 

från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare behandlas.  

14.5 Behov av personuppgifter från andra vårdinstanser och omsorgsgivare för 
kvalitetsuppföljning  

➢ Utredningens bedömning: Det finns ett klart behov av kvalitetsuppföljning med 

personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. Privata 

vårdinstanser och omsorgsgivare har inte ett lika uttalat behov som offentliga 

vårdinstanser och omsorgsmottagare av att inhämta personuppgifter från andra 

vårdinstanser eller omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning.  

Förvaltningen instämmer i utredningens bedömning och ser förenklade och ökade 

möjligheter att genomföra kvalitetsuppföljning av de insatser och vård- och 

omsorgsinsatser som nämnden ansvarar för oavsett utförare.  

14.6 En avvägning mellan behov och integritetsrisker  
➢ Utredningens bedömning: Behoven och vinsterna med 

kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser eller 

omsorgsgivare överväger integritetsriskerna. Detta förutsätter dock att vissa 

integritetsstärkande bestämmelser införs. Regleringen av kvalitetsuppföljning 

med personuppgifter från andra vårdinstanser och omsorgsgivare bör finnas i 
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lag. En särskild konsekvensbedömning avseende dataskydd behöver göras inför i 

princip varje kvalitetsuppföljning.  

➢ Utredningens förslag: Det införs bestämmelser som tillåter 

kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser 

eller omsorgsmottagare. Förutsättningarna för sådan kvalitetsuppföljning regleras 

i lag.  

Avseende kapitel 14.6 håller förvaltningen med utredningens ställningstagande om att 

kapitlet inte utgör en sådan konsekvensbedömning som avses i artikel 35.10 och därmed 

också att huvudregeln är att den personuppgiftsansvarige sannolikt kommer behöva 

genomföra en konsekvensbedömning inför i princip varje kvalitetsuppföljning.  

Kapitel 16 Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation  

16.5 Patientens och omsorgsmottarens inflytande vid sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation  
16.5.6 Patienter eller omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta 

ställning 

➢ Utredningens förslag: En vård- eller omsorgsgivare får göra uppgifter om en 

patient eller omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta 

ställning tillgängliga för de vård- och omsorgsgivare som är anslutna till ett 

system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om patientens eller 

omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt 

som möjligt klarlagts och det inte finns anledning att anta att patienten 

eller omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen.  

Utredningen konstaterar att många av de omsorgsmottagare som kommer att omfattas av 

den föreslagna lagen har svårigheter att ta till sig information och har nedsatt 

beslutsförmåga. Det rör sig till exempel om äldre personer med demenssjukdom eller 

personer med funktionsnedsättningar, till exempel autism eller autismliknande tillstånd.  

Vidare menar utredningen att det kan antas att omsorgsmottagare med nedsatt 

beslutsförmåga tillhör just den grupp som är i störst behov av sådan 

informationsöverföring mellan omsorgsgivarna eftersom det är de som ofta har 

svårigheter att själva förmedla informationen. Att då ha bestämmelser som 

utesluter denna grupp från sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation framstår inte 

som ändamålsenligt. Utredningen bedömer att behovet av en god vård och omsorg i detta 

fall väger tyngre än omsorgsmottagarens behov av skydd för den personliga 

integriteten. I den föreslagna lagen finns därför en särskild reglering om att vård- och 

omsorgsgivare får göra uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare som inte 

endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning tillgängliga för de omsorgsgivare som är 

anslutna till ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation. Det bör dock bara få 

ske om vissa villkor är uppfyllda, med utgångspunkt i patientdatalagen och offentlighets- 

och sekretesslagen.  

Förvaltningen anser att utredningen har resonerat klokt i att denna grupp tillhör de som 

har störst behov av informationsöverföring mellan omsorgsgivare och vårdgivare, men 

som tidigare har konstaterats ser förvaltningen också en risk i att det blir de mest utsattas 

integritet som riskerar att kränkas.  
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16.7 Omsorgsgivares tillgång till andras uppgifter genom sammanhållen vård- 
och omsorgsdokumentation  
16.7.4 Samtycke  

I ett system för sammanhållen omsorgsdokumentation kommer samtycke inte att utgöra 

den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter. Samtycke används i stället här 

som en integritetsstärkande åtgärd. Därför menar utredaren att utrymmet för att bedöma 

omsorgsmottagarens samtycke som frivilligt torde vara större än när samtycket utgör den 

rättsliga grunden för behandlingen. Samtycke bör aldrig utgöra rättslig grund för 

behandling av personuppgifter om det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade 

och den personuppgiftsansvarige.  

Enligt utredningens bedömning befinner sig omsorgsmottagaren inte, typiskt sett, i en 

sådan beroendeställning till myndigheten i detta fall att omsorgsmottagarens samtycke 

inte kan anses frivilligt rent generellt.  

Rent praktiskt framgår av utredningen att något krav på skriftligt samtycke från 

omsorgsmottagaren bör inte ställas i den föreslagna lagen. Det finns därför skäl för de 

samarbetande vård- och omsorgsgivarna att utarbeta goda rutiner för dokumentation av 

samtycke vid inhämtande av uppgifter från ett system med sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation.  

Frågan om att använda sig av samtycke som en integritetsstärkande åtgärd blir högst 

komplex i förvaltningen för funktionsstöds verksamhet. Det ställer mycket höga krav på 

omsorgsmottagarna att själva förstå vilken dokumentation och vilka personuppgifter som 

delas, vad de ska användas till, och vilka integritetsrisker en eventuell felaktig spridning 

av dessa skulle kunna leda till. Det ställer höga krav på medarbetare inom verksamheten 

att kunna förklara detta på ett tydligt och lättillgängligt sätt, ofta med hjälp av alternativ 

och kompletterande kommunikation. Det ställer också krav på legal företrädare att 

säkerställa att omsorgsmottagaren gör ett informerat val eftersom legal företrädare inte 

har rätt att samtycka mot den enskildes vilja. Det ställer också indirekt krav på anhöriga i 

de fall legal företrädare saknas.  

