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Yttrande angående – Remiss från Socialdepartementet 
- Delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg 
(SOU 2021:4) 
Yttrandet 
Sverigedemokraterna är överlag positiva till utredningens förslag när det kommer 
till såväl sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som de föreslagna 
möjligheterna att genomföra kvalitetsuppföljning. Det är bra att förslagen 
införlivas i en lag och att bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen 
journalföring och kvalitetsregister överförs till den nya lagen.  

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 

Sverigedemokraterna välkomnar förslagen om att ge verksamheter inom 
socialtjänsten som avser äldre eller personer med funktionsnedsättningar och 
hälso- och sjukvården möjlighet att få tillgång till varandras vård- och 
omsorgsdokumentation. Det ger bättre kontinuitet i vården och omsorgen.  

Möjligheten att dela information sinsemellan, samt att den blir frivillig att nyttja är 
bra. Det kommer bli viktigt att regionen i samverkan med kommunerna verkar för 
att detta genomförs då det är centralt ur ett patient- och säkerhetsperspektiv. 

Vi ser däremot ett problem med att lagförslaget med hänsyn till 
utredningens uppdrag är avgränsat till att enbart omfatta dokumentation 
om socialtjänstinsatser för äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar.  

Var går då gränsen för äldre och vad händer med de personer som inte når upp 
till denna gräns? Sverigedemokraterna ser hellre att förslaget ospecifikt omfattar 
personer med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, men även detta skulle 
kunna bli otillräckligt. Det finns många andra grupper, utan kommunala 
hälsosjukvårdsinsatser men med kommunala sociala insatser, som region och 
kommuner delar ansvar för, exempelvis personer som utsätts för våld i nära 
relationer, barn som placeras utanför det egna hemmet, samt personer i 
missbruk. 

Kvalitetsuppföljning 

Avseende kvalitetsuppföljning bör förslaget om att offentligt finansierade utförare 
ska kunna kan välja om de vill lämna ut uppgifter till huvudmännen för 
kvalitetsuppföljning belysas 

Sverigedemokraterna anser inte att det ska vara frivilligt för offentligt finansierade 
utförare att kunna välja om de vill lämna ut uppgifter till huvudmännen för 
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kvalitetsuppföljning eller inte. Det bör istället införas en författningsenlig 
skyldighet att bidra till kvalitetsuppföljning genom att, efter beslut, lämna ut 
efterfrågad information. Om en kommun eller en region sluter avtal med en privat 
utförare, ska kommunen eller regionen genom avtalet tillförsäkra sig information 
som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

Det ska dock tas i beaktning att vissa privata vårdgivare i dagsläget inte har 
tekniska eller ekonomiska möjligheter att erbjuda sammanhållen journalföring. En 
skyldighet att inrätta de i lagen föreslagna systemen skulle i många fall kunna 
skapa ett oöverkomligt aber för dessa grupper och därmed riskera att slå ut 
småskaligt företagande inom hälso- och sjukvården. 

 

Kvalitetsuppföljningar bör få genomföras oberoende av patientens eller 
omsorgsmottagarens inställning till personuppgiftsbehandlingen 

Resonemanget om att ”eftersom patienter och omsorgsmottagare har rätt att 
motsätta sig själva vården och omsorgen så bör de också ha rätt att motsätta sig 
kvalitetsuppföljning” blir inte hållbart.  

Samhället måste kunna få följa upp de insatser i form av hälso- och sjukvård 
samt social omsorg i offentligfinansierad verksamhet som en patient eller 
omsorgstagare självmant har valt att ta emot av aktörerna, till exempel i en 
vårdkedja eller enligt en samordnad individuell vårdplan (SIP), detta oberoende 
av samtycke eller inte. Uppföljningens syfte är att säkra, och framförallt förbättra, 
kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds finansierad med skattemedel. 
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Remiss från Socialdepartementet - 
Delbetänkandet Informationsöverföring inom 
vård och omsorg (SOU 2021:4)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg 
(SOU 2021:4), i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Socialdepartementet.  

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 29 januari 2021 erhållit Socialdepartementets remiss 
delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4). Yttrandet 
ska Socialdepartementet tillhanda senast den 28 maj 2021.  

Betänkandet 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 och 
omsorgsgivare 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.  

Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet 
informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) och föreslår 
kommunstyrelsen att tillstyrka betänkandets förslag med beaktande av de i 
tjänsteutlåtandet beskrivna synpunkterna bland annat gällande de ekonomiska 
konsekvenser en tillämpning av förslagen innebär, sekretessbrytande bestämmelser och 
samtycke.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avstyrker betänkandets förslag om att 
enskilda ska kunna motsätta sig att personuppgifter används vid kvalitetsuppföljning så 
kallad opt-out samt att det ska vara frivilligt för offentligt finansierade privata utförare att 
lämna uppgifter för kvalitetsuppföljning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Betänkandet föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 
kvalitetsuppföljning.  Lagen är frivillig att tillämpa. Därmed är det upp till varje kommun, 
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region och företag att välja om regelverken ska tillämpas eller inte. Betänkandet har 
därför kommit fram till att förslagen i sig inte medför några ekonomiska konsekvenser. 

Ska betänkandets förslag bli genomförda och bidra till en jämlik vård- och omsorg anser 
stadsledningskontoret att lagen behöver implementeras brett av vårdgivare och 
omsorgsgivare i landet. Detta innebär ökade kostnader. Befintliga IT-system behöver 
anpassa eller bytas ut vilket kräver både personella och ekonomiska resurser. Till detta 
tillkommer kompetensutvecklingsinsatser och praktisk hantering/administration. 

Både äldre samt vård och omsorgsnämnden samt nämnden för funktionsstöd framför i 
sina remissvar att ett tillämpande av förslagen i betänkandet innebär ökade kostnader. Hur 
mycket kan inte bedömas i nuläget.  

Välfärden står inför stora demografiska utmaningar vilket sätter ljuset på att hitta nya 
arbetssätt där digitalisering är en viktig del. Stadsledningskontoret har tagit del av 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rapport ”Vad kommer det att kosta 
socialtjänsten att investera i digitala lösningar? Investeringsområden och kostnadsmodell 
för införande av digitala lösningar inom socialtjänsten mars 2020”.  I rapporten beskrivs 
att det finns stora möjligheter för socialtjänsten att utveckla arbetssätt med hjälp av 
digitalisering. Att följa med i denna utveckling ställer nya eller förändrade krav på alla 
verksamheter. Detta i sin tur ställer krav på olika former av investeringar.                         

Syftet med rapporten är att få en indikation på hur kostnaderna ser ut över tid och vilka 
investeringar som behöver göras. För kommunerna ger det en bild av vilka investeringar 
som är aktuella idag och i framtiden, vilket ger stöd till budgetarbetet. På en nationell 
nivå handlar det om att ge en rikstäckande bild över vilka investeringskostnader det krävs 
för att digitalisera socialtjänsten i Sverige samt vilka områden som kan vara aktuella att 
prioritera och gemensamt satsa på. Den totala beräknade investeringskostnaden för 
digitala lösningar i socialtjänsten (enbart där prisuppgifter finns eller indikation på pris) 
uppgår till ca 14 miljarder inklusive kostnader för verksamhetssystem. I detta inkluderas 
endast driftkostnader (ej utvecklingskostnader eller förvaltningskostnader) beräknade på 
ett år. Utvecklingsprojekt på nationell nivå är endast beräknad på ett år samt att kostnader 
för tillgång till internet utgår från att det finns utbyggd infrastruktur. Beloppet utgår ifrån 
att samtliga kommuner startar från noll, det vill säga inga investeringar har genomförts. 
Den faktiska totala kostnaden för att digitalisera socialtjänsten bedöms vara högre än den 
framräknade beloppet då de identifierade investeringsområden inte är heltäckande samt 
att de nationella satsningar kostar troligtvis mer än det som har angetts.       

Stadsledningskontoret bedömer att den största kostnaden kommer vara i ett 
införandeskede. På sikt kan löpande utökade kostnaderna balanseras upp av att 
direktåtkomst av vård- och omsorgsdokumentation innebär tidseffektivitet. En annan 
ekonomisk vinst som på sikt gynnar både den enskilde och verksamheten är att behovet 
av läkarintyg och intyg från arbetsterapeut i samband med LSS- och biståndsutredningar 
minskar.                                                                                                                                   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att förslagen i någon omfattning påverkar miljön genom 
att pappersanvändningen minskar.  
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Bedömning ur social dimension 
I betänkandet, som berör förslag för äldre och personer med funktionsnedsättning, anges 
att författningsförslagen är könsneutralt utformade och förväntas inte få några 
konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män. Inte heller brottligheten, det 
brottsförebyggande arbetet, sysselsättningen eller möjligheten att nå de 
integrationspolitiska målen bedöms påverkas av förslagen. 

Den demografiska förändringen med en ökande andel äldre i befolkningen i kombination 
med en snabb teknisk utveckling, har lett till en allt högre grad av digitalisering inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det finns i dag tekniska möjligheter att enkelt 
överföra digital information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig.                              

Möjligheten till elektroniska utlämnanden av känsliga personuppgifter medför emellertid 
att det uppstår nya sorters risker för intrång i den personliga integriteten.  
Betänkandets förslag innebär att personuppgifter görs tillgängliga mellan olika enheter 
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det kommer i mycket stor utsträckning att 
röra sig om personuppgifter av integritetskänslig karaktär. Betänkandets lagförslag 
kombineras därför med olika integritetsstärkande åtgärder som de enheter som väljer att 
använda de möjligheter den föreslagna lagen ger, måste följa. 

Stadsledningskontoret instämmer med betänkandets 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. 
Detta förutsetts leda till en säkrare och effektivare vård- och omsorgskedja.  

Betänkandet föreslår att samtycke ska användas som en integritetsstärkande åtgärd. 
Stadsledningskontoret 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. Därtill befinner sig enskilda inte sällan 
i en utsatt och sårbar situation när ställningstagandet ska göras. För enskilda som inte 
endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning föreslår betänkandet särskilda regler, vilka 
är hämtade från patientdatalagens bestämmelser. En vård- eller omsorgsgivare får göra 
uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga 
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. Stadsledningskontoret gör precis 
som betänkandet bedömningen att det i dessa fall är till den enskildes fördel att få sin 
information delad.  

Det innebär att det behöver finnas en hög kompetens i verksamheten att informera om 
vad det innebär med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och hantera 
samtyckesförfrågan så att inte sårbara personer hamnar i en än mer utsatt situation.  

