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Informationsöverföring inom vård och omsorg
(SOU 2021:4)
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen
Sammanfattning
Remissen innehåller ett lagförslag kallat lagen om sammanhållen
vård och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Det
innebär en 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. Den nya lagen
ska även tillämpas inom arbetet med kvalitetsuppföljningar. Det
finns behov av att behandla personuppgifter och att samla in dessa
från andra vårdinstanser och omsorgsgivare i arbetet med att följa
upp och utveckla kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheterna.
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.
Sammantaget ställer förvaltningen sig positiv till betänkandets två
huvudförslag om att införa möjlighet till sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation respektive kvalitetsuppföljning.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat en remiss av betänkandet
informationsöverföring inom vård och omsorg, Remissen har
skickats till stadsledningskontoret, socialnämnden,
överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna
Östermalm, Farsta och Hägersten-Älvsjö för svar senast den 13
april 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har bretts inom avdelningen för äldreomsorg samt
avdelningen för social omsorg. Ärendet
behandlas i förvaltningsgruppen den 16 mars 2021.
Pensionärsrådet lämnar sina synpunkter senast den 17 mars
2021 och rådet för funktionshinderfrågor den 17 mars 2021.
Ärendet
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. 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.
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.
Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Den föreslagna
lagen har namnet lagen om sammanhållen vård och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs
bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring
och kvalitetsregister.
Syftet med lagförslaget är att verksamheter som ger individinriktade
insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar ska
kunna delta i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som
innebär att vård och omsorgsgivare får göra dokumentation om
patienter och omsorgsmottagare elektroniskt tillgänglig mellan sig,
om personen inte motsätter sig det.
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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
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tillgång. Förutsättningarna för sådan elektronisk tillgång ska
regleras i lag.
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 den
enskilde samtycker till det.
Regioner och kommuner är ansvariga för att verksamhet inom vård
och omsorg drivs på ett säkert sätt och med hög kvalitet. Det finns
också behov av att behandla personuppgifter och att samla in dessa
från andra vårdinstanser och omsorgsgivare i arbetet med att följa
upp och utveckla kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheterna.
Sådan kvalitetsuppföljning kan ske på många sätt och på olika
nivåer inom vård- och omsorgsverksamheterna, kliniken,
vårdinrättningen, det särskilda boendet, nämnden, regionen,
kommunen eller nationen.
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.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslag till ny lag om
sammanhållen vård och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning. Förvaltningen delar utredningens bedömning
att det hos verksamheter inom socialtjänsten för äldre och personer
med funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården finns ett
tydligt behov av att kunna ta del av varandras dokumentation på ett
enkelt sätt för att säkerställa en god och säker vård och omsorg för
den enskilde.
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Förvaltningen delar utredningens förslag om möjligheten att tillåta
direktåtkomst mellan verksamheter inom socialtjänsten till
dokumentation om insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar om det samtidigt införs vissa
integritetsstärkande bestämmelser. Förvaltningen ställer sig positiv
till utredningens förslag om att elektronisk direktåtkomst till
journaler bör författningsregleras i lag. Regleringen bör utformas
med sammanhållen journalföring (enligt patientdatalagen) som
förebild.
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Förvaltningen tycker att det är positivt att de öppnar upp för att
kunna ta del av dokumentation både inom socialtjänsten, mellan
utförare och beställare men även mellan region och kommun kring
vissa delar av dokumentationen. Förslaget ligger helt i linje med
ambitionerna att jobba med Samordnad Individuellt plan, SIP och
teaminriktat utifrån den äldres faktiska behov. Allt som kan
underlätta samordningen för att insatserna ska fungerar bättre för
den enskilde är positivt.
Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag till
utvidgade möjligheter till informationsöverföring för
kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg som huvudmannen
(region eller kommun) ansvarar för i syfte att förbättra eller
utveckla vården och omsorgen på verksamhetsnivå. Förvaltningen
delar utredningens uppfattning att kvalitetsuppföljningen bör
regleras i lag.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Marja Kammouna
avdelningschef

Bilagor
Remissunderlag - Betänkandet Informationsöverföring inom vård och
omsorg (SOU 2021:4)
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