Förvaltningen anser att det krävs flera förtydliganden kring hur samtycke ska hanteras 

rent praktiskt. Det krävs förtydliganden kring hur samtycket ska inhämtas, generellt men 

också specifikt för verksamheter där målgruppen kan ha intellektuell eller psykisk 

funktionsnedsättning eller kognitivt nedsatt förmåga. Hur ett sådant samtycke ska gå till 

och hur det kan tänkas se ut bör tydliggöras. Att samtycket presenteras för 

omsorgsmottagaren på ett sätt som är både lätt att förstå och tydligt i samtyckets hela 

vidd och dess möjlighet att ändra beslut efter hand är ett absolut krav. Processen ska 

präglas av respekt för individernas rätt till delaktighet, självbestämmande och integritet.  

Förvaltningen anser att det också behöver framgå tydligt att de som inte samtycker har 

oförändrad rätt till trygg vård och omsorg och att parterna då måste säkerställa att 

nödvändig informationsöverföring ändå sker.  

16.7.5 Barn och deras vårdnadshavare  

Utredningen har resonerat kring frågan om barn och deras vårdnadshavare. För att 

skydda barnet och för att möta barnkonventionens krav på att barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad bör en 

omsorgsgivares möjlighet att ta del av vårdgivares eller andra omsorgsgivares uppgifter 
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om ett barn genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte vara villkorad av 

vårdnadshavarens samtycke. Utredningens förslag innebär också att om 

omsorgsmottagaren är ett barn som inte självt kan samtycka gäller inte kravet på 

samtycke för att en omsorgsgivare ska få behandla uppgifter som andra omsorgsgivare 

gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.  

När det gäller möjligheten för personal inom socialtjänsten att ta del av 

vårddokumentation menar utredningen att detta behov synes vara något mindre än att ta 

del av andra omsorgsgivares dokumentation. Detta förhållande tillsammans med att det 

kan anses särskilt känsligt att personal inom socialtjänsten tar del av vårddokumentation 

gör att det inte bör finnas något undantag från kravet på omsorgsmottagarens samtycke i 

det fall omsorgsmottagaren är ett barn. I det fall omsorgsmottagaren är ett barn krävs 

alltså barnets samtycke för att en omsorgsgivare ska få behandla vårdgivares uppgifter 

om barnet genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Om barnet inte kan 

samtycka, får omsorgsgivaren inte ta del av vårddokumentationen alls.  

Förvaltningen noterar att utredningen föreslår att vårdgivare får ta del av omsorgsgivarens 

dokumentation utan samtycke när det gäller barn, men inte vice versa.  

Under stycke 16.5.5 framgår ”Att bedöma ett funktionsnedsatt barns mognadsgrad och 

inställning kan till exempel kräva en långvarig kontakt med barnet eller 

specialistkompetens”. Förvaltningen ser en komplexitet i detta och ser ett behov av att 

klargöra vilken funktion som har kompetens att avgöra ett funktionsnedsatt barns 

mognadsgrad och inställning när det gäller att lämna samtycke.  

Kapitel 17 Bestämmelser om kvalitetsuppföljning  

Utredningsuppdraget är begränsat till att se över möjligheterna till en utvidgad 

informationsöverföring för kvalitetsuppföljning. Den föreslagna lagstiftningen innebär 

därför ingen uppgiftsskyldighet utan ger bara en möjlighet att samla in personuppgifter 

som andra vårdinstanser eller omsorgsgivare är beredda att lämna ut (beskrivet under 

avsnitt 17.1.3).  

Förvaltningen delar yttrandet som är bilagt utredningen om vikten av att även privat 

finansierade aktörer lämnar uppgifter till huvudmän för kvalitetsuppföljning.  

17.3 Beslut om kvalitetsuppföljning  
➢ Utredningens förslag: Behandling av personuppgifter för 

kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen får genomföras bara om 

fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen har beslutat om det.  

Förvaltningen delar utredningens förslag enligt ovanstående.   

17.5 Patient- och brukarinflytande  
➢ Utredningens förslag: Personuppgifter får inte behandlas 

för kvalitetsuppföljning om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig det.  

Utredningen menar att en viktig del av skyddet för den personliga integriteten är den 

enskildes möjlighet att själv bestämma över tillgången till och behandlingen av hans eller 

hennes personuppgifter. Utredningen föreslår att kvalitetsuppföljning som innefattar 

användning av personuppgifter från andra vårdinstanser och omsorgsgivare inte ska få 

ske om den enskilde motsätter sig detta (opt-out). Utredningen anser att en sådan 

konstruktion är en väl avvägd åtgärd för att skydda patienternas och brukarnas personliga 
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integritet. Kombinerat med möjligheten att när som helst motsätta sig behandlingen har 

patienten eller omsorgsmottagaren fullt självbestämmande. Detta är enligt utredningens 

bedömning en effektiv integritetsstärkande åtgärd (beskrivet under avsnitt 14.6.3).  

Förvaltningen anser som princip att det är viktigt att den registrerade alltid har möjlighet 

att säga nej till behandling av de egna personuppgifterna. Förvaltningen anser dock att 

frågan behöver utredas ytterligare utifrån vad utredningens förslag kan få för betydelse 

för målgrupperna.  
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