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, såsom exempelvis teckenspråk eller tecken som 
stöd. Stadsledningskontoret bedömer samtidigt att en sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation skulle kunna kompensera för bristande kommunikativ förmåga 
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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 betänkandet kommit 
fram till att barn som kan lämna samtycke ska lämna samtycke själva. Utifrån 
barnperspektivet finns en komplexitet i detta och det finns behov av att klargöra vilken 
funktion som har kompetens att avgöra ett funktionsnedsatt barns mognadsgrad och 
inställning när det gäller att lämna samtycke. Även i konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning framgår av artikel 7 om barn med 
funktionsnedsättning, att konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som 
behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. 

• I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i 
främsta  

• Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, 
och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning 
och ålder. 

 

Samverkan 
Information i CSG 2021-04-15 

Bilagor 
1. Sammanfattning SOU 2021:4 

2. Äldre samt vård och omsorgsnämndens handlingar 2021-03-23 § 94 

3.  Nämnden för funktionsstöds handlingar 2021-04-21 §94   

4.  Göteborgs Stads förslag till yttrande till Socialdepartementet 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har den 29 januari 2021 erhållit Socialdepartementets remiss 
delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4). Yttrandet 
ska Socialdepartementet tillhanda senast den 28 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Utredningen gällande sammanhållen informationsöverföring inom vård och omsorg har 
utifrån direktiven i 2019:37 lämnat ett delbetänkande som innehåller:  
 
• 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. 

 
Delbetänkandet är i aktuell för remissbehandling.  

Ombuds åtkomst till patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning 
behandlas inte i delbetänkandet utan behandlas i slutredovisningen som lämnas senast 
den 31 maj 2021.  

Betänkandets sammanfattning bifogas stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, bilaga 1. 

Ärendets beredning 
Stadsledningskontoret har remitterat betänkandet till äldre samt vård och 
omsorgsnämnden samt till nämnden för funktionsstöd. 

Stadsledningskontoret har deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
remisskonferens.  

Därtill har stadsledningskontoret haft dialog med VästKom för att få en bild av pågående 
digitaliseringsarbete inom Västra Götaland samt haft kontakt med Malmö stad och 
Stockholms stad. 

Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg 
(SOU 2021:4) 
Betänkandet föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 
kvalitetsuppföljning. Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser 
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.  

Nedan redogör stadsledningskontoret för förslagen översiktligt utifrån betänkandets 
kapitelindelning.  

Möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. 
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Kap 12. Sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten för äldre 
och personer med funktionsnedsättningar 
I kapitlet beskrivs behovet av ett snabbt och enkelt utbyte av omsorgsdokumentation 
mellan olika omsorgsgivare inom socialtjänsten. I betänkandet görs en avvägning av de 
integritetsrisker ett system med direktåtkomst inom sådan verksamhet kan innebära.  

Betänkandets bedömning är att det på motsvarande sätt som inom hälso- och sjukvården, 
finns ett behov inom socialtjänstens verksamheter för äldre och personer med 
funktionsnedsättning att enkelt och säkert kunna få elektronisk åtkomst till 
dokumentation om äldre och personer med funktionsnedsättningar, oavsett utförare. 
Betänkandet föreslår därför 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. 

Kap 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.  

Betänkandet har vid en samlad avvägning mellan behoven inom socialtjänsten och risken 
för integritetsintrång kommit fram till att det är möjligt att tillåta direktåtkomst mellan 
verksamheter inom socialtjänsten till dokumentation om insatser för äldre eller personer 
med funktionsnedsättningar om det samtidigt införs vissa integritetsstärkande 
bestämmelser. Förutsättningarna för elektroniskt utlämnande bör författningsregleras i lag 
och regleringen bör utformas med sammanhållen journalföring som förebild. 

Utvidgade möjligheter till informationsöverföring för kvalitetsuppföljning inom vård och 
omsorg 

Kap. 14 Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser och 
omsorgsgivare 
Betänkandet 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. Betänkandet 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. Betänkandet framhåller att den nya lagen är tillämplig just när personuppgifter 
från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare behandlas. 

Av utredningens direktiv följer att fullmäktiges beslut om kvalitetsuppföljning bör avse 
hela eller åtminstone väsentliga delar av huvudmannens hälso- och sjukvårdsverksamhet 
respektive av kommunens verksamhet med omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. 
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En ny lag om sammanhållen vård och 
omsorgsdokumentation  
Kap. 15 En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 
kvalitetsuppföljning.  
Betänkandet föreslår en helt ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om 
sammanhållen journalföring och kvalitetsregister.  

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 lagen ger. 

Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2022. 

Kap 16. Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
Bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska få tillämpas på 
vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen. Bestämmelserna får 
även tillämpas på socialtjänstens dokumentation enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen 

avseende insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Bestämmelserna 
får också tillämpas på dokumentation enligt 21 a § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Med insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar avses insatser som ges 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som dels beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket 
socialtjänstlagen (hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst för att 
underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra) och lämnas till 
äldre och personer med funktionsnedsättningar, dels beskrivs i 5 kap. 5 och 7 §§ 
socialtjänstlagen. Detta inbegriper därmed insatser till livsföring i övrigt som innebär stöd 
i daglig livsföring i form av hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse, boendestöd, 
kontaktperson och särskild boendeform. Även dokumentation av insats i form av 
hemtjänst till äldre enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen, som lämnas utan föregående 
behovsprövning ingår. Slutligen räknas även samtliga insatser enligt LSS som insatser för 
äldre eller personer med funktionsnedsättningar. 

Bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får bara tillämpas 
på socialtjänstens dokumentation om dokumentationen förs för varje enskild person för 
sig. Betänkandet föreslår att de förutsättningar som ska gälla för vård- och 
omsorgsgivares tillgång till personuppgifter genom sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation, ska motsvara de som gäller för vårdgivares tillgång till 
personuppgifter genom sammanhållen journalföring enligt patientdatalagen. Regleringen 
ska därför innehålla ett antal integritetshöjande bestämmelser. 

• Tillgång till personuppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
får bara avse personuppgifter som behandlas för vårddokumentation eller för att 
ansvara för eller utföra insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar 
eller administration eller dokumentation av sådana insatser. 
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• Uppgifter om en enskild får inte göras tillgängliga för andra vård- eller 
omsorgsgivare om den enskilde motsätter sig det. 

 
• Den enskilde måste aktivt ha lämnat sitt samtycke till att en vård- eller omsorgsgivare 

tar del av personuppgifter som en annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga 
innan detta kan ske. 

 
• En omsorgsgivare får bara behandla uppgifter som en annan vård- eller 

omsorgsgivare gjort tillgängliga om uppgifterna rör en enskild som får 
omsorgsgivarens insatser eller är föremål för en utredning om att få sådana insatser, 
uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser för den enskilde eller 
utredning om insatser och den enskilde samtycker till det. 

 
• För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som andra vård- och omsorgsgivare 

gjort tillgängliga ska uppgifterna röra en patient som det finns en aktuell 
patientrelation med,  uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller 
behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, eller för 
att bedöma behovet av eller utföra insatser enligt lagen om koordineringsinsatser för 
sjukskrivna patienter och patienten samtycker till det. 

 
• Särskilda bestämmelser ska gälla om den enskilde inte kan samtycka. En 

omsorgsgivare får ta del av uppgift om vilka andra omsorgsgivare som har gjort 
uppgifter tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om 
omsorgsmottagaren inte endast tillfälligt sakna förmåga att lämna samtycke.  

Omsorgsgivaren får även behandla de uppgifter som andra omsorgsgivare gjort 
tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om 
omsorgsgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för de insatser för äldre 
eller personer med funktionsnedsättningar som är nödvändiga med hänsyn till 
omsorgsmottagarens behov, eller en utredning om sådana insatser, 
omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som 
möjligt klarlagts och det inte finns anledning att anta att omsorgsmottagaren skulle ha 
motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.                                                                                          

• Den enskilde får medges åtkomst till sina personuppgifter och annan dokumentation 
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.  

 
• Det anges uttryckligen i lagen att vård- eller omsorgsgivaren är 

personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som vård- eller 
omsorgsgivaren utför vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I en 
region och en kommun är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten 
utför. Vård- och omsorgsgivare ska ha ansvar för tilldelning av behörighet och 
kontroll av elektronisk åtkomst till personuppgifter. 

 
• En enskild ska ha rätt att på begäran få information om vilken elektronisk åtkomst 

som förekommit till uppgifter om honom eller henne (logglistor). Den enskilde får 
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ges tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till denna 
information. 

Kap. 17 Bestämmelser om kvalitetsuppföljning 

Betänkandet föreslår att behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning får 
genomföras bara om fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen har beslutat 
om det. Av beslutet ska det framgå: 

• för vilka särskilda och berättigade ändamål som personuppgifterna ska behandlas, 
• vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen, 
• de kategorier av personer som behandlingen gäller, 
• de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, 
• från vilka vårdinstanser och omsorgsgivare som personuppgifter kommer att samlas 

in, och 
• den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är 

möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. 

Personuppgifterna ska gallras när perioden enligt första stycket 6 löpt ut. 

Bestämmelser om hur beslutet överklagas finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725). 

Personuppgifter får inte behandlas för kvalitetsuppföljning som beslutats enligt denna lag, 
om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig det. Vidare ska de fastställas i 
fullmäktiges beslut vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig 
för behandlingen av personuppgifterna. 

Sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten inom en kommun 
Uppgiftslämnande mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata hälso- och 
sjukvårdsföretag. 

Kap 19 Sekretess och tystnadsplikt vid sammanhållen vård och 
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning 
Kapitlet innehåller förslag till regleringar gällande sekretess och tystnadsplikt för att 
säkerställa att den enskildes uppgifter hanteras på ett säkert sätt.  

Kap. 20 Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst 
Betänkandet lämnar två alternativa förslag till en ny sekretessbrytande bestämmelse för 
socialtjänsten.  

En bestämmelse med innebörden att socialtjänstsekretessen inte hindrar att uppgifter 
lämnas från en myndighets verksamhet som avser 

1. insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket 
socialtjänstlagen och som lämnas till äldre och personer med funktionsnedsättningar, 

2. insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap. 5 och 7 §§ 
socialtjänstlagen, 

3. insatser enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen och 
4. insatser enligt LSS till en annan sådan verksamhet i samma kommun 
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En bestämmelse med innebörden att socialtjänstsekretessen inte hindrar att uppgifter 
lämnas från en myndighet i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun. 
Detta gäller dock inte om den enskilde motsätter sig utlämnandet. 

Remitterade nämnders remissvar  
Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
Nämnden menar att fördelarna med direktåtkomst väger tyngre än riskerna. Vård- och 
omsorgskedjan stärks, genom att den kommunal hälso- och sjukvården får tillgång både 
till primärvårdens liksom socialtjänstens dokumentation och vice versa vilket kommer att 
innebära en bättre kvalité och ökad tidseffektivitet i verksamheterna.  

En sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär krav på utveckling av ett 
användarvänligt IT-stöd tillsammans med socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 
primärvård och regionvård. Krav kommer här ställas på kompetens i alla led, från viljan 
att tillämpa möjligheten till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, till 
inköp/upphandling, implementering och användandet av IT-stöd för ändamålet. 

Med beaktande av de synpunkter som framkommit i beredningen, är nämndens samlade 
bedömning att förslagen 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.  
Nämnden tillstyrker i sitt yttrande förslag om en ny lag kring sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, med de synpunkter som framgår i 
föreliggande tjänsteutlåtande.   

Nämnden för funktionsstöd 
Nämnden tillstyrker utredningens förslag om en ny lag kring sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, med ett antal synpunkter som 
sammanfattas nedan.    

Nämnden 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. 

Nämnden 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. Nämnden önskar dock ett förtydligande kring hur möjligheten att ta del av 
överskottsinformation ska begränsas.   

Utredningen föreslår att samtycke ska användas som en integritetsstärkande åtgärd.             
Nämnden 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.  

Nämnden anser att det behövs en kostnadsanalys och ett förslag till 
kostnadsfördelning även om systemet är frivilligt att införa. Nämnden konstaterar att ett 
införande av föreslaget system kommer att innebära stora kostnader inom bland annat IT 
och kompetensutveckling.   
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Nämnden 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. 

Nämnden 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. Nämnden 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. Nämnden 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. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet 
informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) och föreslår 
kommunstyrelsen att tillstyrka betänkandets förslag med beaktande nedanstående 
synpunkter. 

Stadsledningskontoret välkomnar de möjligheter betänkandet öppnar för gällande att 
elektroniskt dela vård- och omsorgsinformation mellan vårdgivare och socialtjänst. Dock 
kan det inte bortses från att det finns risker i samband med hanteringen av 
personuppgifter, för att begränsa riskerna krävs väl genomtänkt hantering och kompetens. 
Stadsledningskontoret anser att de möjligheter föreslagen lag ger till att förstärka vård- 
och omsorgkedjan överväger riskerna.  

Stadsledningskontoret anser att en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ger 
förutsättningar till god och säker vård och omsorg samt att anhöriga avlastas som bärare 
av information mellan vård- och omsorgsgivare. Dock vill stadsledningskontoret betona 
vikten av att sådan direktåtkomst inte åsidosätter den enskildes förutsättningar till 
inflytande och delaktighet i samband med utredning, genomförande och uppföljning av 
dennes vård och omsorg.  

Den föreslagna lagen ska vara frivillig att tillämpa och Göteborgs Stad kan därmed välja 
att inte införa sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i enlighet med förslagen i 
delbetänkandet. Eftersom det är frivilligt att använda de möjligheter den nya lagen ger, 
bedömer betänkandet att lagen i sig inte för med sig några ekonomiska konsekvenser.  

Ska betänkandets förslag bli genomförda och bidra till en jämlik vård- och omsorg anser 
stadsledningskontoret att lagen behöver implementeras brett av vårdgivare och 
omsorgsgivare i landet. Att tillämpa de möjligheter den nya lagen öppnar för innebär 
ökade kostnader för kommunen Befintliga IT-system behöver anpassas eller bytas ut 
vilket kräver både personella och ekonomiska resurser. Till detta tillkommer 
kompetensutvecklingsinsatser och praktisk hantering/administration. 
Stadsledningskontoret bedömer att den största kostnaden kommer vara i ett 
införandeskede. På sikt kan löpande utökade kostnader balanseras upp av att 
direktåtkomst av vård och omsorgsdokumentation innebär tidseffektivitet i 
verksamheterna.                                                                                                                                        
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Möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i 
socialtjänst och hälso- och sjukvård  
Stadsledningskontoret delar betänkandets bedömningar om att det finns ett behov hos 
verksamheter: 

- inom socialtjänsten att enkelt och säkert kunna få elektronisk åtkomst till 
dokumentation om äldre och personer med funktionsnedsättningar samt 

- inom socialtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättningar och hälso- och 
sjukvården att ta del av varandras dokumentation på ett enkelt och säkert sätt.  

Stadsledningskontoret är positiva och välkomnar således betänkandets förslag om en ny 
lag som öppnar för möjligheterna att elektroniskt dela vård- och omsorgsinformation 
mellan vårdgivare och socialtjänst.  

Stadsledningskontoret anser att betänkandet har gjort kloka avvägningar i att säkra 
enskildas integritet. Dock kommer det att ställa stora krav och tydliga avgränsningar i den 
praktiska hanteringen gällande exempelvis vilka uppgifter som delas, hantering av 
personer med skyddad identitet, rätt behörighetsnivåer och vem som ansvarar för 
hanteringen. Därtill kommer stora krav att ställas på att det finns kompetens i alla berörda 
led inom organisationen, så att inte den enskildes rättigheter inskränks.  

När det gäller samtycke anser stadsledningskontoret att det krävs förtydliganden 
alternativ nationell vägledning, eftersom det i betänkandet finns ett antal alternativ där 
den enskilde antingen aktivt ska lämna ett samtycke eller där det ska handla om huruvida 
den enskilde motsätter sig.   

Stadsledningskontoret konstaterar att förslagen innebär utmaningar när det gäller 
skyldigheten att informera den enskilde och delar bedömning om att informationen så 
långt som möjligt behöver anpassas till den enskildes förutsättningar för att kunna ha 
möjlighet att ta ställning.  

Konsekvensbedömning avseende dataskydd behandlas i avsnitt 13.3.5. 
Stadsledningskontoret delar äldre samt vård och omsorgsnämndens och nämnden för 
funktionsstöds bedömning vad gäller vikten av att den personuppgiftsansvarige vid en 
eventuell tillämpning framöver noggrant bör 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. Den föreslagna möjligheten till sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation kan bidra till effektiviseringar och har en tydlig brukarnytta men 
regelverket kommer också, ur ett dataskyddsperspektiv, kunna uppfattas som 
svårtillämpat. Det kommer krävas att det finns kompetens i alla led. Bristande kompetens 
hos den som har att tillämpa regelverket riskerar att leda till att den registrerades 
rättigheter inskränks.  

Utvidgade möjligheter till informationsöverföring för kvalitetsuppföljning inom vård 
och omsorg 
Stadsledningskontoret är positiv till betänkandets förslag om att kunna använda 
personuppgifter från flera vårdinsatser och vårdgivare för kvalitetsuppföljning. Förslaget 
ger förutsättningar till en kvalitativ kvalitetsuppföljning på verksamhetsnivå vilket kan ge 
ett värdefullt underlag till verksamhetsutveckling. Behovet uppmärksammas allt mer 
utifrån ökad digitalisering och utvecklingen av den nära vården, vilken påverkar både den 
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kommunala hemsjukvården och socialtjänsten för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. För att få ett användarvänligt underlag är det viktigt att det finns 
en gemensam struktur i såväl dokumentation som terminologi.  

Stadsledningskontoret delar äldre samt vård och omsorgsnämnden och nämnden för 
funktionsstöds bedömning om att beslutsmandatet för användande av möjligheten till 
kvalitetsuppföljning bör placerats hos fullmäktige i såväl kommun som region utifrån att 
det visar på allvarligheten med att använda personuppgifter till ändamålet.  

Det är viktigt att kommunen får ett heltäckande underlag för kvalitetsuppföljningen.    
Under förutsättningar som anges under 17.7 gällande kryptering av uppgifter samt att 
enskildas identitet skyddas så långt det är möjligt avstyrker stadsledningskontoret 
förslaget om att enskilda ska kunna motsätta sig att personuppgifter används vid 
kvalitetsuppföljning så kallad opt-out. Kommuner har ett lagstadgats ansvar att planera 
och följa upp sin verksamhet samt att bedriva kontinuerligt kvalitetsarbete. För att kunna 
göra detta är det av stor vikt att kommunen har ett fullgott underlag för sin 
kvalitetsuppföljning, vilket inte kan garanteras med det förslag som betänkande lämnat. 
Förslaget kring förfarandet om opt-out innebär dessutom ökad administration och krav på 
kontroll för Göteborgs Stads verksamheter.                                                                                       

Stadsledningskontoret avstyrker även betänkandets förslag om att det ska vara frivilligt 
för offentligt finansierade privata utförare att lämna uppgifter för kvalitetsuppföljning. 
Antal privata utförare har ökat över åren vilket utgör en del av behovet av att göra 
sekretessbrytande lagstiftning för att dela information. För att få effekt av föreslagen 
lagstiftning bör de privata omfattas.  

En ny lag om sammanhållen vård och omsorgsdokumentation 
I betänkande föreslås en helt ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
och kvalitetsuppföljning. Stadsledningskontoret ser positivt på att det blir en gemensam 
lag och att inte bestämmelserna införs i parallella lagstiftningar. 

Stadsledningskontoret är positiv till att betänkandet har tydliggjort hur hanteringen ska gå 
till om en person inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga, men vill påtala att det i 
praktiken kommer innebära individuella bedömningar och att det finnas behov av 
ytterligare vägledning inom området. I SOU 2020:14, Framtidens teknik i välfärdens 
tjänst, behandlas också frågan personer som saknar beslutsförmåga. För det fall förslagen 
i dessa båda utredningar blir effektuerade anser stadsledningskontoret att hanteringen 
behöver hållas samman.  

Sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten inom en kommun 
Uppgiftslämnande mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter 
och privata hälso- och sjukvårdsföretag 
Betänkandet lämnar två alternativa förslag till en ny sekretessbrytande bestämmelse för 
socialtjänsten där det ena förslaget, alternativ A, har ett begränsat tillämpningsområde 
och alternativ B är en generell sekretessbrytande bestämmelse.   

Alternativ A innebär att en uppgift ska få lämnas från en myndighets verksamhet som 
avser insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning i en kommun till en annan 
sådan verksamhet i samma kommun utan att socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § 
offentlighet- och sekretesslagen hindrar det. Tillämpningsområdet kommer sammanfalla 
med tillämpningsområdet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. 
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Alternativ B innebär att socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighet- och 
sekretesslagen inte ska hindra att en uppgift lämnas från en myndighet som bedriver 
verksamhet som avses i 1 § i en kommun till en annan sådan myndighet i samma 
kommun, om den enskilde inte motsätter sig ett sådant utlämnande. Betänkandet 
konstaterar att en generell sekretessbrytande bestämmelse av detta slag behöver 
kompletteras med integritetsskyddande åtgärder. Alternativ B kombineras därför med en 
möjlighet för den enskilde att motsätta sig ett utlämnande samt förslag på vissa 
skyddsbestämmelser, till exempel regler om inre sekretess, tilldelning av behörighet och 
kontroll av elektronisk åtkomst.  

