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Delbetänkandet SOU 2021:4

Utredningen

1 utredare

4 sakkunniga

5 experter

3 sekreterare
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Delredovisning

 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

 Kvalitetsuppföljning av vård och omsorg

 Sekretessbrytande bestämmelser

 för socialtjänstmyndigheter inom en kommun

 för hälso- och sjukvårdsmyndighets lämnande av uppgifter 
till privat vårdgivare

 Utredningen fortsätter till 31 maj 2021 med övriga 
uppdrag

 Ombuds elektroniska åtkomst till journaler

 Elektronisk åtkomst till registret över legitimerad 
sjukvårdspersonal

 Frågor för fortsatt utredning
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Förslag till en ny lag

 Ny lag om sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning

 Nuvarande bestämmelser i patientdatalagen om 

sammanhållen journalföring och kvalitetsregister förs i 

princip oförändrade över till den nya lagen

 Föreslås träda i kraft den 1 juli 2022

 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

 Ändringar i patientdatalagen och SoLPUL
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Vård- och omsorgsdokumentation

 Socialtjänsten får motsvarande möjligheter till 
sammanhållen dokumentation som vården har

 Rätt att motsätta sig tillgängliggörande för andra och 
huvudregeln är att samtycke krävs för att ta del av 
uppgifter hos andra

◼ Ingen bestämmelse för akuta fall

 Gäller bara dokumentation om insatser för äldre och 
personer med funktionsnedsättningar

 Vård- och omsorgsgivare får ta del av varandras 
dokumentation

 Samtycke krävs enligt huvudregeln
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Kvalitetsuppföljning

 Gäller bara kvalitetsuppföljning med uppgifter från flera vård- eller 
omsorgsgivare

 Kräver beslut av fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen

 Precisering av ändamålet

 Utseende av personuppgiftsansvarig

 Lagringsperiod

 M.m.

 Rätt att motsätta sig kvalitetsuppföljning

 Uppgifterna, som ska krypteras, får bara användas för uppföljningen och 
statistik

 Särskilt yttrande av SKR, Inera AB och E-hälsomyndigheten

 Uppgiftsskyldighet för privata vård- och omsorgsgivare

 Ingen rätt att motsätta sig
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Sekretessbrytande bestämmelser

 De bestämmelser som behövs för den sammanhållna 

vård- och omsorgsdokumentationen och för 

kvalitetsuppföljning

 Hälso- och sjukvårdsmyndigheter får lämna 

uppgifter till enskilda vårdgivare om de behövs i 

individinriktad verksamhet

 Kan handla om verksamhetsövergång
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Sekretessbrytande bestämmelser

 Socialtjänstmyndigheter i samma kommun får lämna 

uppgifter till varandra

 Två alternativ

 Gäller bara uppgifter om insatser för äldre och 

personer med funktionsnedsättningar

 Gäller alla slags uppgifter inom socialtjänsten

◼ Den enskilde kan motsätta sig det

◼ SoLPUL kompletteras med motsvarande skyddsåtgärder som 

finns enligt patientdatalagen
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Konsekvenser

 I princip inga konsekvenser, eftersom det är frivilligt 

att använda de nya möjligheterna

 Omfattande integritetsskyddsanalyser
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