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§ 12
Informationsöverföring inom vård och omsorg
(SOU 2021:4)
Yttrande till kommunstyrelsen
HÄ 2021/91

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
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.
Förvaltningen ställer sig sammantaget positiv till betänkandets två
huvudförslag om att införa möjlighet till sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation respektive kvalitetsuppföljning.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"En remiss med ett lagförslag för yttrande har inkommit till
stadsdelsnämnden. I lagförslaget föreslås sammantaget att ett
system skall implementeras för att möjliggöra för en sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Sverigedemokraterna delar
förvaltningens beskrivning i att det föreligger omständigheter för
regioner och kommuner att bedriva en god och säker vård med
anledning av att det i nuläget finns vissa svårigheter för respektive
instans att få tillgång till aktuell information för den berörda
patienten.
Sverigedemokraterna ser positivt på detta förslag och vill
understryka att en fungerande informationsöverföring mellan region
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och kommun är mycket viktigt. Detta kan möjliggöra för bättre
förutsättningar bland dessa instanser inom hälso- och sjukvården att
bedriva en vård- och omsorg med hög kvalitet som är
tillfredställande för berörda patienter."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/91-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
informationsöverföring inom vård och omsorg
 HÄ 2021/91-1 Remissbrev -Informationsöverföring inom
vård och omsorg
 HÄ 2021/91-1.1 Remissunderlag - Betänkandet
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU
2021:4)
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