Stadsledningskontoret konstaterar att varken nämnden för funktionsstöd eller äldre samt 
vård och omsorgsnämnden har tagit ställning till vilket av alternativen som förordas.  

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att det finns ett behov av att i vissa 
situationer, utan hinder av sekretess, kunna utbyta information mellan myndigheter inom 
socialtjänsten i en kommun. Stadsledningskontoret förordar alternativ A. Som 
betänkandet konstaterar är verksamheter som rör insatser för äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar två verksamhetsområden där ett stort antal personer får olika typer 
av insatser av socialtjänsten och insatserna ofta utförs av olika aktörer. 
Stadsledningskontoret delar betänkandets bedömning att en sekretessbrytande 
bestämmelse på dessa områden kan leda till enklare och bättre informationsutbyte och att 
det finns en tydlig brukarnytta eftersom kommunen ges bättre förutsättningar att ge en 
god omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Eftersom alternativ A har 
ett avgränsat tillämpningsområde innebär detta alternativ minskade integritetsrisker, men 
stadsledningskontoret saknar djupare resonemang och överväganden i delbetänkandet av 
eventuella behov av identitetsskyddande åtgärder i förhållande till alternativ A.  

Stadsledningskontoret ser att det kan finnas vinster i att införa en mer generell 
sekretessbrytande bestämmelse motsvarande alternativ B men anser att ett sådant förslag 
behöver utreds ytterligare med fokus på vad som är till gagn för den enskilde. I en sådan 
utredning skulle med fördel ytterligare belysas hur situationen ska hanteras när det gäller 
personer som inte har förmåga att ta emot informationen eller ta ställning till om man vill 
motsätta sig ett utlämnande av uppgifter.    

 

 

 

 

 

 

 
 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

 
Kort sammanfattning 

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. Den som fått eller får 
sådana insatser eller som fått eller får behovet av sådana insatser bedömda kallas i 
lagen omsorgsmottagare. 
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård- och omsorgsgivare får 
göra dokumentation om patienter och              omsorgsmottagare elektroniskt tillgänglig 
mellan sig, om personen inte motsätter sig det. Olika utförare och den ansvariga 
nämnden inom socialtjänsten kan därmed ta del av varandras dokumentation, liksom 
vårdgivare kan ta del av socialtjänstens dokumentation och vice versa. En förutsättning för 
att någon inom vården eller omsorgen ska få ta del av dokumentation hos någon annan 
är dock enligt huvudregeln att patienten eller omsorgsmottagaren samtycker till det. 
Särskilda regler gäller för de som inte kan samtycka. Patienten eller 
omsorgsmottagaren får ges elektronisk tillgång till sin dokumentation och ska på 
begäran få information om den elektroniska åtkomst som förekommit till 
dokumentationen om honom eller henne. 

 
 

Kvalitetsuppföljning innebär i lagen uppföljning av kvaliteten på hälso- och sjukvård, 
som en region eller kommun ansvarar för, och insatser för äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar, som en region eller kommun ansvarar för, med hjälp av 
personuppgifter från flera vårdinstanser (myndigheter och privata företag som ansvarar 
för eller bedriver hälso- och sjukvård) eller omsorgsgivare. Det är bara fullmäktige i 
den ansvariga regionen eller kommunen som får besluta om kvalitetsuppföljning. I 
beslutet ska ett preciserat ändamål med behandlingen av personuppgifter anges, 
liksom vem som är personuppgiftsansvarig och från vilka personuppgifter kommer att 
samlas in. Även lagringsperioden för personuppgifterna ska anges, och när perioden löpt 
ut ska personuppgifterna gallras. Patienter och omsorgsmottagare har rätt att motsätta sig 
att deras personuppgifter används vid kvalitetsuppföljningen och ska få information om 
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den rätten. Identitetsuppgifter ska så långt det är möjligt vara                   krypterade, och 
bara så få personer som möjligt får ha tillgång till eventuella krypteringsnycklar. 
Brottsuppgifter och andra s.k. känsliga personuppgifter än uppgifter om hälsa får bara 
behandlas med tillstånd av regeringen eller Integritetsskyddsmyndigheten. 
Personuppgifterna får bara behandlas för kvalitetsuppföljningen, dock att den ansvariga 
regionen eller kommunen får använda dem för statistik och föreskriven 
uppgiftsskyldighet får fullgöras. 
Vid både sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning 
gäller vissa integritetsstärkande bestämmelser om tilldelning av behörighet att ta del av 
personuppgifter, loggning och kontroll av loggar. 
Utredningen lämnar vidare två alternativa förslag till en ny                      sekretessbrytande 
bestämmelse för socialtjänsten. Enligt det ena förslaget 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 det andra förslaget 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 slutligen 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. 
Bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022. Eftersom det är 
frivilligt att använda de möjligheter den nya lagen ger, bedöms lagen i sig inte föra 
med sig några ekonomiska            konsekvenser. 
Representanterna i utredningen från Sveriges Kommuner och Regioner, Inera AB och 
E-hälsomyndigheten, som generellt är positiva till utredningens förslag, lämnar ett 
särskilt yttrande på ett par punkter om kvalitetsuppföljning. 

 

Längre sammanfattning 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har under de senaste         decennierna 
genomgått stora strukturförändring. Dessa förändringar har påverkat 
förutsättningarna för att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst. Hit hör ökningen 
av antalet utförare som är verksamma inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, och den 
demografiska förändringen med en ökande andel äldre i befolkningen. Därtill har det 
skett en snabb teknisk utveckling. Den tekniska utvecklingen, och de effektivitetsvinster 
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som den kan medföra, har lett till en allt högre grad av digitalisering i hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. 
Det har kommit signaler från flera håll om att sättet att bedriva vård och omsorg 
kommer att behöva förändras för att regioner och kommuner ska kunna klara sitt 
uppdrag att leverera god och säker vård och omsorg även i framtiden.  Som ett led i detta 
blir det  allt        
viktigare att utforma de juridiska förutsättningarna för att effektivt och säkert överföra 
information mellan verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det finns 
i dag tekniska möjligheter att enkelt överföra digital information på ett sätt som tidigare 
inte varit möjligt. 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. 

 
 

Gemensamt för utredningens uppdrag, som redovisas i detta  delbetänkande, är att de rör frågor 
om behandling av personuppgifter som innebär att personuppgifter görs tillgängliga mellan 
olika enheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det rör sig i princip uteslutande om 
uppgifter om människors hälsa och livssituation, dvs. information av integritetskänslig 
karaktär. 

 

Möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och 

hälso- och sjukvård 

Överföring inom socialtjänsten av dokumentation om insatser för äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar 

Inom hälso- och sjukvården finns möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt utbyta information 
om patienter mellan olika vårdgivare genom bestämmelserna om sammanhållen journalföring i                   
patientdatalagen. Utredningen gör bedömningen att det inom socialtjänsten finns motsvarande 
behov av att få elektronisk åtkomst till dokumentation om insatser för äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar. 
Det finns exempel på verksamheter som i stället för               direktåtkomst använder sig av 
elektroniskt utlämnande som för användaren är identiskt med, eller i vart fall snarlikt 
direktåtkomst, men är uppbyggt som en s.k. fråga-svar-funktion. Utredningens förslag gäller 
därför både direktåtkomst annat elektroniskt utlämnande, vilket medför vissa följdjusteringar i 
patientdatalagen. Direktåtkomsten kombineras med en bestämmelse om absolut sekretess för 
sådan överskottsinformation som görs tillgänglig, på motsvarande sätt som inom 
sammanhållen journalföring. 
Utredningen har vid en samlad avvägning mellan behoven inom socialtjänsten och risken för 
integritetsintrång kommit fram till att det är möjligt att tillåta direktåtkomst mellan 
verksamheter inom socialtjänsten till dokumentation om insatser för äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar om det samtidigt införs vissa             integritetsstärkande bestämmelser. 
Förutsättningarna för elektroniskt utlämnande bör författningsregleras i lag och regleringen bör 
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utformas med sammanhållen journalföring som förebild. 
 
 

Informationsöverföring mellan socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården 

Utredningen gör också bedömningen att det hos verksamheter inom 
socialtjänsten för äldre eller personer med funktionsnedsättningar och 
hälso- och sjukvården finns ett tydligt behov av att ta del av    varandras 
dokumentation på ett enkelt och säkert sätt. Även vid överföring av 
personuppgifter genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande 
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänstens verksamheter för äldre 
och personer med funktionsnedsättningar finns det stora integritetsrisker. 
Utredningen har dock vid en samlad avvägning mellan behov och 
integritetsrisker kommit fram till att 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. 
Förutsättningarna för det elektroniska utlämnandet bör författningsregleras 
i lag. Det framstår som ändamålsenligt att ha regleringen om 
sammanhållen journalföring i patientdatalagen som utgångspunkt vid 
utformningen av en sådan reglering. 

 

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 

Utredningen föreslår därför att det ska bli 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 ska även införas ett antal 
integritetsstärkande bestämmelser som ska tillämpas av de verksamheter 
som väljer att använda sig av sådan elektronisk tillgång. Förutsättningarna 
för sådan elektronisk tillgång ska regleras i lag. 
Utredningen bedömer att i de allra flesta fall behöver inte en      särskild 
konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i 
dataskyddsförordningen göras av de verksamheter som inför 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. 
 
 

Innebörden av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
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Vård- och omsorgsgivare föreslås genom ett eller flera elektroniska system – under 
vissa förutsättningar – kunna ge eller få tillgång genom direktåtkomst eller annat 
elektroniskt utlämnande till     personuppgifter om insatser för äldre eller personer 
med funktionsnedsättningar och personuppgifter i vårddokumentation hos andra 
vård- och omsorgsgivare. Som omsorgsgivare anses myndighet som har ansvar för 
eller utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar (offentlig 
omsorgsgivare) och juridisk person eller enskild näringsidkare som utför sådana 
insatser (privat omsorgsgivare). Vårdgivare har samma innebörd som i 
patientdatalagen. Detta elektroniska system ska benämnas sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation. 
Nödvändiga sekretessbrytande bestämmelser införs för att     uppgifter ska kunna göras 
tillgängliga inom systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Absolut 
sekretess ska gälla för s.k. överskottsinformation vid direktåtkomst. 

 

Tillämpningsområdet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 

Bestämmelserna om sammanhållen vård- och         omsorgsdokumentation ska få tillämpas på 
vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen. Bestämmelserna om får 
även tillämpas på socialtjänstens dokumentation enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen 
avseende insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Bestämmelserna 
får också tillämpas på dokumentation enligt 21 a § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Med insatser för äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar avses insatser som ges enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som dels 
beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (hemtjänst, dagverksamheter eller annan 
liknande social tjänst för att underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med 
andra) och lämnas till äldre och personer med funktionsnedsättningar, dels beskrivs i 5 kap. 5 
och 7 §§ socialtjänstlagen. Detta inbegriper därmed insatser till livsföring i övrigt som 
innebär stöd i daglig livsföring i form av hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse, 
boendestöd, kontaktperson och särskild boendeform. Även dokumentation av insats i 
form av hemtjänst till äldre enligt 4 kap. 2 a §  socialtjänstlagen, som lämnas utan föregående 
behovsprövning ingår. Slutligen räknas även samtliga insatser enligt LSS som insatser för 
äldre eller personer med funktionsnedsättningar. 

Bestämmelserna om sammanhållen vård- och             omsorgsdokumentation får bara tillämpas 
på socialtjänstens dokumentation om dokumentationen förs för varje enskild person för sig. 

 

Förutsättningar för tillgång till personuppgifter genom sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation 

Utredningen föreslår att de förutsättningar som ska gälla för vård- och omsorgsgivares 
tillgång till personuppgifter genom        sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, ska 
motsvara de som gäller för vårdgivares tillgång till personuppgifter genom sammanhållen 
journalföring enligt patientdatalagen. Regleringen ska därför innehålla ett antal 
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integritetshöjande bestämmelser. 

• Tillgång till personuppgifter genom sammanhållen vård- och          omsorgsdokumentation får 
bara avse personuppgifter som behandlas för vårddokumentation eller för att ansvara för eller 
utföra insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller administration eller 
dokumentation av sådana insatser. 

• Uppgifter om en enskild får inte göras tillgängliga för andra vård- eller omsorgsgivare om den 
enskilde motsätter sig det. Innan        uppgifter görs tillgängliga, ska den enskilde informeras 
om vad den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentation innebär och om att den enskilde 
kan motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga på detta sätt. 

• Den enskilde måste aktivt ha lämnat sitt samtycke till att en vård- eller omsorgsgivare tar del av 
personuppgifter som en annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga innan detta kan 
ske. 

• En omsorgsgivare får bara behandla uppgifter som en annan vård- eller omsorgsgivare gjort 
tillgängliga om uppgifterna rör en     enskild som får omsorgsgivarens insatser eller är 
föremål för en utredning om att få sådana insatser, uppgifterna kan antas ha betydelse för 
omsorgsgivarens insatser för den enskilde eller utredning om insatser och den enskilde 
samtycker till det. 
 
 

• För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som andra vård- och omsorgsgivare gjort 
tillgängliga gäller samma förutsättningar som tidigare gällt för sammanhållen journalföring. 
Det får alltså bara ske om uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell 
patientrelation med, uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller 
behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, eller för att 
bedöma     behovet av eller utföra insatser enligt lagen om    koordineringsinsatser för 
sjukskrivna patienter och patienten samtycker till det. 

• Särskilda bestämmelser ska gälla om den enskilde inte kan     samtycka. 

• Den enskilde får medges åtkomst till sina personuppgifter och annan dokumentation 
genom direktåtkomst eller annat      elektroniskt utlämnande. 

• Det anges uttryckligen i lagen att vård- eller omsorgsgivaren är personuppgiftsansvarig för 
den behandling av personuppgifter som vård- eller omsorgsgivaren utför vid sammanhållen 
vård- och omsorgsdokumentation. I en region och en kommun är varje myndighet som 
bedriver hälso- och sjukvård    personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som myndigheten utför. Det framgår också tydligt att 
personuppgiftsansvaret omfattar även sådan behandling av personuppgifter som utförs när 
vård- eller omsorgsgivaren genom direktåtkomst eller annat elektronisk utlämnande i ett 
enskilt fall bereder sig tillgång till personuppgifter hos andra vård- och omsorgsgivare. 

• Vård- och omsorgsgivare ska ha ansvar för tilldelning av    behörighet och kontroll av 
elektronisk åtkomst till personuppgifter. 



7  

• En enskild ska ha rätt att på begäran få information om vilken elektronisk åtkomst som 
förekommit till uppgifter om honom eller henne (logglistor). Den enskilde får ges tillgång, 
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till denna information. 
 

Samma principer som gäller inom sammanhållen journalföring i patientdatalagen för 
bevarande och gallring ska gälla inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. 

 
 

Utvidgade möjligheter till informationsöverföring för 

kvalitetsuppföljning inom vård- och omsorg 

Informationsöverföring för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg 

Utredningen bedömer att det finns ett klart behov av att kunna genomföra 
kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera             vårdinstanser (myndigheter och privata 
företag som ansvarar för eller bedriver hälso- och sjukvård) eller omsorgsgivare. 
Kvalitetsuppföljningen ger regioner och kommuner möjlighet att följa upp all den offentligt 
finansierade vård eller omsorg som de ansvarar för. Privata vårdinstanser och omsorgsgivare 
har däremot inte ett lika uttalat behov av att inhämta personuppgifter från andra 
vårdinstanser eller omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning. 
Behoven och vinsterna med kvalitetsuppföljning med             personuppgifter från flera 
vårdinstanser eller omsorgsgivare överväger integritetsriskerna. Detta förutsätter dock att 
vissa integritetsstärkande bestämmelser införs. 
Utredningen föreslår därför 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. Förutsättningarna för sådan 
kvalitetsuppföljning bör regleras i lag. 
En särskild konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i 
dataskyddsförordningen behöver göras inför i princip varje kvalitetsuppföljning. 

 

Innebörden av kvalitetsuppföljning 

Kvalitetsuppföljning definieras som uppföljning av kvaliteten på hälso- och sjukvård som 
en huvudman (region eller kommun)     ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar som en region eller kommun 
ansvarar för enligt socialtjänstlagen och LSS. Kvalitetsuppföljning omfattar sådana 
åtgärder som på olika sätt syftar till och är ägnade att förbättra eller utveckla vården och 
omsorgen. Tanken är inte att kvalitetsuppföljning ska användas för att följa upp hur vården 
eller omsorgen fallit ut på individnivå, utan kvalitetsuppföljning är något 
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som ska ske på verksamhetsnivå och ta sikte på större skeden och processer. 
Personuppgifter ska utan hinder av patientdatalagen och lagen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten och        anknytande föreskrifter samt hälso- och 
sjukvårds- och socialtjänstsekretess få lämnas ut för att behandlas för sådan 
kvalitetsuppföljning som är tillåten enligt den föreslagna lagen. 

 

Tillämpningsområdet för kvalitetsuppföljning 

Bestämmelserna om kvalitetsuppföljning tillämpas just när     personuppgifter från flera 
vårdinstanser och omsorgsgivare behöver behandlas. Möjligheterna för vård- eller 
omsorgsgivare till kvalitetsuppföljning med uppgifter från bara den egna organisationen 
påverkas inte. 
Kvalitetsuppföljningen får omfatta sådan hälso- och sjukvård respektive sådana 
socialtjänstinsatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar som en region eller 
kommun ansvarar för. En region eller kommun får besluta att följa upp sådan verksamhet 
som den ansvarar för oberoende av vem som utför verksamheten. Kvalitetsuppföljning av 
rent privat hälso- och sjukvård eller      socialtjänst, som inte någon region eller kommun 
ansvarar för, faller därmed utanför lagens tillämpningsområde. 
Den kunskap som genererats inom ramen för            kvalitetsuppföljningen får användas på det 
sätt som regionen eller kommunen finner lämpligt, om uppgifterna helt avidentifierats. 

Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer. 

 

Kvalitetsuppföljning förutsätter ett beslut av fullmäktige 

Behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning får           genomföras bara om 
fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen har beslutat om det. Av fullmäktiges 
beslut ska framgå 

• för vilka särskilda och berättigade ändamål som  personuppgifterna ska behandlas, 

• vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är    personuppgifts-ansvarig för behandlingen, 

• de kategorier av personer som behandlingen gäller, 
 

• de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, 

• från vilka vårdinstanser och omsorgsgivare som personuppgifter kommer 
att samlas in, och 

• den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om 
detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna 
period. Personuppgifterna ska gallras när denna period löpt ut. 
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Beslutet kan överklagas enligt formerna för laglighetsprövning i     kommunallagen. 

 

Förutsättningar för kvalitetsuppföljning 

Kvalitetsuppföljning innebär att stora mängder känsliga         personuppgifter kommer att 
behandlas. Regleringen innehåller därför ett antal integritetsstärkande bestämmelser. 

• Personuppgifter får inte behandlas för kvalitetsuppföljning om den enskilde, efter att ha 
informerats om behandlingen, motsätter sig det (s.k. opt out). Särskilda bestämmelser ska 
gälla om den enskilde inte kan ta ställning. 

• Personuppgifter får som huvudregel bara behandlas för sådan kvalitetsuppföljning som 
beslutats. Personuppgifterna får dock också behandlas för den ansvariga regionens eller 
kommunens framställning av statistik och för att fullgöra viss     uppgiftsskyldighet. 

• Fullmäktige ska i sitt beslut om kvalitetsuppföljning ange vilken vårdinstans eller 
omsorgsgivare som ska vara       personuppgiftsansvarig. 

• Innan personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning ska den som är 
personuppgiftsansvarig se till att patienten eller      omsorgsmottagaren bl.a. får information om 
rätten att när som helst motsätta sig behandlingen. Om det inte är möjligt att lämna 
informationen innan behandlingen av personuppgifterna påbörjas, ska den lämnas så snart som 
möjligt därefter. 
 

• Vid utlämnande av personuppgifter för kvalitetsuppföljning ska uppgifter om patientens 
eller omsorgsmottagarens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet 
skyddas. Vid den senare behandlingen av personuppgifterna för          kvalitetsuppföljning 
ska uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet också, så långt det är möjligt, 
vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet skyddas. 

• Om det finns kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig, får bara så få personer 
som möjligt hos den       personuppgiftsansvarige tilldelas behörighet att ta del av dem. Den 
personuppgiftsansvarige ska se till att åtkomst till de kompletterande uppgifterna och de 
personuppgifter som inte är föremål för kryptering dokumenteras och kan kontrolleras. Den 
personuppgiftsansvarige ska också göra systematiska och återkommande kontroller av om 
någon obehörigen kommer åt uppgifterna. 

 

En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 

kvalitetsuppföljning 

En gemensam lag 

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 
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regleras i en ny gemensam lag, tillsammans med bestämmelser om 
kvalitetsuppföljning och de bestämmelser om kvalitetsregister som i dag finns i 
patientdatalagen, med den mindre justeringen att samordningsnummer jämställs med 
personnummer. Det är frivilligt för vårdgivare och omsorgsgivare att använda de 
utökade möjligheterna till elektronisk överföring av information genom 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning som 
lagen ger. 
De nuvarande bestämmelserna om sammanhållen journalföring i 6 kap. 
patientdatalagen ersätts av bestämmelserna om sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation nästan utan ändring i sak.     Utlämnandet av uppgifter ska 
dock kunna ske både genom direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande. En 
ändring föreslås också beträffande möjligheten att ta del av barns personuppgifter, så 
att det bara är när ett barn inte självt kan samtycka som behandling av           
personuppgifter får ske utan barnets samtycke. 

 

Den nya lagens förhållande till annan reglering 

Den gemensamma lagen kompletterar dataskyddsförordningen, patientdatalagen och lagen 
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till den lagen. Dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i         anslutning 
till den lagen gäller, om inte annat följer av den gemensamma lagen eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av den. 

Sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten inom en 

kommun 

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 i denna del två alternativa förslag: Alternativ A om 
en begränsad sekretessbrytande bestämmelse och alternativ B om en generell 
sekretessbrytande bestämmelse. Utredningen förordar inte något av alternativen framför det 
andra utan har valt att lämna just alternativa förslag. 
Det ena förslaget (alternativ A) innebär att det i offentlighets- och sekretesslagen införs en 
bestämmelse med innebörden att                  socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- 
och sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighets verksamhet som avser 
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar till en annan sådan verksamhet i 
samma kommun. De insatser som avses här är samma som inom sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation. Alternativ A innebär alltså att enbart viss myndighetsverksamhet 
inom socialtjänsten i en kommun omfattas av den sekretessbrytande bestämmelsen. Om 
alternativ A ska kunna införas, behöver även vissa integritetsstärkande bestämmelser enligt 
förslaget om en lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 
kvalitetsuppföljning genomföras. 
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Utredningens alternativ B innebär att det i offentlighets- och sekretesslagen införs en 
generellt sekretessbrytande bestämmelse med innebörden att socialtjänstsekretessen inte 
hindrar att uppgift lämnas från en myndighet som bedriver socialtjänstverksamhet i en 
kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun. Detta gäller dock inte om 
den enskilde motsätter sig ett sådant utlämnande.       Utredningens alternativ B 
innebär en sekretessbrytande bestämmelse som gäller för all myndighetsverksamhet 
inom socialtjänsten i en kommun. För att denna sekretessbrytande bestämmelse ska 
kunna införas är det dock nödvändigt att införa ytterligare integritetsstärkande 
regler som kan motverka riskerna med bestämmelsen. Därför ska ett antal 
bestämmelser införas i SoLPUL som syftar till att stärka  enskildas integritet generellt 
inom socialtjänsten. 

Uppgiftslämnande mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata 

hälso- och sjukvårdsföretag 

Det kan finnas olika skäl till att uppgifter om patienter behöver lämnas ut från en 
hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag. Typiskt sett 
rör det sig om att patienter som har fått hälso- och sjukvård hos en hälso- och 
sjukvårdsmyndighet ska få hälso- och sjukvård hos ett privat hälso- och 
sjukvårdsföretag som myndigheten har anlitat. 
Utredningen anser att övervägande skäl talar för att det bör      införas en 
bestämmelse som bryter hälso- och sjukvårdssekretessen mellan en hälso- och 
sjukvårdsmyndighet och ett privat hälso- och sjukvårdsföretag som myndigheten 
har anlitat. 
Utredningen föreslår att det i offentlighets- och sekretesslagen införs en 
bestämmelse med innebörden att hälso- och          sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 
1 § offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas från en 
myndighet som bedriver verksamhet som avses i det nämnda lagrummet till en 
enskild som bedriver sådan verksamhet och som myndigheten har anlitat. En 
förutsättning är att uppgifterna behövs i den individinriktade verksamhet som 
avses i nämnda lagrum. 
 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Utredningen föreslår att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli 
2022. Det behövs bara ett par övergångsbestämmelser. 

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. Förslagen          kombineras med ett flertal integritetsstärkande åtgärder, som de 
som väljer att använda möjligheterna måste följa, och bedöms därför inte medföra några 
oacceptabla konsekvenser för den personliga integriteten. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Svar på remiss - Betänkandet 
Informationsöverföring inom vård och 
omsorg (SOU 2021:4) 

§ 94, N160-0463/21 

Beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden: 

1. Tillstyrker förvaltningens yttrande över Betänkandet Informationsöverföring 

inom vård och omsorg (SOU 2021:4)  

 

2. Översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande över underremiss 

av Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) till 

stadsledningskontoret.  

 

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-16 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Dag för justering 

2021-04-06 

 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av registrator Catrine Källström 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 
  

Sekreterare 

Anna Kihlén 

 

 

Ordförande 

Elisabet Lann (KD) 

Justerande 

Daniel Bernmar (V) 
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Svar på remiss - Betänkandet 
Informationsöverföring inom vård och 
omsorg (SOU 2021:4), SLK dnr 0391/21   
 
Förslag till beslut 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
 

1. Tillstyrker förvaltningens yttrande över Betänkandet Informationsöverföring 

inom vård och omsorg (SOU 2021:4)  

 

2. Översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande över underremiss 

av Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) till 

stadsledningskontoret.  

 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har vidareremitterat Socialdepartementets remiss Betänkandet 

Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) till Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden för yttrande. Betänkandet syftar till att utreda och lämna förslag som 

rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

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

Betänkandet 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 och 

omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation 

som lagen ger. Används dock dessa utökade möjligheter elektroniskt dela dokumentation, 

måste de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen följas. 

Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för äldre eller 

personer med funktionsnedsättningar. 

Förvaltningen anser att fördelarna med direktåtkomst väger tyngre än riskerna. Vård- och 

omsorgskedjan stärks, genom att den kommunal hälso- och sjukvården får tillgång både 

till primärvårdens liksom socialtjänstens dokumentation och vice versa vilket kommer att 

innebära en bättre kvalité och ökad tidseffektivitet i verksamheterna.  

En sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär krav på utveckling av ett 

användarvänligt IT-stöd tillsammans med socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-02-16 

Diarienummer N160-0463/21 

 

Handläggare: Hans Nordstrand 

hans.nordstrand@aldrevardomsorg.goteborg.se 
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primärvård och regionvård. Krav kommer här ställas på kompetens i alla led, från viljan 

att tillämpa möjligheten till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, till 

inköp/upphandling, implementering och användandet av IT-stöd för ändamålet. 

Med beaktande av de synpunkter som framkommit i beredningen av förvaltningens 

bedömning, är förvaltningens samlade bedömning att förslagen 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 i sitt yttrande beredningens förslag om en ny lag kring 

sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, med de 

synpunkter som framgår i föreliggande tjänsteutlåtande.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De möjligheter som utredningens förslag om sammanhållen vård och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning ger är frivilliga att tillämpa. Den 

kommun som inte vill använda sammanhållen vård och omsorgsdokumentation eller 

besluta om eller lämna uppgifter till en beslutad kvalitetsuppföljning behöver inte göra 

det. Beredningens förslag kommer därför inte i sig medföra några obligatoriska 

kostnader. 

De fördelar som betänkandets förslags syftar till, ställer krav på att respektive 

organisations digitala verksamhetssystem stödjer den informationsdelning som den nya 

lagen öppnar upp för. I praktiken innebär detta att berörda verksamhetssystem behöver 

utvecklas eller ersättas. Om valet görs att använda sig av möjligheten till sammanhållen 

vård- och omsorgsdokumentation respektive kvalitetsuppföljning, skulle detta val 

däremot innebära påverkan i ekonomiskt hänseende som inte är lätt att beräkna. 

Ett införande skulle kräva utveckling av IT-stöd tillsammans med socialtjänst, kommunal 

hälso- och sjukvård, primärvård och regionvård, implementering och kompetenshöjande 

insatser i användandet av IT-stöd, dokumentation enligt ICF mm.    

    

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

Bedömning ur social dimension 
Den demografiska förändringen med en ökande andel äldre i befolkningen i kombination 

med en snabb teknisk utveckling, har lett till en allt högre grad av digitalisering inom 

hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det finns i dag tekniska möjligheter att enkelt 

överföra digital information på ett sätt som tidigare inte varit möjlig.  

Möjligheten till elektroniska utlämnanden av känsliga personuppgifter medför emellertid 

till att det uppstår nya sorters risker för intrång i den personliga integriteten.  

 

Behandling av personuppgifter innebär att personuppgifter görs tillgängliga mellan olika 

enheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Personuppgifterna rör sig i princip 

alltid om uppgifter om människors hälsa och livssituation, det vill säga information av 

integritetskänslig karaktär. Beredningens lagförslag kombineras med integritetsstärkande 
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åtgärder, som de enheter som väljer att använda möjligheterna enligt föreslagen lag måste 

följa.  

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 enskilda.  

Förvaltningen ser förenklade och ökade möjligheter att genomföra 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 av kommunens verksamheter genom att dessa kan ta del av varandras 

dokumentation. 

 

Samverkan 
Information till FSG 17 mars 2021 

 

Bilagor 
1. Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) 

(klicka på länken för att komma till betänkandet) 

2. Uttalande från förvaltningens dataskyddsombud 

 

Beslutet skickas till 
Stadsledningskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/48edb7/contentassets/9763eb764e1e4b6ca3b4048b6dc21461/sou-2021_4-informationsoverforing-inom-vard-och-omsorg.pdf


 

 

Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsförvaltning, tjänsteutlåtande 4 (8) 

Ärendet  
Stadsledningskontoret har vidareremitterat Socialdepartementets remiss Betänkandet 

Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) till Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnden för yttrande. Betänkandet syftar till att utreda och lämna förslag som 

rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.  

Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-04-22 och hela ärendet ska 

vara Socialdepartementet tillhanda 2021-05-28.   

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förvaltningens yttrande 

enligt föreliggande tjänsteutlåtande.  

 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg överlämnade i januari 

2021 delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4), 

delbetänkandet utreder och lämnar förslag som rör personuppgiftshantering inom och 

mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.   

Stadsledningskontoret har gett Äldre samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att vara 

remissinstans till Stadsledningskontorets förslag på svar till Kommunstyrelsen. 

Betänkandet 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 och 

omsorgsgivare att använda de utökade möjligheter att elektroniskt dela dokumentation 

som lagen ger. Används dock dessa utökade möjligheter elektroniskt dela dokumentation, 

måste de integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen följas. 

Förvaltningen har i beredningsarbetet fokuserat på kapitel 12 till 15, då dessa avhandlar 

kärnan i förslaget. Kapitlen beskriver bakgrund, avvägningar och förslag för en 

sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänst för äldre och personer med 

funktionsnedsättningar samt sammanhållen vård och omsorgsdokumentation mellan 

hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Förvaltningens synpunkter redovisas nedan utifrån betänkandets kapitelindelning. 

12 Sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten för äldre och personer 

med funktionsnedsättningar 

Betänkandets avsnitt beskriver behovet av ett snabbt och enkelt utbyte av 

omsorgsdokumentation mellan olika omsorgsgivare inom socialtjänsten. Betänkandet tar 

även upp avvägningen de integritetsrisker ett system med direktåtkomst inom sådan 

verksamhet kan innebära.  

 

Betänkandets bedömning är att det på motsvarande sätt som inom hälso- och 

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

kunna få elektronisk åtkomst till dokumentation om äldre och personer med 

funktionsnedsättningar, oavsett utförare. Betänkandet föreslår därför bestämmelser som 

ger verksamheter inom socialtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättningar 
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möjlighet att få tillgång till varandras dokumentation genom direktåtkomst eller annat 

elektroniskt utlämnande. 

 

Förvaltningen instämmer i stort med betänkandets slutsats i att behovet av direkt åtkomst 

väger tyngre än riskerna, då risken att vård- och omsorgskedjan bryts minskar. 

Förvaltningen delar betänkandets bedömning av informationsöverföring mellan vård-och 

omsorgsgivare, och ser idag istället att anhöriga ofta får ta ett stort ansvar för att förmedla 

information mellan den personal som brukaren möter i olika verksamheter. Förvaltningen 

ser risker för kvalitet i detta förfarande och bedömer informationsöverföringen som 

osäker och ej ändamålsenlig per definition. Anhöriga förstår och förmedlar informationen 

utifrån brukarens och det egna perspektivet och har inte alltid det helhetsperspektiv och 

den kompetens som krävs för att förmedla information till personal inom de olika 

verksamheterna på ett adekvat sätt. Informationen riskerar då tolkas på vägen mellan de 

olika omsorgsgivarna/informationsmottagarna. I dessa situationer, anser förvaltningen, 

torde det vara säkrare och mer ändamålsenligt att personal från de olika verksamheterna 

kan ta del av en sammanhållen dokumentation. Förvaltningen ser även effektivitetsvinster 

då nuvarande behov av dubbeldokumentation upphör vid direkt åtkomst till varandras 

dokumentation.  

Förvaltningen anser att det av en sammanhållen dokumentation ska framgå vad som är att 

betrakta som vårdinsats respektive omsorgsinsats då lagstiftningen ställer krav på 

sammanhållen dokumentation inom respektive lagstiftning. Förvaltningen ser också 

behov av en struktur och ett gemensamt standardiserat språk, likt exempelvis ICF 

(Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa), för att 

minimera risken för missförstånd och egna tolkningar. 

 

Förvaltningen har erfarenhet av problematiken som en sekretessmässigt uppdelad 

organisation innebär i form av hinder att dela information över nämndgränser i ärenden 

som är gemensamma. Förvaltningen är också 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 enskilda.  

Förvaltningen önskar understryka att 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. Behörighetstilldelningen behöver här utformas på 

olika sätt mellan och inom vården liksom mot verksamheter inom socialtjänsten, denna 

tilldelning inom vårdens olika delar liksom inom socialtjänsten borde rimligen ligga på 

varje enskild vård- respektive omsorgsgivare. 

Förvaltningen ser även en risk för felaktiga utlämningar då elektroniska handlingar kan 

lämnas ut av samtliga som fått tillgång till handlingarna. För att lämna ut handlingen ska 

en menprövning först göras, vilket då kan innebära att den myndighet som lämnar ut tar 

del av mer information än myndigheten annars skulle ha tillgång till. Verksamheterna kan 

även ha olika uppfattning om vad som utgör en integritetskränkning och vilka 

förhållanden som medför risker för intrång i den personliga integriteten.  

En god och säker vård och omsorg med sammanhållen digital vård och 

omsorgsdokumentation förutsätter en god IT-kompetens bland all omvårdnadspersonal, 

kompetens som idag inte finns bland all omvårdnadspersonal. En god IT-kompetens 
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minimerar även risken för papperskopior av exempelvis journalhandlingar eller 

signeringslistor vars informationen inte uppdateras när den blir inaktuell. 

 

13 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst 

Avsnittet behandlar behovet av direktåtkomst mellan de verksamheter som 

omfattas av systemet för omsorgsdokumentation och hälso- och 

sjukvården med bibehållen integritet och säkerhet 

För den kommunala hälso- och sjukvårdens del, innebär en sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation att få tillgång till såväl primärvårdens som socialtjänstens 

dokumentation, och förvaltningen ser möjligheter för en mer effektiv och kvalitativ vård 

och omsorg som ges av kommunens verksamheter. 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd behandlas i avsnitt 13.3.5 här anförs att 

riskanalys inte behövs om vård-/omsorgsgivare följer föreslagen lagstiftning och som 

redan finns i Dataskyddsförordningen. Förvaltningen menar är här att detta utgör en 

diskrepans i förhållande till de tidigare slutsatser som dragits vid granskningar av 

Integritetsskyddsmyndigheten kring risk- och konsekvensanalys utifrån 

Dataskyddsförordningen. Tidigare granskningar av flera vårdgivare har renderat 

anmärkning då de inte har ansetts gjort eller inte har gjort tillräckliga 

konsekvensbedömningar avseende dataskydd.    

Rörande konsekvensbedömning avseende dataskydd menas att en risk- och 

konsekvensanalys även krävs för den struktur som vårdgivaren bygger upp i systemet 

(tillgänglighet).  Tidigare granskningar av Integritetsskyddsmyndigheten anser att 

vårdgivare gör fel då de har gett alla medarbetare inom samma vårdgivare tillgång till 

information om alla patienter. Att i efterhand kontrollera att medarbetare endast går in på 

de patienter som de har rätt till via loggranskning har då ej ansetts vara en tillräcklig 

åtgärd.  

Förvaltningens dataskyddsombud anför här vikten av att vid en eventuell tillämpning 

framöver bör den personuppgiftsansvarige noggrant 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. 

Betänkandets avsnitt 13.3.3 och s 278 skriver att systemet ska ha spärrar och begränsa 

tillgången till delar i systemet, förvaltningen menar att detta bör förtydligas så det tydligt 

framgår att enbart loggranskning/efterkontroll ej är en tillräcklig åtgärd. 

De fördelar som betänkandets förslags syftar till, ställer krav på att respektive 

organisations digitala verksamhetssystem stödjer den informationsdelning som den nya 

lagen öppnar upp för. I praktiken innebär detta att berörda verksamhetssystem behöver 

utvecklas eller ersättas. 
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14 Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser och 

omsorgsgivare 

Betänkandets avsnitt beskriver vikten av en gemensam uppföljning av vården och 

omsorgen för att kunna anpassa samhället till en åldrande befolkning med åtföljande 

behov av ett förebyggande hälsoarbete, särskilt när det gäller äldre. 

Vidare anförs i betänkandet att den ökade digitaliseringen leder till att vård i hemmet ökar 

allt mer och att den utförs av flera vårdgivare. Detta leder till behov av att analysera 

uppgifter både över den vård som ges i hemmet via kommunal hälso- och sjukvård och 

vård som bedrivs på sjukhus, förvaltningen delar betänkandets bedömning av behovet av 

kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. 

Betänkandet tar också upp att den beslutande kommunala nämnden behöver ta del av 

utförarnas dokumentation om genomförda insatser för att kunna följa upp att de beslutade 

insatserna utförs och hur resultatet av dessa blir. 

De möjligheter som utredningens förslag om kvalitetsuppföljning ger är frivilliga att 

tillämpa. Förvaltningen ser förenklade och ökade möjligheter att genomföra 

kvalitetsuppföljning av de insatser och vård- och omsorgsinsatser som nämnden ansvarar 

för oavsett utförare. 

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). 

Förvaltningen ser att förfarandena kring möjligheten till ”opt out” riskerar generera en 

ökad administration och krav på kontroll. 

15 En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och 

kvalitetsuppföljning 

Betänkandets avsnitt föreslår en helt ny lag om sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Lagen ska vara ett komplement till 

såväl dataskyddsförordningen som de nationella registerlagstiftningarna Patientdatalagen 

och SoL-PUL.  

Förvaltningens dataskyddsombud anför att detta är ett område som redan innan förslaget 

styrs av ett komplext regelverk. De utökade möjligheterna till sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation påför ett ytterligare lager, som i lika stor mån som det bidrar till 

effektiviseringar, riskerar att bli svårtillämpat. Vidare menar dataskyddsombud att det 

kommer ställas en rad krav på verksamheterna i form av exempelvis kompetens i alla led, 

vilja att tillämpa möjligheten till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, 

inköp/upphandling, implementering och användande av IT-stöd för ändamålet. Skulle 

kompetensen brista i något av leden riskerar den registrerades rättigheter att inskränkas. 

Avslutningsvis menar här dataskyddsombudet att det är klokt att beslutsmandatet för 

användande av möjligheten till kvalitetsuppföljning placerats hos fullmäktige i såväl 

kommun som region. 
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Förvaltningens bedömning 
I beredningen av förvaltningens bedömning har synpunkter om utredningens förslag 

inhämtats från representanter för förvaltningens Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), förvaltningens 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 beredningens förslag om en ny lag kring sammanhållen vård- 

och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, med de synpunkter som framgår i 

föreliggande tjänsteutlåtande.     

 

 

 

Björn Ek Wahlqvist 

Avdelningschef Kvalitet  

och Utveckling 

 

Babbs Edberg 

Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

Remiss från stadsledningskontoret gällande 
betänkandet Informationsöverföring inom 
vård och omsorg (Socialdepartementet) 

§ 94, N161-0523/21 
En remiss har inkommit från stadsledningskontoret om betänkande från Social-

departementet, som gäller personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. Svaret ska vara stadsledningskontoret till handa senast den 22 april 

2021. Nämnden tillstyrker utredningens förslag om ny lag kring sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, med synpunkter på bland annat över-

skottsinformation, samtycke och kompetensutveckling. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker betänkandet Informationsöverföring inom 

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

förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Förvaltningen har den 29 mars 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker betänkandet Informationsöverföring 

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

förvaltningens tjänsteutlåtande, översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till stadsledningskontoret och förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka remissen 

om informationsöverföring inom vård och omsorg.  

Justering 
Den 21 april 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

 

Nämnden för funktionsstöd 

 
  



Utdrag ur protokoll (nr 5) 

Sammanträdesdatum: 2021-04-21 

 

 

Nämnden för funktionsstöd 
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Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 

Åsa Hartzell (M) 

 

Justerande 

Åsa Nilsen (FI) 
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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 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Kvalitet och utveckling 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-29 

Diarienummer N161-0523/21 

 

Handläggare 

Lovisa Wennerström 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: 

lovisa.wennerstrom@funktionsstod.goteborg.se 



 

 

Göteborgs Stad [Funktionsstöd], tjänsteutlåtande 2 (15) 

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 
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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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Bilaga 4 
 
Till Socialdepartementet 
s.remissvar@regeringskansliet.se och henrik.moberg@regeringskansliet.se 

 

Remissyttrande – Hållbar socialtjänst – Ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47). (Socialdepartementets diarienummer 
S2021/00850) 
 

Göteborgs Stad ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet 
informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) och tillstyrker betänkandets 
förslag med beaktande nedanstående synpunkter. 

Göteborgs Stad välkomnar de möjligheter betänkandet öppnar för gällande att 
elektroniskt dela vård- och omsorgsinformation mellan vårdgivare och socialtjänst. Dock 
kan inte bortses från att det finns risker i samband med hanteringen av personuppgifter. 
För att begränsa riskerna krävs väl genomtänkt hantering och kompetens. Göteborgs Stad 
anser att de möjligheter föreslagen lag ger till att förstärka vård- och omsorgkedjan 
överväger riskerna.  

Göteborgs Stad anser att en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ger 
förutsättningar till god och säker vård och omsorg samt att anhöriga avlastas som bärare 
av information mellan vård- och omsorgsgivare. Dock vill Göteborgs Stad betona vikten 
av att sådan direktåtkomst inte åsidosätter den enskildes förutsättningar till inflytande och 
delaktighet i samband med utredning, genomförande och uppföljning av dennes vård och 
omsorg.  

Den föreslagna lagen ska vara frivillig att tillämpa och Göteborgs Stad kan därmed välja 
att inte införa sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i enlighet med förslagen i 
delbetänkandet. Eftersom det är frivilligt att använda de möjligheter den nya lagen ger, 
bedömer betänkandet att lagen i sig inte för med sig några ekonomiska konsekvenser.  
Ska betänkandets förslag bli genomförda och bidra till en jämlik vård- och omsorg anser 
Göteborgs Stad att lagen behöver implementeras brett av vårdgivare och omsorgsgivare i 
landet. Att tillämpa de möjligheter den nya lagen öppnar för innebär ökade kostnader för 
Göteborgs Stad. Befintliga IT-system behöver anpassa eller bytas ut vilket kräver både 
personella och ekonomiska resurser. Till detta tillkommer kompetensutvecklingsinsatser 
och praktisk hantering/administration. Göteborgs Stad bedömer att den största kostnaden 
kommer vara i ett införandeskede. På sikt kan löpande utökade kostnader balanseras upp 
av att direktåtkomst av vård och omsorgsdokumentation innebär tidseffektivitet i 
verksamheterna.                                                                                                                                        

Möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i 
socialtjänst och hälso- och sjukvård  
Göteborgs Stad delar betänkandets bedömningar om att det finns ett behov hos 
verksamheter: 

- inom socialtjänsten att enkelt och säkert kunna få elektronisk åtkomst till 
dokumentation om äldre och personer med funktionsnedsättningar samt 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:henrik.moberg@regeringskansliet.se
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- inom socialtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättningar och hälso- och 
sjukvården att ta del av varandras dokumentation på ett enkelt och säkert sätt.  

Göteborgs Stad är positiva och välkomnar således betänkandets förslag om en ny lag som 
öppnar för möjligheterna att elektroniskt dela vård- och omsorgsinformation mellan 
vårdgivare och socialtjänst.  

Göteborgs Stad anser att betänkandet har gjort kloka avvägningar i att säkra enskildas 
integritet. Dock kommer det ställa stora krav och tydliga avgränsningar i den praktiska 
hanteringen gällande exempelvis vilka uppgifter som delas, hantering av personer med 
skyddad identitet, rätt behörighetsnivåer och vem som ansvarar för hanteringen. Därtill 
kommer stora krav att ställas på att det finns kompetens i alla berörda led inom 
organisationen, så att inte den enskildes rättigheter inskränks.  

När det gäller samtycke anser Göteborgs Stad att det krävs förtydliganden alternativt 
nationell vägledning, eftersom det i betänkandet finns ett antal alternativ där den enskilde 
antingen aktivt ska lämna ett samtycke eller där det ska handla om huruvida den enskilde 
motsätter sig.   

Göteborgs Stad konstaterar att förslagen innebär utmaningar när det gäller skyldigheten 
att informera den enskilde och delar bedömning om att informationen så långt som 
möjligt behöver anpassas till den enskildes förutsättningar för att kunna ha möjlighet att 
ta ställning.  

Konsekvensbedömning avseende dataskydd behandlas i avsnitt 13.3.5. Göteborgs Stad 
konstaterar att det är viktigt att den personuppgiftsansvarige, vid en eventuell tillämpning 
framöver, noggrant bör 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. Den föreslagna möjligheten till 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan bidra till effektiviseringar och har 
en tydlig brukarnytta men regelverket kommer också, ur ett dataskyddsperspektiv, kunna 
uppfattas som svårtillämpat. Det kommer krävas att det finns kompetens i alla led. 
Bristande kompetens hos den som har att tillämpa regelverket riskerar att leda till att den 
registrerades rättigheter inskränks.  

Utvidgade möjligheter till informationsöverföring för kvalitetsuppföljning inom vård 
och omsorg 
Göteborgs Stad är positiv till betänkandets förslag om att kunna använda personuppgifter 
från flera vårdinsatser och vårdgivare för kvalitetsuppföljning. Förslaget ger 
förutsättningar till en kvalitativ kvalitetsuppföljning på verksamhetsnivå vilket kan ge ett 
värdefullt underlag till verksamhetsutveckling. Behovet uppmärksammas allt mer utifrån 
ökad digitalisering och utvecklingen av den nära vården, vilken påverkar både den 
kommunala hemsjukvården och socialtjänsten för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. För att få ett användarvänligt underlag är det viktigt att det finns 
en gemensam struktur i såväl dokumentation som terminologi.  

Göteborgs Stad delar betänkandets bedömning om att beslutsmandatet för användande av 
möjligheten till kvalitetsuppföljning bör placerats hos fullmäktige i såväl kommun som 
region utifrån att det visar på allvarligheten med att använda personuppgifter till 
ändamålet.  
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Det är viktigt att kommunen får ett heltäckande underlag för kvalitetsuppföljningen.    
Under förutsättningar som anges under 17.7 gällande kryptering av uppgifter samt att 
enskildas identitet skyddas så långt det är möjligt avstyrker Göteborgs Stad förslaget om 
att enskilda ska kunna motsätta sig att personuppgifter används vid kvalitetsuppföljning 
så kallad opt-out. Kommuner har ett lagstadgats ansvar att planera och följa upp sin 
verksamhet samt att bedriva kontinuerligt kvalitetsarbete. För att kunna göra detta är det 
av stor vikt att kommunen har ett fullgott underlag för sin kvalitetsuppföljning, vilket inte 
kan garanteras med det förslag som betänkande lämnat. Förslaget kring förfarandet om 
opt-out innebär dessutom ökad administration och krav på kontroll för Göteborgs Stads 
verksamheter.                                                                                       

Göteborgs Stad avstyrker även betänkandets förslag om att det ska vara frivilligt för 
offentligt finansierade privata utförare att lämna uppgifter för kvalitetsuppföljning. 
Antalet privata utförare har ökat över åren vilket utgör en del av behovet av att göra 
sekretessbrytande lagstiftning för att dela information. För att få effekt av föreslagen 
lagstiftning bör de privata omfattas.  

En ny lag om sammanhållen vård och omsorgsdokumentation 
I betänkande föreslås en helt ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
och kvalitetsuppföljning. Göteborgs Stad ser positivt på att det blir en gemensam lag och 
att inte bestämmelserna införs i parallella lagstiftningar. 

Göteborgs Stad är positiv till att betänkandet har tydliggjort hur hanteringen ska gå till 
om en person inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga, men vill påtala att det i 
praktiken kommer innebära individuella bedömningar och att det finnas behov av 
ytterligare vägledning inom området.                                                                                     
I SOU 2020:14, Framtidens teknik i välfärdens tjänst, behandlas också frågan om 
personer som saknar beslutsförmåga. För det fall förslagen i dessa båda utredningar blir 
effektuerade anser Göteborgs Stad att hanteringen behöver hållas samman.  

Sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten inom en kommun 
Uppgiftslämnande mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter 
och privata hälso- och sjukvårdsföretag 
Betänkandet lämnar två alternativa förslag till en ny sekretessbrytande bestämmelse för 
socialtjänsten där det ena förslaget, alternativ A, har ett begränsat tillämpningsområde 
och alternativ B är en generell sekretessbrytande bestämmelse.   

Göteborgs Stad delar betänkandets bedömning att det finns ett behov av att i vissa 
situationer, utan hinder av sekretess, kunna utbyta information mellan myndigheter inom 
socialtjänsten i en kommun.                                                                                     

Göteborgs Stad förordar alternativ A.    

Som betänkandet konstaterar är verksamheter som rör insatser för äldre eller personer 
med funktionsnedsättningar två verksamhetsområden där ett stort antal personer får olika 
typer av insatser av socialtjänsten och insatserna ofta utförs av olika aktörer. Göteborgs 
Stad delar betänkandets bedömning att en sekretessbrytande bestämmelse på dessa 
områden kan leda till enklare och bättre informationsutbyte och att det finns en tydlig 
brukarnytta eftersom kommunen ges bättre förutsättningar att ge en god omsorg till äldre 
och personer med funktionsnedsättningar. Eftersom alternativ A har ett avgränsat 
tillämpningsområde innebär detta alternativ minskade integritetsrisker, men Göteborgs 
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Stad saknar djupare resonemang och överväganden i delbetänkandet av eventuella behov 
av identitetsskyddande åtgärder i förhållande till alternativ A.  

Göteborgs Stad ser att det kan finnas vinster i att införa en mer generell sekretessbrytande 
bestämmelse motsvarande alternativ B men anser att ett sådant förslag behöver utredas 
ytterligare med fokus på vad som är till gagn för den enskilde. I en sådan utredning skulle 
med fördel ytterligare belysas hur situationen ska hanteras när det gäller personer som 
inte har förmåga att ta emot informationen eller ta ställning till om man vill motsätta sig 
ett utlämnande av uppgifter.    

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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